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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης
σας προσκαλούν σε ενημερωτική τηλεδιάσκεψη που διοργανώνουν με θέμα:
«Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας»
Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 15.00 – 17.00
Κεντρικός ομιλητής: ο κ. Φώτης Κουρμούσης
Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, του Υπουργείου Οικονομικών
Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, του Υπουργείου Οικονομικών, κ. Φώτης Κουρμούσης και τα στελέχη
της ΕΓΔΙΧ, θα παρουσιάσουν τους βασικούς άξονες και τις καινοτομίες του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή
Δεύτερης Ευκαιρίας» και θα απαντήσουν σε ερωτήσεις για τα ακόλουθα:
·
·
·
.

Τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών σε έως 240 δόσεις
Τη διαδικασία πτώχευσης – απαλλαγής οφειλών φυσικών & νομικών προσώπων και παροχής 2ης ευκαιρίας
Την πρόνοια για τα ευάλωτα νοικοκυριά και την προστασία της 1ης κατοικίας
Το ρόλο των επιστημονικών κλάδων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν το e-mail τους, στο οποίο θα τους αποσταλεί το link μέσω του οποίου θα λάβουν
μέρος στην ενημερωτική τηλεδιάσκεψη, στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης τηλ. 2310-271708, e-mail:
public@veth.gov.gr έως 4/12/2020.

Παρατείνεται έως τις 20 Δεκεμβρίου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για απαλλαγές τελών από τους επιχειρηματίες που
επλήγησαν κατά την πρώτη φάση της υγειονομικής κρίσης
Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου (01.12.2020) του Δήμου Θεσσαλονικης Έως τις 20 Δεκεμβρίου 2020 παρατείνεται η προθεσμία μέσα
στην οποία μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους προς τον Δήμο Θεσσαλονίκης οι επαγγελματίες και οι επιχειρηματίες που
επλήγησαν κατά την πρώτη φάση της υγειονομικής κρίσης, όπως έκανε γνωστό ο Αντιδήμαρχος Επιχειρησιακού Σχεδιασμού,
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιώργος Αβαρλής. Οι αιτήσεις για απαλλαγές δημοτικών τελών από
μέρους των επαγγελματιών και των επιχειρηματιών που διέκοψαν υποχρεωτικά τη δραστηριότητά τους λόγω των μέτρων που είχαν
τεθεί σε ισχύ για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού κατά την πρώτη φάση της υγειονομικής κρίσης, την περασμένη
άνοιξη, γίνονται δεκτές αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Αναλυτικά τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι
επιχειρηματίες παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης (https://thessaloniki.gr/ ) μέσω της παραπομπής
«Απαλλαγές Δημοτικών Τελών Επιχειρήσεων». Εκεί βρίσκεται αναρτημένη η σχετική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, την οποία
οφείλουν να συμπληρώσουν οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες και εν συνεχεία - αφού την εκτυπώσουν και την υπογράψουν- να
αποστείλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο email: apallagescovid@thessaloniki.gr .
Και νέες απαλλαγές τελών
Στο μεταξύ, το μέτρο των απαλλαγών από τα δημοτικά τέλη επεκτείνεται και για τις επιχειρήσεις που έχουν διακόψει ή έχουν
περιορίσει τη λειτουργία τους και κατά τη δεύτερη φάση της υγειονομικής κρίσης, την οποία διανύουμε αυτήν την περίοδο. Για τις
πληττόμενες επιχειρήσεις της δεύτερης φάσης αποφασίστηκε απαλλαγή από τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού
καθώς και απαλλαγή από τα τέλη χρήσης κοινόχρηστου χώρου για όσο διάστημα μείνουν σε ισχύ τα περιοριστικά μέτρα.
Σε επόμενη φάση θα ανακοινωθεί από τον Δήμο Θεσσαλονίκης η προθεσμία μέσα στην οποία θα γίνουν δεκτές οι αιτήσεις των
επιχειρήσεων που πλήττονται από το δεύτερο κύμα της πανδημίας. Δείτε εδώ το σχετικό Δελτίο Τύπου.

Έναρξη υποβολής
Δράση «Εξοικονομώ-Αυτονομώ»

αιτήσεων

στη

Ξεκινά η Δράση «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» του ΕΠΑνΕΚ. Η
πλατφόρμα του προγράμματος θα ανοίξει στις 11 Δεκεμβρίου για
υποβολή αιτήσεων. Λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις από την
πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, αλλά και τα αιτήματα του
τεχνικού κόσμου –ιδιαίτερα από τη Βόρειο Ελλάδα- τα
συναρμόδια Yπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανακοινώνουν την εκκίνηση του
προγράμματος, με δυο προσαρμογές:
Α) αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα έναρξης υποβολής των
αιτήσεων ανά Περιφέρεια, ανακοινώνεται ότι η σχετική
διαδικασία θα ξεκινήσει 10 μέρες αργότερα, σε σύγκριση με τον
έως τώρα προγραμματισμό που προέβλεπε έναρξη της
διαδικασίας υποβολής στις 30 Νοεμβρίου. Το άνοιγμα της
πλατφόρμας για τις περιφέρειες της Βορείου Ελλάδας και της
Θεσσαλίας -όπου τα προβλήματα με τον κορωνοϊό είναι
εντονότερα- θα μετατεθεί στο τέλος.
Το νέο χρονοδιάγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:
Περιφέρεια
Έναρξη υποβολής
αιτήσεων
Ηπείρου και Ιονίων Νήσων
Αττικής
Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου
Δυτικής Ελλάδας
Κρήτης, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Δυτικής Μακεδονίας
Κεντρικής Μακεδονίας
Θεσσαλίας
Πολυκατοικίες

11.12.2020
14.12.2020
16.12.2020
18.12.2020
21.12.2020
11.01.2021
13.01.2021
15.01.2021
20.01.2021
18.01.2021

Β) Το απαιτούμενο από τις Πολεοδομίες (ΥΔΟΜ) πιστοποιητικό
για να υποβληθεί η αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα
(Βεβαίωση νομίμως εκδοθείσας οικοδομικής άδειας ή Βεβαίωση
τακτοποίησης αυθαιρέτου) δεν είναι υποχρεωτικό στην παρούσα
φάση και μπορεί να αντικατασταθεί από μια υπεύθυνη δήλωση,
με σχετική αλλαγή που θα γίνει στο πληροφοριακό σύστημα. Η
κατάθεση του πιστοποιητικού καθίσταται υποχρεωτική σε
επόμενο βήμα της διαδικασίας, ως προϋπόθεση υπαγωγής.
Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 896,75
εκατ. ευρώ. Η συνολική Δημόσια Δαπάνη του Προγράμματος
ανέρχεται σε 692 εκ. ευρώ από το ΕΠΑΝΕΚ (εκ των οποίων ο
προϋπολογισμός των 92 εκ ευρώ αφορά τους πόρους του
«Ταμείου Εξοικονομώ II»), 34 εκ ευρώ από το εθνικό ΠΔΕ,
170,75 εκ ευρώ από τα ΠΕΠ. Η Δράση συγχρηματοδοτείται από
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους. Συνημμένα
Αρχεία:
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020

Οδηγός Εφαρμογής της Δράσης
Παραρτήματα Οδηγού Εφαρμογής της Δράσης
Παράρτημα ΙΙΙ (σε μορφή word)

Αποφάσεις – Εγύκλιοι
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ
Αριθ. Πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Δ 1133603 ΕΞ 2020 Ημερομηνία 17
Νοεμβρίου 2020
Αριθμό πρωτ. Β.Ε.Θ.: 4200/27.11.2020.
Θέμα: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΔΘΕΚΑ Δ 1144720
ΕΞ2018/27.09.2018 απόφασης Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων «Ίδρυση και λειτουργία των Ελευθέρων
Ζωνών», όπως ισχύει.
Για περισσότερες πληροφορίες:
Τηλ.2106987453, E-Mail :
dtd@aade.gr , www.aade.gr . Η εγκύκλιος αναρτήθηκε στην
ιστοσελίδα του ΒΕΘ : www.veth.gov.gr.

Υπουργείο Οικονομικών Δ.Τ. (01.12.2020) : 448.203
επιχειρήσεις
συμμετείχαν
στην
Επιστρεπτέα
Προκαταβολή 4 – Ακολουθεί, στις αρχές Ιανουαρίου, η
Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5
Ολοκληρώθηκε χθες, σύμφωνα με το προβλεπόμενο
χρονοδιάγραμμα, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τον
4ο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, στον οποίο
συμμετείχαν 448.203 επιχειρήσεις. Το συνολικό ποσό που
θα διοχετευθεί προς τις επιχειρήσεις στο πλαίσιο του 4ου
κύκλου της Επιστρεπτέας Προκαταβολής ξεπερνά τα 2 δισ.
ευρώ. Ήδη έχουν καταβληθεί 1,53 δισ. ευρώ σε 319.835
επιχειρήσεις. Συνολικά, μέσω των τεσσάρων κύκλων της
Επιστρεπτέας Προκαταβολής, θα καταβληθούν 5,5 δισ.
ευρώ μέχρι το τέλος της χρονιάς. Αυτή την εβδομάδα και την
επόμενη, θα ακολουθήσει, κατόπιν ελέγχου, η καταβολή των
προβλεπόμενων ποσών στους εναπομένοντες δικαιούχους.
Αμέσως μετά, το Υπουργείο Οικονομικών δρομολογεί τον 5ο
κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, όπως έχει ήδη
εξαγγείλει. Πρόκειται για ένα νέο κύκλο, ο οποίος θα
προσθέτει στους δύο μήνες του 4ου κύκλου, τους δύο
τελευταίους μήνες του έτους, με αποτέλεσμα να αφορά την
περίοδο Σεπτεμβρίου 2020 – Δεκεμβρίου 2020, ώστε να
αποτυπώνεται ευκρινέστερα το εύρος της επίπτωσης της
πανδημίας στον κύκλο εργασιών των ελληνικών
επιχειρήσεων. Όπως στον 4ο κύκλο, έτσι και στον 5ο, το
50% της χρηματοδοτικής ενίσχυσης προς τις επιχειρήσεις θα
είναι μη επιστρεπτέο, υπό την προϋπόθεση να διατηρήσουν
το ίδιο επίπεδο απασχόλησης μέχρι τον Ιούνιο του 2021,
ώστε να επιτευχθεί ο διττός στόχος της στήριξης τόσο των
επιχειρήσεων, όσο και των εργαζομένων. Το προσεχές
διάστημα οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν για τα
επιμέρους χαρακτηριστικά της Επιστρεπτέας Προκαταβολής
5 και το ακριβές χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της, σύμφωνα
με το οποίο οι αιτήσεις αναμένεται να εκκινήσουν στις αρχές
Ιανουαρίου του 2021. Δείτε το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ.

Επιμέτρηση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού στο
ποσό των 534 ευρώ για τον Δεκέμβριο
«Από την 1η Δεκεμβρίου 2020 έως και την 7η Δεκεμβρίου
2020, για τις αναστολές συμβάσεων εργασίας για το μήνα
Δεκέμβριο 2020, συνεχίζουν να ισχύουν τα οριζόμενα στην
Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με ΦΕΚ Β΄
5246/26.11.2020 ανά ΚΑΔ, όπως αυτά καθορίζονται από το
υπουργείο Οικονομικών και ίσχυαν για το μήνα Νοέμβριο, με
επιμέτρηση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού στο ποσό των
534 ευρώ», αναφέρει το υπουργείο Εργασίας προς
ενημέρωση των εργαζομένων και των εργοδοτών. Οι
δηλώσεις στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» για το
μήνα Δεκέμβριο αρχίζουν στις 8 Δεκεμβρίου 2020.
Νέα μέτρα οικονομικής ενίσχυσης
εργαζόμενων για τον Οκτώβριο 2020

των

εποχικά

Στο πλαίσιο λειτουργίας των εξ αποστάσεως υπηρεσιών
πληροφόρησης
του
Δικτύου
Πληροφόρησης
και
Συμβουλευτικής
Υποστήριξης
και
Ενδυνάμωσης
Εργαζομένων το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ
απέστειλε στο Βιοτεχνικό
Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης: -κείμενο πληροφόρησης της
ενότητας «Εργασιακά Θέματα» με τίτλο "Νέα μέτρα
οικονομικής ενίσχυσης των εποχικά εργαζόμενων για τον
Οκτώβριο 2020", το περιεχόμενο του οποίου αναφέρεται,
μεταξύ άλλων, στους δικαιούχους, τη διαδικασία λήψης
αποζημίωσης ειδικού σκοπού για την περίοδο Οκτωβρίου
2020, καθώς και τον τρόπο διαχείρισης των περιπτώσεων
εργαζόμενων που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση για επιδότηση
ανεργίας. -κείμενο πληροφόρησης της ενότητας «Εργασιακά
Θέματα» με τίτλο « Αναστολή συμβάσεων εργασίας κατά το
μήνα Νοέμβριο" στο οποίο παρουσιάζεται συνοπτικά
το
πλαίσιο της αναστολής των συμβάσεων εργασίας και της
αποζημίωσης ειδικού σκοπού για το μήνα Νοέμβριο.

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η Απόφαση για τους ΚΑΔ που
εμπίπτουν στο μέτρο της αναστολής πληρωμών
αξιογράφων

(30.11.2020) Δήλωση του Υπουργού Οικονομικών κ.
Χρήστου Σταϊκούρα για τις σημερινές, πρώτες, πληρωμές
της κρατικής επιδότησης από το Πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ»

Ανακοίνωση Υπουργείου Οικονομικών : Δημοσιεύθηκε
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 5250/Β΄/27-112020) η Απόφαση Α.1259/2020 με την οποία καθορίζονται
οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ), που εμπίπτουν
στο μέτρο της αναστολής κατά 75 ημέρες των πληρωμών
αξιογράφων (επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων σε
διαταγή), τα οποία λήγουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.Το
μέτρο αφορά:
Επιχειρήσεις που έχουν κλείσει με κρατική εντολή και των
οποίων η δραστηριότητα εμπίπτει στους ΚΑΔ του
παραρτήματος 1 της Απόφασης.
Επιχειρήσεις που έχουν πληγεί δραστικά από την
πανδημία του κορονοϊού, η δραστηριότητά τους εμπίπτει
στους ΚΑΔ του παραρτήματος 2 της Απόφασης και
εμφανίζουν κύκλο εργασιών μειωμένο κατά περισσότερο
από 50% για την περίοδο Απριλίου - Σεπτεμβρίου 2020, σε
σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2019.
Επισημαίνεται ότι, για να ισχύσει η αναστολή, τα
αξιόγραφα πρέπει να διαβιβασθούν ηλεκτρονικά από
όποιον έλκει δικαίωμα ή έχει υποχρέωση, όπως από τους
εκδότες ή αποδέκτες ή κομιστές τους, στα πιστωτικά
ιδρύματα εντός 6 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της
συμπερίληψης των συγκεκριμένων ΚΑΔ στις πληττόμενες
επιχειρήσεις.
Η διαβίβαση και γνωστοποίηση των αξιογράφων
πραγματοποιείται μέσω ειδικής σχετικής ηλεκτρονικής
εφαρμογής των πιστωτικών ιδρυμάτων. Δείτε την απόφαση
όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ.

«Σήμερα, το Υπουργείο Οικονομικών πραγματοποιεί τις πρώτες
πληρωμές της κρατικής επιδότησης από το πρόγραμμα
“ΓΕΦΥΡΑ”. Πληρωμές που ανέρχονται συνολικά στα 9,9 εκατ.
ευρώ σε αυτή την, πρώτη, φάση και αντιστοιχούν στην
επιδότηση 42.449 δανείων και 26.059 δικαιούχων. Πρόκειται για
δανειολήπτες οι οποίοι πλήττονται από τις οικονομικές
επιπτώσεις
της
πανδημίας
του
κορονοϊού,
έχουν
εξυπηρετούμενο ή ρυθμισμένο δάνειο με προσημείωση/υποθήκη
στην Α΄ κατοικία και δεν βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής
πληρωμής. Αυτή η κρατική επιδότηση καλύπτει τη μηνιαία δόση
των δανείων τους σε ποσοστό έως 90%, για χρονικό διάστημα 9
μηνών, με τους δικαιούχους να καλούνται, πλέον, να
πληρώσουν μόνο το μέρος της δόσης του δανείου που τους
αναλογεί, ακριβώς με την ίδια διαδικασία που ίσχυε έως τώρα.
Ήδη, ορισμένοι δανειολήπτες που ανήκουν στην πρώτη φάση,
πλήρωσαν, μέσα στον Νοέμβριο, τη δόση του δανείου τους
μειωμένη κατά την κρατική επιδότηση. Ενώ, έως το τέλος
Δεκεμβρίου, θα ακολουθήσει και νέα φάση πληρωμών της
επιδότησης, αφού προηγουμένως ολοκληρωθεί η επεξεργασία
πρόσθετου αριθμού αιτήσεων, η οποία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.
Όσον αφορά στους δανειολήπτες που έλαβαν ειδοποίηση ότι
εγκρίθηκε η επιδότηση και έχουν μη εξυπηρετούμενο δάνειο,
καταγγελμένο ή μη, θα πρέπει άμεσα να έρθουν σε επαφή με
την τράπεζά τους, ή την εταιρεία διαχείρισης δανείων αντίστοιχα,
ώστε να ρυθμίσουν το δάνειό τους. Αφού συμφωνηθεί η
ρύθμιση, η οποία θα πρέπει να είναι βιώσιμη και με μακροχρόνιο
χαρακτήρα, εν συνεχεία θα δρομολογηθεί η καταβολή της
κρατικής επιδότησης. Η πραγματοποίηση των πρώτων
πληρωμών της κρατικής επιδότησης σήμερα, μόλις ένα μήνα
μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων, αποτελεί
σημαντική επιτυχία της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης
Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών, την οποία
συγχαίρω και ευχαριστώ για τη συστηματική δουλειά της, παρά
τις αντίξοες, εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης, συνθήκες. Με την
υλοποίηση του προγράμματος “ΓΕΦΥΡΑ”, η Κυβέρνηση
αποδεικνύει, για άλλη μια φορά, έμπρακτα, ότι αντιμετωπίζει με
μεθοδικότητα, αποτελεσματικότητα και κοινωνική δικαιοσύνη το
ευαίσθητο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους. Παράλληλα, ενισχύει
την κουλτούρα πληρωμών και, για πρώτη φορά στην Ελλάδα,
επιβραβεύει τους συνεπείς δανειολήπτες, οι οποίοι κατάφεραν,
εν μέσω πανδημίας και καθ’ όλη τη διάρκεια της οικονομικής
κρίσης, να αντεπεξέλθουν στις οικονομικές υποχρεώσεις τους».

Παράταση υποβολής του Ετήσιου πίνακα προσωπικού
έως 31.12.2020
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 5292/1.12.2020 η απόφαση
49093/Δ1.14746/30-11-2020, σύμφωνα με την οποία
«Παρατείνεται για το έτος 2020, η προθεσμία της παρ. 5.16
του άρθρου 5 για την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε4
(Ετήσιος/Ετήσιος Συμπληρωματικός) της υπό στοιχεία οικ.
40331/Δ1.13521/13-9-2019 απόφασης του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός
όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού
Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Β' 3520),
όπως ισχύει, έως και την 31 Δεκεμβρίου 2020».

Ξεπέρασαν τις 27.000 οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα ΟΑΕΔ – Coursera. Παράταση μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου για την
υποβολή e-αιτήσεων
Παρατείνεται μέχρι την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου και ώρα 23:59, ή έως τη συμπλήρωση των προσφερόμενων θέσεων, η προθεσμία
υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για τη δωρεάν πρόσβαση ανέργων σε διαδικτυακά μαθήματα διαφορετικών ειδικοτήτων, στο
πλαίσιο της νέας συνεργασίας του ΟΑΕΔ με το Coursera. Ήδη έχουν υποβληθεί περισσότερες από 27.000 αιτήσεις. Η υποβολή
των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου με τους κωδικούς πρόσβασης
TAXISnet ή τους κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών ΟΑΕΔ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/psephiakes-dexiotetes/dorean-katartise-gia-anergous-coursera
Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση → Ψηφιακές Δεξιότητες → Δωρεάν κατάρτιση για ανέργους (Coursera). Η
εταιρεία Coursera μέσω της παγκοσμίως αναγνωρισμένης διαδικτυακής πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης που διαθέτει, παρέχει σειρά
μαθημάτων σε πλήθος ειδικοτήτων σε συνεργασία με κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου, όπως τα Carnegie Mellon, Columbia
University, Duke University, École Polytechnique, Johns Hopkins University, Imperial College, New York University, Princeton
University, Stanford University, University of Chicago, University of Leeds και Yale University.
O ΟΑΕΔ παρέχει δωρεάν πρόσβαση σε έως 50.000 εγγεγραμμένους ανέργους σε 77 σειρές μαθημάτων υποτιτλισμένων στα
ελληνικά, καθώς και σε ακόμη 3.800 αγγλόγλωσσες σειρές μαθημάτων, με στόχο την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την απόκτηση
νέων γνώσεων, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του Coursera.
Επανένταξη στις 120 δόσεις, ψηφιακή "κατάθεση" πινακίδων, αφορολόγητο και ακαάσχετο το ποσό της αποζημίωσης για
τα "χαμένα" ενοίκια
Την επανένταξη στη ρύθμιση των 100 και 120 δόσεων των οφειλετών που τις έχασαν το διάστημα Μαρτίου - Νοεμβρίου, προβλέπει η
τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Επίσης σύμφωνα με την τροπολογία είναι αφορολόγητη και
ακατάσχετη η αποζημίωση που θα καταβληθεί στους ιδιοκτήτες ακινήτων για το 50% των ενοικίων που απώλεσαν λόγω της
πανδημίας, ενώ καθιερώνεται η ψηφιακή «κατάθεση» πινακίδων για όσα οχήματα τεθούν σε ακινησία.

4.350 νέες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν τον Νοέμβριο μέσω
των ενισχυμένων προγραμμάτων απασχόλησης του ΟΑΕΔ,
σημειώνοντας ετήσια αύξηση 180%
Δελτίο Τύπου ΟΑΕΔ (01/12/2020) :
4.350 νέες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν τον Νοέμβριο 2020 μέσω
των βελτιωμένων προγραμμάτων απασχόλησης του ΟΑΕΔ,
σημειώνοντας αύξηση κατά 180% σε ετήσια βάση και κατά 220% σε
σχέση με το Νοέμβριο του 2018. Παρά το lockdown και τις σημαντικές
επιπτώσεις της πανδημίας στην αγορά εργασίας, η απορροφητικότητα
των ενισχυμένων προγραμμάτων επιδότησης της εργασίας του ΟΑΕΔ
συνεχίζει να κινείται σε ιδιαίτερα αυξημένα επίπεδα συγκριτικά με τα
προηγούμενα χρόνια και η ζήτηση των επιχειρήσεων για τις νέες θέσεις
εργασίας των προγραμμάτων απασχόλησης που ενεργοποιήθηκαν
τους τελευταίους μήνες παραμένει μεγάλη. Από τις 4.350 προσλήψεις
ανέργων σε νέες θέσεις εργασίας τον Νοέμβριο, οι 2.100 υλοποιήθηκαν
μέσω του Προγράμματος Απασχόλησης Ανέργων 30 ετών και άνω που
«έκλεισε» για νέες αιτήσεις αφού υπερκαλύφθηκαν οι θέσεις, 1.350
προσλήψεις ολοκληρώθηκαν μέσω του Προγράμματος Απασχόλησης
Ανέργων 18-29 που έχει ξεπεράσει το 50% σε απορροφητικότητα των
προσφερόμενων θέσεων, ενώ 325 προσλήψεις αφορούν στο
Πρόγραμμα Απασχόλησης Πτυχιούχων Ανέργων 22-29 ετών που
καταγράφει κάλυψη άνω του 35% των θέσεων. Ο ΟΑΕΔ υλοποιεί τα
παρακάτω 7 ανοικτά προγράμματα 38.600 νέων θέσεων, με ποσοστά
επιχορήγησης 60-100% μισθού και ασφαλιστικών εισφορών:
1- Πρόγραμμα Επιταγών Επανένταξης στην Αγορά Εργασίας με 9.200
νέες θέσεις εργασίας, διάρκειας 12 μηνών με ελάχιστες μεικτές
απολαβές τα 830€ για επιδοτούμενους ανέργους που μετατρέπουν το
επίδομα ανεργίας τους σε «επιταγή επανένταξης στην αγορά
εργασίας». Η επιδότηση ανέρχεται στο 80% του μηνιαίου μισθολογικού
και μη μισθολογικού κόστους έως τα 830€ μηνιαία.
2- Πρόγραμμα Απασχόλησης Μακροχρόνια Ανέργων 55-67 ετών με
νέες θέσεις εργασίας σε ΝΠΔΔ, δημόσιες επιχειρήσεις, καθώς και
επιχειρήσεις των Δήμων και των Περιφερειών, διάρκειας 12 μηνών με
δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον 12 μήνες. Η επιδότηση ανέρχεται
στο 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους έως
τα 750€ μηνιαία.
3- Πρόγραμμα Απασχόλησης Ανέργων 18-29 ετών με 8.000 νέες
θέσεις εργασίας, διάρκειας 12 μηνών. Η επιδότηση ανέρχεται στο 75%
του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους έως τα 750€
μηνιαία.
4- Πρόγραμμα Απασχόλησης Πτυχιούχων Ανέργων έως 39 ετών με
5.200 νέες θέσεις εργασίας, διάρκειας 15 μηνών, στους εξής κλάδους:
1) Ενέργεια, 2) Βιοεπιστήμες και Υγεία – Φάρμακα, 3) Περιβάλλον και
Βιώσιμη Ανάπτυξη – Κλιματική Αλλαγή, 4) Πολιτισμός, Τουρισμός,
Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, 5) Επιστημονική Έρευνα και
Ανάπτυξη, 6) Μεταποίηση – Βιομηχανία, 7) Τεχνολογίες Πληροφορικής
και Επικοινωνιών, 8) Υλικά – Κατασκευές και 9) Μεταφορές και
Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics). Η επιδότηση ανέρχεται στο 60% του
μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους έως τα 800€
μηνιαία.
5- Πρόγραμμα Απασχόλησης Πτυχιούχων Ανέργων 22-29 ετών με
3.500 νέες θέσεις εργασίας, διάρκειας 10 μηνών. Η επιδότηση
ανέρχεται στο 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού
κόστους έως τα 750€ μηνιαία.
6- Πρόγραμμα Απόκτησης Επαγγελματικής Εμπειρίας Ανέργων 18-30
ετών με 3.000 νέες θέσεις εργασίας στις Περιφέρειες Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης, Βορείου Αιγαίου, Θεσσαλίας και Στερεάς
Ελλάδας, διάρκειας 7 μηνών. Η επιδότηση ανέρχεται στο 100% του
μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, καθώς ο ΟΑΕΔ
θα καταβάλει μηνιαία αποζημίωση ίση με τον νόμιμο κατώτατο μισθό
(με πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές).
7- Πρόγραμμα Απασχόλησης Ανέργων από Ευπαθείς Κοινωνικές
Ομάδες με 1.200 νέες θέσεις εργασίας, διάρκειας 12 μηνών με
δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον 12 μήνες. Η επιδότηση ανέρχεται
στο 90% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους έως
τα 800€ μηνιαία.
Υπενθυμίζεται ότι στα παραπάνω προγράμματα, έχουν απλουστευτεί οι
προϋποθέσεις συμμετοχής, έχουν επιταχυνθεί οι διαδικασίες ένταξης,
πρόσληψης και πληρωμής και δεν υπάρχουν δεσμεύσεις μετά το τέλος
της επιχορήγησης. Στην επιδότηση του μισθολογικού και μη
μισθολογικού κόστους συμπεριλαμβάνονται τα αντίστοιχα δώρα
Χριστουγέννων, Πάσχα, επιδόματος αδείας στον ιδιωτικό τομέα. Για
περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ http://www.oaed.gr/anoiktaprogrammata

Διαβούλευση
περί
της
οργάνωσης
και
λειτουργίας των Οργανωμένων Υποδοχέων
Μεταποιητικών
και
Επιχειρηματικών
Δραστηριοτήτων
Από την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2020, τέθηκε σε
δημόσια διαβούλευση Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης
κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 59 παρ. 4 του
ν.3982/2011. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την
Τρίτη 15/12/2020. Αντικείμενο της απόφασης είναι ο
καθορισμός του γενικού πλαισίου κοινών κανόνων
και κατευθύνσεων οργάνωσης και λειτουργίας των
Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και
Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (ΟΥΜΕΔ). Με το
πλαίσιο αυτό καθορίζονται οι αρμοδιότητες και
υποχρεώσεις του Φορέα Ανάπτυξης ή Διαχείρισης
του Υποδοχέα, ο τρόπος οργάνωσης και διαχείρισης
κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, πραγμάτων
και εγκαταστάσεων, οι παρεχόμενες υπηρεσίες, τα
δικαιώματα και οι οικονομικές υποχρεώσεις
ιδιοκτητών ακινήτων και επιχειρήσεων, τα θέματα
διαχείρισης και ελέγχων, καθώς και θέματα που
διασφαλίζουν την διοικητική αποτελεσματικότητα του
Φορέα Ανάπτυξης ή Διαχείρισης, με τελικό στόχο την
εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του ΟΥΜΕΔ.
Λεπτομέρειες (pdf).

4η Ετήσια Έκθεση της Ευρ. Επιτροπής για την
εφαρμογή των Εμπορικών Συμφωνιών της ΕΕ
Το Τμήμα Αξιοποίησης Εμπορικών Συμφωνιών του
Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών προώθησε στο
ΒΕΘ μήνυμα της Γεν. Δ/νσης Εμπορίου της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής με το οποίο μας γνωρίζει το
σύνδεσμο (link) στον οποίον τα μέλη μας μπορούν να
ανατρέξουν για να συμβουλευτούν την 4η Ετήσια
Έκθεση της Ευρ. Επιτροπής για την εφαρμογή των
Εμπορικών Συμφωνιών της ΕΕ (4th Annual
Commission Report on the implementation of EU
Trade Agreements) και το σύνδεσμο με δελτίο τύπου
για τις Συμφωνίες της ΕΕ.
1.
https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-andregions/negotiations-and-agreements/
2.
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=
2211.
Για τυχόν σχετική ερώτηση-διευκρίνιση, τα μέλη μας
μπορούν να απευθυνθούν στην κα Caroline Hellkvist
Eriksson: European Commission, Directorate-General
for TRADE, TRADE.R2 – Inter-Institutional Relations,
Policy and Briefing Coordination, Office: CHAR 7/87,
Rue de la Loi 170, B-1049 BRUSSELS, +32 2 296 45
97 , Caroline.hellkvist-ericsson1@ec.europa.eu

Αύξηση στις καταγγελίες για οικονομικές απάτες
την περίοδο του LOCKDOWN
Την προσοχή των χρηστών εφιστά το Ελληνικό
Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του Ιδρύματος
Τεχνολογίας και Έρευνας σε σχέση με τις
διαδικτυακές απάτες οι οποίες, όπως αναφέρει σε
ανακοίνωσή του, λόγω της κατάστασης που έχει
διαμορφωθεί και της υπερχρήσης που παρατηρείται
έχουν αυξηθεί αισθητά από την αρχή της πανδημίας.
Η γραμμή καταγγελιών για το παράνομο περιεχόμενο
στο διαδίκτυο https://www.safeline.gr/ έχει δεχτεί από
το Μάρτιο του 2020 έως σήμερα μεγάλο αριθμό
αναφορών που αφορούν σε οικονομικές απάτες σε εξ'
αποστάσεως συναλλαγές και ηλεκτρονικές αγορές.
Δείτε αναλυτικά τις συχνότερες καταγγελίες –
συμβουλές προς τους χρήστες: Δελτίο τύπου για
διαδικτυακές απάτες - Safeline.

Διοργάνωση διεθνούς συνεδρίου με θέμα “Κοινή
ιδιοκτησία, αλληλοσυνδεόμενες διευθύνσεις και
ανταγωνισμός»
Μία σειρά κορυφαίων Πανεπιστημίων και Ερευνητικών
Κέντρων του εξωτερικού, σε συνεργασία με το Journal of
Competition Law & Economics (JCLE), διοργανώνουν,
υπό την αιγίδα της Ελληνικής Επιτροπής ανταγωνισμού,
ένα διεθνές ψηφιακό συνέδριο με το θέμα “Κοινή
ιδιοκτησία,
αλληλοσυνδεόμενες
διευθύνσεις
και
ανταγωνισμός: μια διατλαντική προοπτική / Common
ownership, interlocking directorates & competition: a
transatlantic perspective”. Στόχος του συνεδρίου είναι η
συζήτηση
από
νομικούς
και
οικονομικούς
εμπειρογνώμονες καθώς και υπεύθυνους χάραξης
πολιτικής από την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες της
Αμερικής (ΗΠΑ), των υπαρχόντων στοιχείων και των
επιπτώσεων στον ανταγωνισμό για τις περιπτώσεις που
υπάρχουν κοινοί θεσμικοί επενδυτές ή οικογενειακά funds
τα οποία διαθέτουν κοινή ιδιοκτησία σε διαφορετικές
ανταγωνιστικές κυρίως επιχειρήσεις ή υπάρχουν
αλληλοσυνδεόμενες διευθύνσεις σε αυτές, που χωρίς
ενδεχομένως να οδηγούν στον έλεγχο των συγκεκριμένων
επιχειρήσεων, επιτρέπουν την άσκηση αποφασιστικής
επιρροής σε αυτές, με τη δυνατότητα αντι-ανταγωνιστικών
αποτελεσμάτων. Η κοινή ιδιοκτησία από θεσμικούς
επενδυτές (ή κοινά οικογενειακά funds) έχει αποτελέσει
αντικείμενο έντονων συζητήσεων στην αντιμονοπωλιακή
κοινότητα τα τελευταία χρόνια (Βλ. σχετικά εδώ). Οι
στρατηγικές
διαφοροποίησης
χαρτοφυλακίου
που
εφαρμόζουν οι θεσμικοί επενδυτές, μπορούν να
οδηγήσουν, σε ορισμένους τομείς, στη συγκέντρωση της
χρηματοοικονομικής ιδιοκτησίας, με πιθανά αποτελέσματα
αντίθετα προς τον ανταγωνισμό. Ένα συνδεόμενο ζήτημα
είναι αυτό της αλληλοσύνδεσης διευθύνσεων (interlocking
directorates) μεταξύ ανταγωνιστικών εταιρειών (εταιρείες
που μοιράζονται εταιρικά μέλη του διοικητικού
συμβουλίου). Ενώ στις ΗΠΑ, το τμήμα 8 του νόμου
Clayton
απαγορεύει
ρητά
την
αλληλοσύνδεση
διευθύνσεων μεταξύ ανταγωνιστικών εταιρειών, στην
Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει αντίστοιχη απαγόρευση
(εκτός από την Ιταλία στον χρηματοπιστωτικό τομέα). Το
θολό αυτό επιχειρηματικό τοπίο που προκύπτει από την
κοινή ιδιοκτησία και τις αλληλοσυνδεόμενες διευθύνσεις
ενδέχεται να έχει αντίκτυπο στον ανταγωνισμό. Στο
συνέδριο θα συζητηθεί η ανάγκη ή μη παρέμβασης των
αρχών ανταγωνισμού στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ στα
παραπάνω ζητήματα με την ανάλυση ερωτημάτων όπως:
Ποια είναι η έκταση της κοινής ιδιοκτησίας και των
αλληλοσυνδέσεων διευθύνσεων στις ΗΠΑ ή στην
Ευρώπη; Εμπειρικές μελέτες για τον αντίκτυπό τους στον
ανταγωνισμό; Σε ποιο βαθμό είναι εξοπλισμένος ο νόμος
περί ανταγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ
για την αντιμετώπιση πιθανών αντιανταγωνιστικών
ζητημάτων; Στο συνέδριο συμμετέχουν εκτός από τους
κυριότερους ακαδημαϊκούς από την Ευρώπη και τις
Ηνωμένες Πολιτείες που έχουν ασχοληθεί με το θέμα, και
τον πρόεδρο της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού, ο
πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού του ΟΟΣΑ, η
αρμόδια τομεακή Διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Ανταγωνισμού, οι νυν και πρώην Επικεφαλείς
Οικονομολόγοι
της
Ευρωπαϊκής
Επιτροπής,
ο
Επικεφαλής Οικονομολόγος της Βρετανικής Επιτροπής
Ανταγωνισμού, η πρώην επικεφαλής της Αμερικανικής
Ομοσπονδιακής Εισαγγελίας για θέματα ανταγωνισμού
στις ΗΠΑ επί προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα, μεταξύ άλλων.
Το συνέδριο το οποίο θα διεξαχθεί στην αγγλική γλώσσα,
είναι ανοιχτό στο κοινό και μπορεί να το παρακολουθήσει
ο καθένας μέσω τεχνολογίας Live Streaming από την
ιστοσελίδα της Επιτροπής Ανταγωνισμού στην διεύθυνση
www.epant.gr/en/jcle-conference
την Δευτέρα, 7
Δεκεμβρίου και ώρες 4μ.μ. έως 8μ.μ. Μπορείτε να
διαβάσετε το πρόγραμμα του συνεδρίου στο σύνδεσμο:
https://www.epant.gr/files/2020/jcle/JCLE_conference_flye
r_programme.pdf .

Εκδήλωση του Επιμελητηρίου Αχαΐας
στο 23ο Forum
Ανάπτυξης, Την επόμενη μέρα της πανδημίας Covid-19 τι ;
Μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση του Επιμελητηρίου Αχαΐας
πραγματοποιείται την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα
έναρξης στις 18:00, στο πλαίσιο του 23ου Forum Ανάπτυξης με
θέμα «Την επόμενη μέρα της πανδημίας Covid-19 τι;». Η εκδήλωση
θα μεταδοθεί live μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της διοργάνωσης
www.forumanaptixis.gr .
Χαιρετισμούς θα απευθύνουν οι :
Νεκτάριος Φαρμάκης, Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας
Πλάτων Μαρλαφέκας, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Αχαΐας
Ομιλητές της εκδήλωσης θα είναι οι :
Θεόδωρος Σκυλακάκης, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
Μαρία Σπυράκη, Ευρωβουλευτής
Δημήτριος Σκάλκος, Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων
και ΕΣΠΑ. Το Συντονισμό της εκδήλωσης θα έχει ο δημοσιογράφος
Μιχάλης Βασιλάκης.
Σύσταση ΙΚΕ αποκλειστικά ηλεκτρονικά με τη
πρότυπου καταστατικού με πρόσθετο περιεχόμενο

χρήση

Δελτίο Τύπου (03.12.2020): Το Υπουργείο Ανάπτυξης και
Επενδύσεων σε εφαρμογή του άρθρου 9 α του ν. 4441/2016 (Α’
227) και της Υπουργικής Απόφασης 109491/20-10-2020 (Β’ 4619),
σε συνεργασία με την Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης και
Πληροφοριακών Συστημάτων ΓΕΜΗ και ΥΜΣ της Κεντρικής
Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας καιστο πλαίσιο της συνεχούς
μέριμνας για την απλοποίηση των διαδικασιών και τη μείωση της
γραφειοκρατίας σε ότι αφορά τη σύσταση εταιρείας, έθεσε σε
εφαρμογή την σύσταση ΙΚΕ αποκλειστικά ηλεκτρονικά με τη χρήση
πρότυπου καταστατικού με πρόσθετο περιεχόμενο. Οι καινοτομίες
της νέας ρύθμισης συνίστανται στα εξής:
1. Για τη σύσταση ΙΚΕ δεν απαιτείται πλέον επίσκεψη σε καμία
δημόσια Υπηρεσία, καθώς η σύσταση ολοκληρώνεται
αποκλειστικά ηλεκτρονικά σε λίγα μόλις λεπτά, από τους ίδιους
τουςενδιαφερόμενους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που για τη
σύσταση απαιτείται ο συμβολαιογραφικός τύπος.
2. Το πρότυπο καταστατικό ΙΚΕ με πρόσθετο περιεχόμενο δεν
περιλαμβάνει μόνο τα βασικά στοιχεία που απαιτούνται για τη
σύσταση της εταιρείας (ελάχιστο περιεχόμενο καταστατικού), αλλά
δίδεται πλέον η δυνατότητα προσθήκης και επιπλέον άρθρων,
κατά βούληση των ενδιαφερομένων, με αποτέλεσμα τη
διαμόρφωση ενός πιο πλήρους καταστατικού που να
ανταποκρίνεται επαρκώς στις ανάγκες των ιδρυτών, υπό την
προϋπόθεση η προσθήκη του επιπλέον περιεχομένου να μη
συνιστά τροποποίηση ή αναίρεση των στοιχείων του ελάχιστα
υποχρεωτικού περιεχομένου ή παραβίαση
διατάξεων
αναγκαστικού δικαίου.
H σύσταση ΙΚΕ με πρόσθετο περιεχόμενο είναι διαθέσιμη στην
ιστοσελίδα https://eyms.businessportal.gr/, όπου διατίθεται και η
ηλεκτρονική σύσταση όλων των νομικών μορφών με πρότυπο
καταστατικό (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΕΕ, ΟΕ).
Σε ανοιχτή δημόσια διαβούλευση η
Μετασχηματισμού 2020 – 2025

Βίβλος Ψηφιακού

Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης θέτει σε ανοιχτή δημόσια
διαβούλευση την αρχική έκδοση της Βίβλου Ψηφιακού
Μετασχηματισμού 2020-2025. Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως
και την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020. Πρόκειται για το εγχειρίδιο
που περιγράφει τη στρατηγική της χώρας για τη μετάβαση στην
Ψηφιακή Ελλάδα.
Στη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού
παρουσιάζονται οι στόχοι, οι κατευθυντήριες αρχές, οι στρατηγικοί
άξονες παρέμβασης, ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός των
συστημάτων, το μοντέλο διακυβέρνησης και ο μηχανισμός
σχεδιασμού και υλοποίησης έργων που πρέπει να ακολουθηθούν.
Περιγράφονται, επίσης, αναλυτικά περισσότερα από 400 έργα τα
οποία αποτελούν τις οριζόντιες και κάθετες παρεμβάσεις που
υλοποιούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής κοινωνίας
και οικονομίας για την περίοδο 2020 - 2025. Το κείμενο της Βίβλου
Ψηφιακού Μετασχηματισμού καθώς και πλήρη στοιχεία για κάθε
τμήμα
της
είναι
αναρτημένα
στην
ιστοσελίδα:
https://digitalstrategy.gov.gr .

Virtual Footwear & Leather Expo, 27 Ιανουαρίου - 2
Φεβρουαρίου 2021
Η ψηφιακή έκθεση Footwear & Leather Expo 2020 (VFLE)
διοργανώνεται από κοινού από την Ομοσπονδία Ινδικών
Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων (FICCI) και το
Ινστιτούτο Ανάπτυξης Υποδημάτων & Σχεδιασμού (FDDI)
από τις 27 Ιανουαρίου έως τις 2 Φεβρουαρίου 2021. Η
έκθεση εστιάζει στους τομείς: Υποδήματα (Δέρμα / Μη
Δέρμα), Δερμάτινα ενδύματα και αξεσουάρ, Μηχανήματα και
εξοπλισμός, Πρώτες ύλες, Χημικά, Εξαρτήματα και συναφείς
τομείς / υπηρεσίες
Τα βασικά στοιχεία αυτής της διαδικτυακής πλατφόρμας θα
περιλαμβάνουν:
- Έκθεση (Χωριστά εικονικά περίπτερα προγραμματίζονται
για τους τομείς εστίασης).
- Δομημένες συναντήσεις B2B με διεθνείς, εγχώριους και
θεσμικούς αγοραστές από περισσότερες από 50 χώρες.
- Webinars & Live Digital Session σε κάθε βιτρίνα
- Πλατφόρμες άμεσης αλληλεπίδρασης - Live text/video
Chats, Chat bots
- Παγκόσμια παρουσία (Διεθνείς αγοραστές)
- Παρουσίαση αφίσας από τους μαθητές του FDDI
Οι επισκέπτες μπορούν να έχουν πρόσβαση στην
πλατφόρμα εκδηλώσεων δωρεάν, υποβάλλοντας τη φόρμα
εγγραφής επισκεπτών που είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο
του ιστότοπου: https://registrations.ficci.com/vfleex/attendeeregistration.asp .Υπεύθυνος επικοινωνίας: Sudhanshu
Gupta, E-mail: sudhanshu.gupta@ficci.com ,Τηλ: (+91)
9873311557. Περισσότερες λεπτομέρειες διατίθενται στον
ιστότοπο της εκδήλωσης: http://www.vfle.in/

Ηλεκτρονική εορταγορά του Ιδρύματος
Παιδιού»

Ψηφιακή Εμπορική Έκθεση Φυσικών / Βιολογικών
Καλλυντικών Vivaness eSpecial 2021, 17 - 19 Φεβρουαρίου
2021
Ο κλάδος των φυσικών και βιολογικών προϊόντων θα συναντηθεί
και πάλι, αυτή τη φορά διαδικτυακά, στην ψηφιακή eSPECIAL
διοργάνωση των εμπορικών εκθέσεων BIOFACH into organic
κορυφαία παγκοσμίως διεθνή έκθεση βιολογικών τροφίμων,
VIVANESS into natural beauty, διεθνή έκθεση φυσικών
καλλυντικών και που θα πραγματοποιηθεί 17 - 19 Φεβρουαρίου
2021. H ψηφιακή πλατφόρμα BIOFACH / VIVANESS 2021
eSpecial παρέχει μια ολοκληρωμένη γκάμα καινοτόμων
επιλογών, όπως εταιρικές παρουσιάσεις και παρουσιάσεις
προϊόντων, συζητήσεις και διαλόγους όπως round tables και
άλλες μορφές δικτύωσης με ειδικούς του κλάδου. Οι εξελιγμένες
λειτουργίες match making που βοηθούν τoυς ενδιαφερόμενους
να βρουν τους σωστούς συνεργάτες, αποτελούν ένα ακόμα
αναπόσπαστο μέρος της μορφής eSpecial. Η BIOFACH και η
VIVANESS 2021 προσφέρουν επίσης στην κοινότητα
βιολογικών τροφίμων και φυσικών/βιολογικών καλλυντικών
εκτεταμένη πρόσβαση σε ανταλλαγή γνώσεων στο συνέδριο
BIOFACH & VIVANESS Congress 2021, το κύριο θέμα του
οποίου θα είναι: “Shaping Transformation. Stronger. Together.” Η
ψηφιακή πλατφόρμα αποτελεί την τέλεια ευκαιρία για τους
παραγωγούς, κατασκευαστές, τους αγοραστές, τους εμπόρους
βιολογικών τροφίμων & φυσικών/βιολογικών καλλυντικών και
τους παρόχους υπηρεσιών να κάνουν νέες επιχειρηματικές
επαφές και να γνωρίσουν την ποικιλία των προϊόντων.
Ενημερωθείτε περισσότερο στις ιστοσελίδες: www.biofach.de/en ,
www.vivaness.de/en . Υπεύθυνη επικοινωνίας: Αμαλία Ζαφείρη,
Γραφεία Έκθεσης Φρανκφούρτης για Ελλάδα & Κύπρο, Τηλ.
2106410405, www.messefrankfurt.gr

«Άσυλο του

Το Διοικητικό του Συμβούλιο του Ιδρύματος «Άσυλο του
Παιδιού», για την οικονομική στήριξη του Ιδρύματος,
αποφάσισε να προγραμματίσει μια ηλεκτρονική εορταγορά
όπου όλο τον Δεκέμβριο θα μπορείτε να παραγγέλνετε μερικά
από τα προϊόντα που συνήθως κοσμούν το Παζάρι του και
φτιάχνει η κουζίνα του και οι κυρίες της Ομάδας Στήριξης.
Αυτά είναι μαρμελάδες σε μικρά και μεγάλα βάζα, γλυκά
κουταλιού, αφεψήματα, λικέρ, κρασιά, τσίπουρα, τα γλυκά
που οι μέρες απαιτούν (μπακλαβάς, κανταΐφι, κουραμπιέδες
κ.λ.π.), κέϊκ, κουλουράκια, γούρια για να υποδεχτούμε την νέα
χρονιά αλλά και Αλεξανδρινά και μυρωδικά φυτά. Η
εορταγορά
θα
λειτουργεί
ηλεκτρονικά
(atpgrammateia@gmail.com) ή τηλεφωνικά (2310- 209398).
Μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας,
ακολουθώντας όλα τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας, θα
μπορείτε και να επισκεφτείτε το ίδρυμα στην Αίθουσα
Σταύρος Νιάρχος για να κάνετε τις επιλογές σας “δια ζώσης”
καθημερινά, από τις 10:00 έως τις 14:00 εκτός Σαββάτου και
Κυριακής. Στην αίθουσά θα μπορείτε να βρείτε, εκτός από
όλα όσα αναφέρονται πιο πάνω, χριστουγεννιάτικα στολίδια,
κεντήματα, και χαλιά. Επισυνάπτεται κατάλογος από ό,τι θα
προσφέρεται φέτος.
Πληρωμή εισφορών του Οκτωβρίου έως τις 7 Δεκεμβρίου
Προθεσμία έως τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου έχουν οι 1,4 εκατ.
ασφαλισμένοι μη μισθωτοί στον e-ΕΦΚΑ προκειμένου να
πληρώσουν τις εισφορές κύριας ή και επικουρικής ασφάλιση
και εφάπαξ παροχών, που έληγε στις 3 Δεκεμβρίου. Το
διοικητικό συμβούλιο του φορέα αποφάσισε την παράταση της
προθεσμίας πληρωμής των ενιαίων ειδοποιητηρίων των
ασφαλιστικών εισφορών του μηνός Οκτωβρίου 2020 για
ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενους και
αγρότες, με στόχο τη διευκόλυνση των ασφαλισμένων, οι
οποίοι μέσω των συνδικαλιστικών τους φορέων ζητούν το
«πάγωμα» των πληρωμών, τουλάχιστον για όσο διάστημα
διαρκεί το lockdown. Δείτε την ανακοίνωση στο σύνδεσμο:
https://www.efka.gov.gr/el/anakoinoseis/anakoinose-71

6ο Επιχειρηματικό Φόρουμ Ελλάδας – Σουηδίας , Η
Μετάβαση της Ελλάδας προς ένα Βιώσιμο Μέλλον
Βιώσιμες Δημόσιες Μεταφορές
Το Ελληνο-Σουηδικό Εμπορικό Επιμελητήριο με τη συνεργασία
της Πρεσβείας της Σουηδίας στην Ελλάδα διοργανώνουν για 6η
συνεχή χρονιά το Επιχειρηματικό Φόρουμ Ελλάδας – Σουηδίας.
Το Φόρουμ, με τίτλο Η Μετάβαση της Ελλάδας προς ένα
Βιώσιμο Μέλλον, θα πραγματοποιηθεί σε ψηφιακό περιβάλλον
και θα παρουσιαστεί σε θεματικές ενότητες με επίκεντρο τα
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, τις Έξυπνες Πόλεις και την Κυκλική
Οικονομία. Τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου από τις 17.00 έως τις
18.30, θα λάβει χώρα η πρώτη ενότητα, με θέμα τις Βιώσιμες
Δημόσιες Μεταφορές. Την εκδήλωση θα εγκαινιάσουν η Ράνια
Πατσιοπούλου,
Πρόεδρος
του
Ελληνο-Σουηδικού
Επιμελητηρίου, και η Α.Ε. Charlotte Sammelin, Πρέσβης της
Σουηδίας στην Ελλάδα. Η πρώτη ομιλία θα αφορά την
ηλεκτροκίνηση στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και τη
βιωσιμότητα που αναμένεται να επιφέρει, συντελώντας
σημαντικά στην κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση στα αστικά
κέντρα, τη μείωση των εκπομπών ρύπων, και τη βελτίωση της
δημόσιας υγείας. Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί από τον
Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνο Α.
Καραμανλή. Στη συνέχεια, ο καθηγητής και Πρόεδρος του ΟΑΣΑ
Ιωάννης Γκόλιας θα μιλήσει για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες
στην αστική κινητικότητα στην Ελλάδα. Ο Marcin Seredynski,
Head of Innovation and Research at the E-Bus Competence
Center στο Λουξεμβούργο θα αναλύσει τις σύγχρονες
τεχνολογικές τάσεις και τις βέλτιστες πρακτικές στην Ευρώπη,
ενώ ο Νίκος Καλικατζαράκης, Επικεφαλής του τομέα
Ηλεκτροκίνησης της ΑΒΒ Ελλάδος θα αναφερθεί στη δημιουργία
των απαραίτητων υποδομών για τη φόρτιση των ηλεκτρικών
οχημάτων. Τη θεματική συζήτηση θα συντονίσει η
δημοσιογράφος της Καθημερινής, Αλεξάνδρα Κασσίμη.
Χορηγοί της εκδήλωσης είναι οι εταιρείες: ABB, Combitrans,
Intrum, Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη, και SKF. Για
συμμετοχή στην εκδήλωση εγγραφείτε στο link
https://www.eventora.com/en/Events/sustainable-public-mobility
. Πληροφορίες: Δήμητρα Ασημακοπούλου T: 2107289000,
info@Hellenic-SwedishCC.gr .

3 Δεκεμβρίου 2020, Ανακοίνωση ΕΕΤ:
Παράταση των
υφιστάμενων μέτρων για την ενίσχυση της ελληνικής
οικονομίας
Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών γνωστοποιεί την απόφαση των
Ελληνικών Τραπεζών μελών της να παρατείνουν, λόγω των
συνεχιζόμενων δυσμενών συνεπειών της πανδημίας COVID-19,
τα υφιστάμενα μέτρα για την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας.
Λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες ανακοινώσεις των
εποπτικών αρχών, προσδιορίζεται ότι:
Επιχειρήσεις και ιδιώτες με ενήμερες οφειλές την 30/9/2020 που
δεν έχουν ενταχθεί έως τώρα σε πρόγραμμα αναστολής
καταβολής δόσεων κεφαλαίου ή και τοκοχρεωλυτικών δόσεων,
θα μπορούν, εάν αποδεδειγμένα πλήττονται από την κρίση, να
αιτηθούν την ένταξη τους σε σχετικό πρόγραμμα μέχρι την 31
Μαρτίου 2021 και για μέγιστη διάρκεια έως 9 μήνες από την
ημερομηνία ένταξης.
Επιχειρήσεις και ιδιώτες που έχουν πληγεί από την παρούσα
κρίση και έχουν ήδη ενταχθεί σε πρόγραμμα αναστολής
καταβολής δόσεων κεφαλαίου ή και τοκοχρεωλυτικών δόσεων,
θα μπορούν να αιτηθούν μέχρι την 31/3/2021 την παράταση του
προγράμματος αναστολής δόσεων, υπό την προϋπόθεση ότι η
συνολική παραμονή τους στο πρόγραμμα δεν υπερβαίνει τους 9
μήνες.
Με τη λήξη των προγραμμάτων αναστολής δόσεων οι
επιχειρήσεις και οι ιδιώτες αναμένεται να συνεχίσουν την ομαλή
εξυπηρέτηση των δανειακών τους υποχρεώσεων.
Οι ελληνικές Τράπεζες, προσηλωμένες στη στήριξη της ελληνικής
οικονομίας και λαμβάνοντας υπ’ όψη το ενδεχόμενο
αντιμετώπισης των προσωρινών δυσκολιών ρευστότητας που
αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και οι ιδιώτες, , πέραν των
αναστολών δόσεων που επισημαίνονται ανωτέρω γνωστοποιούν,
επίσης τα εξής:
Οι δανειολήπτες που έχουν υποβάλει αίτηση και είναι επιλέξιμοι
για να ενταχθούν στο πρόγραμμα «Γέφυρα» επιδότησης δόσεων
δανείων με εξασφάλιση πρώτη κατοικία, θα καταβάλουν, από την
ημερομηνία ενεργοποίησης του προγράμματος και για τους
επόμενους εννέα μήνες, μόνο το ποσό της δόσης που τους
αναλογεί, με το υπόλοιπο να καλύπτεται από το Δημόσιο. Στη
συνέχεια, θα επανέλθουν στο συμβατικό πρόγραμμα καταβολής
δόσεων.
Οι δανειολήπτες που οφείλουν να καταβάλουν από 1 Ιανουαρίου
2021 την κανονική, προ των αναστολών, δόση του δανείου τους
και αποδεδειγμένα παρουσιάζουν προσωρινές δυσκολίες
ρευστότητας, και ενώ, πριν την παρούσα κρίση, εξυπηρετούσαν
με συνέπεια τις δανειακές τους υποχρεώσεις, θα δύνανται να
αιτηθούν την ένταξη τους σε βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα
σταδιακής επαναφοράς στην καταβολή της συμβατικής δόσης. Η
αίτηση αυτή θα εξετάζεται από τα αρμόδια εγκριτικά όργανα των
Τραπεζών και εφόσον διαπιστώνεται προσωρινό πρόβλημα
ρευστότητας, θα εγκρίνεται η υπαγωγή στη συγκεκριμένη
προσωρινή διευκόλυνση.
Διευκρινίζεται ότι περιπτώσεις επιχειρήσεων σε συγκεκριμένους
κλάδους, για τις οποίες έχει ήδη αποφασιστεί από τα αρμόδια
εγκριτικά όργανα των Τραπεζών, η ένταξη τους σε πρόγραμμα
αναστολής δόσεων κεφαλαίου, με ημερομηνία λήξης πέραν της
31 Δεκεμβρίου 2020, αυτό ισχύει κανονικά σύμφωνα με τους
όρους που τους έχουν ήδη επικοινωνηθεί.
Τέλος, οι Τράπεζες υπογραμμίζουν ότι επιχειρήσεις και ιδιώτες
που δεν πλήττονται από την κρίση θα πρέπει να συνεχίσουν
κανονικά την εξυπηρέτηση των δανειακών τους υποχρεώσεων.
Για
πληροφορίες,
οι
ενδιαφερόμενοι
καλούνται
να
επικοινωνήσουν με το πιστωτικό ίδρυμα με το οποίο
συνεργάζονται, υποβάλλοντας το σχετικό αίτημα. Δείτε την
ανακοίνωση στο σύνδεσμο: Ελληνική Ένωση Τραπεζών /
Ανακοινώσεις / Ανακοίνωση ΕΕΤ (hba.gr).

Αναστολή Συμβάσεων Εργασίας παράταση
Με βάση την κυβερνητική απόφαση για παράταση του lock
down έως και την 7η Δεκεμβρίου, το Υπουργείο Εργασίας
ανακοίνωσε την παράταση της αναστολής συμβάσεων
εργασίας υποχρεωτικά για όσες επιχειρήσεις είναι κλειστές
με κρατική εντολή από την 3η ή 7η Νοεμβρίου 2020 και
προαιρετικά για τις πληττόμενες ανοιχτές επιχειρήσεις. Έτσι
οι επιχειρήσεις οι οποίες θα παραμείνουν κλειστές με κρατική
εντολή για το διάστημα μεταξύ 1η και 7ης Δεκεμβρίου, θα
πρέπει (υποχρεωτικά) να συνεχίσουν την αναστολή της
σύμβασης εργασίας όλου του προσωπικού για το ίδιο αυτό
διάστημα. Όσες επιχειρήσεις που ανήκουν σε πληττόμενους
κλάδους (με βάση τη διευρυμένη λίστα ΚΑΔ του Απριλίου)
δεν έκλεισαν με κρατική εντολή, μπορούν επίσης, εφόσον, το
επιθυμούν να βγάλουν μέρος ή όλο το προσωπικό τους σε
αναστολή για το διάστημα μεταξύ 1ης και 7 ης Δεκεμβρίου. Σε
αντίθεση, όμως, με το τι ισχύει για τις αναστολές του
Νοεμβρίου, η βάση υπολογισμού των αποζημιώσεων τις
οποίες θα λάβουν οι εργαζόμενοι που θα βγουν σε
αναστολή, θα είναι σε μηνιαία κλίμακα τα 534 ευρώ (όπως
ίσχυε έως και τον Οκτώβριο του 2020) και όχι τα 800 ευρώ
(όπως ίσχυε αποκλειστικά για το Νοέμβριο), σύμφωνα με τις
ανακοινώσεις του Υπουργείου Εργασίας.

Σε λειτουργία η νέα διαδραστική
Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

ιστοσελίδα

της

Εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής
Αναπτυξιακής
Τράπεζας,
η
λειτουργία
της
νέας
επαγγελματικής ιστοσελίδας https://hdb.gr/
ώστε οι
ενδιαφερόμενοι πολίτες και επιχειρηματίες να έχουν τη
δυνατότητα πλήρους ενημέρωσης για τα προγράμματα και τις
δραστηριότητες της τράπεζας.
Όπως αναφέρεται σε
ανακοίνωση, η νέα ιστοσελίδα πληροί όλες τις σύγχρονες
προδιαγραφές για την άμεση και λειτουργική επικοινωνία των
ενδιαφερομένων με τα στελέχη της τράπεζας, ενώ
ταυτόχρονα ενημερώνει για τις τρέχουσες εξελίξεις, τις
λεπτομέρειες, τις προθεσμίες και τις διαδικασίες υλοποίησης
κάθε προγράμματος ξεχωριστά.

Webinar: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ
ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ &
ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ», 7 Δεκεμβρίου 2020
To Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων στην
Αθήνα του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ σε συνεργασία με τη Γενική
Διεύθυνση Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ στα
πλαίσια του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Προστασία και
Αναβάθμιση Δασών 2017» του Πράσινου Ταμείου υλοποιούν
ψηφιακή ημερίδα με θέμα : ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ & ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, την
Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ. Πρόγραμμα
ημερίδας.
https://www.youtube.com/watch?v=hIKwBL8nrUc&ab_chann
el=friagr . Δευτέρα 07-12-2020 ( Ώρα: 10:00 π.μ.). Για
συμμετοχή στην e-Ημερίδα:
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/97744032913?pwd=MStVeXY0Um1rZnYxN
HQwTEFWTWoyQT09
Meeting ID: 977 4403 2913
Passcode: 286018
Διαδικασία εισόδου στην e-ημερίδα μέσω zoom.

Δεύτερη διαβούλευση : Τεχνικές Προδιαγραφές για
«Πλαστικό κάδο απορριμμάτων 1.100 lt» και για
«Μεταλλικό κάδο απορριμμάτων 1.100 lt»

Διεθνής Έκθεση Middle East Natural Organic Expo 2020
Δράσεις Ε. Επιτροπής για την προβολή/προώθηση
βιολογικών προϊόντων στις αγορές ΣΣΚ-Ευκαιρίες
συμμετοχής/δικτύωσης για ελληνικές εταιρείες

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
απέστειλε έγγραφο που ενημερώνει ότι στην ιστοσελίδα των
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων www.promitheus.gov.gr
στο πεδίο "Διαβουλεύσεις" αναρτήθηκαν για δεύτερη
διαβούλευση οι Τεχνικές Προδιαγραφές για «Πλαστικό κάδο
απορριμμάτων 1.100 lt» και για «Μεταλλικό κάδο
απορριμμάτων 1.100 lt» με μοναδικούς κωδικούς
20DIAB000014412 και 20DIAB000014411 αντίστοιχα. Οι
ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές συντάχθηκαν στο πλαίσιο
επικαιροποίησης των ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών για
κάδους απορριμμάτων, μετά την ολοκλήρωση της πρώτης
φάσης διαβούλευσης, όπου υποβλήθηκαν παρατηρήσεις και
ακολούθησε εποικοδομητικός τεχνικός διάλογος με τους
εμπλεκομένους φορείς. Η διαβούλευση παραμείνει ενεργή για
οποιεσδήποτε παρατηρήσεις και προτάσεις μέχρι τις 17-122020. Παρακαλείστε να συμμετάσχετε ενεργά σε αυτόν τον
τεχνικό διάλογο και να υποβάλετε παρατηρήσεις και
προτάσεις. Περισσότερες πληροφορίες: Σανοζίδου Μαρίνα,
Δ/νση Ερευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών, Γενική
Δ/νση Δημοσίων Συμβάσεων, Γενική Γραμματεία Εμπορίου
και Προστασίας Καταναλωτή, Τηλ.: 213 1514287, e-mail:
msanozidou@eprocurement.gov.gr

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της
Ελληνικής Πρεσβείας στο Ντουμπάϊ ( tel: 00971 4 2272106, fax:
00971 4 2272253,email: ecocom-dubai@mfa.gr , url:
www.agora.mfa.gr/ )
με έγγραφό του μας ενημερώνει ότι: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
στο πλαίσιο της εκστρατείας για την προώθηση ευρωπαϊκών
προϊόντων τροφίμων σε τρίτες χώρες MoreThanFood ”,
συμμετέχει με περίπτερο σε Διεθνή Έκθεση Middle East
Natural&Organic Expo 2020 , οποία θα πραγματοποιηθεί με
φυσική παρουσία στο Ντουμπάι , στις 15 17 Δεκεμβρίου τ.έ. Σε
πλαίσιο εν λόγω διοργάνωσης, η Ε Επιτροπή αναλαμβάνει
δράσεις για την προβολή/προώθηση βιολογικών προϊόντων
ευρωπαϊκών εταιρειών, προσφέροντας ευκαιρίες δικτύωσης σε
ενδιαφερόμενες πιστοποιημένες ευρωπαϊκές εταιρείες .
Ειδικότερα, ευκαιρίες δικτύωσης και συμμετοχής σε δράσεις ΕΕ
αφορούν:
1. Έκπτωση 20% σε εγγραφή στην διαδικτυακή πλατφόρμα
Arabian Organic , οποία αποτελεί διαδικτυακή αγορά και σημείο
συνάντησης προμηθευτών, διανομέων, παραγωγών, αλυσίδων
λιανικής πώλησης των αγορών Μέσης Ανατολής και Βορειο
ανατολικής Αφρικής. Διαχειριστής εν λόγω πλατφόρμας είναι η
εταιρεία Globa l Links Exhibition Organizers & Conferences LLC
, διοργανώτρια της Middle East Natural&Organic Expo . Δράση
αφορά κάθε ενδιαφερόμενη εταιρεία που ενδιαφέρεται να
εγγραφεί σε εν λόγω πλατφόρμα με ετήσιο πακέτο ,
ανεξαρτήτως συμμετοχής σε M iddle East Natural&Organic Expo
2. Δυνατότητα προγραμματισμού διμερών επιχειρηματικών
συναντήσεων στο Ντουμπάι (15 17.12.2020)17.12.2020), στον
χώρο της Έκθεσης , 1 1 VIP Buyer Meetings . Αφορά
αποκλειστικά συμμετέχοντες με φυσική παρουσία στην Middle
East Nat ural&Organic Expo 2020 . Υπενθυμίζεται ότι η Διεθνής
Έκθεση
Middle
East
Natural&Organic
Expo
2020
πραγματοποιείται ετησίως, κατά την τελευταία 15ετία, υπό την
αιγίδα του Υπουργείου Κλιματικής Αλλαγής και Περιβάλλοντος
των ΗΑΕ και την υποστήριξη της Διεθν ούς Ομοσπονδία ς
Κινημάτων Βιολογικής Γεωργίας (IFOAM ). Η συμμετοχή
Εκθετών στην φετινή διοργάνωση είναι περιορισμένη λόγω
πανδημίας κορωνοϊού (35 εκθέτες σύμφωνα με τελευταία
ενημέρωση Γραφείου μας από διοργανωτές), ενώ δεν
καταγράφοντα ι καθόλου ελληνικές συμμετοχές, έναντι 6
Ελλήνων Εκθετών το 2019, υπό ελληνικό περίπτερο ιδιωτικής
εταιρείας διοργάνωσης συμμετοχών σε Εκθέσεις RECO .
Περισσότερες πληροφορίες εν λόγω δράσεων, καθώς και
σύνδεσμοι
εγγραφής/συμμετοχής, έχουν αναρτηθεί σε
διαδικτυακή Πύλη AGORA https://www.agora.mfa.gr/ta-grafeiaoikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeiaanaxora/infofile/73020 .

Αποκλειστικά μέσω της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας η
υποχρεωτική δήλωση παρουσίας των επιδοτούμενων
ανέργων
Υπενθυμίζεται ότι όλοι οι επιδοτούμενοι άνεργοι πρέπει να
εκπληρώνουν την υποχρέωση τους να δηλώνουν την
παρουσία τους σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, μέσω
της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας δήλωσης παρουσίας που
ενεργοποιήθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο των
μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης και την αποφυγή
του συγχρωτισμού, καθώς και της απρόσκοπτης
εξυπηρέτησης των πολιτών. Συγκεκριμένα, για όσο διάστημα
διαρκούν τα έκτακτα μέτρα εξαιτίας της πανδημίας, όλοι οι
επιδοτούμενοι άνεργοι θα υποβάλουν τη δήλωση της
παρουσίας τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας
Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου gov.gr με τους κωδικούς
TAXISnet ή τους κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές
υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kaiasphalise/anergia/delose-parousias-epidoma-anergias
Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: gov.gr → Εργασία και
ασφάλιση → Δήλωση παρουσίας επιδοτούμενων ανέργων.
Οι άνεργοι που λαμβάνουν τακτική επιδότηση ανεργίας,
επιδότηση μακροχρόνιας ανεργίας και βοήθημα ανεργίας
αυτοαπασχολουμένων, υποχρεούνται να δηλώνουν την
παρουσία τους σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα,
υποβάλλοντας Υπεύθυνη Δήλωση ότι το διάστημα που
προηγήθηκε πληρούσαν τις προϋποθέσεις επιδότησης. Με
απόφαση της Διοίκησης του ΟΑΕΔ, από τις 11 Μαρτίου
2020, οι άνεργοι υποχρεωτικά δήλωναν την παρουσία τους
μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (email) προς το αντίστοιχο
Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2).
Με την
ενεργοποίηση της νέας υπηρεσίας, η δήλωση της παρουσίας
θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, εξασφαλίζοντας την
ομαλή καταβολή των επιδομάτων, τόσο του μήνα παρουσίας
όσο και των αμέσως 2 επόμενων μηνών, χωρίς άλλη
ενέργεια. Η ηλεκτρονική δήλωση παρουσίας δεν είναι δυνατή
εκτός των προκαθορισμένων χρονικών διαστημάτων. Το
πρώτο χρονικό διάστημα υποχρεωτικής παρουσίας
καταγράφεται στην αίτηση, ενώ τα επόμενα αποτυπώνονται
στην απόφαση ένταξης στην επιδότηση.

Δημοσιεύθηκε ο Κανονισμός βεβαιώσεων παραγωγού
ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ
Υπεγράφη στις 30 Νοεμβρίου, το πλήρες κείμενο του
Κανονισμού βεβαιώσεων παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από
ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.
Ειδικά για τον παρόντα κύκλο υποβολής αιτήσεων για έκδοση
βεβαιώσεων παραγωγού, οι αιτήσεις υποβάλλονται από την 1η
έως την 21η Δεκεμβρίου 2020.
Επιδίωξη του ΥΠΕΝ είναι ο Κανονισμός Βεβαίωσης Παραγωγού
–που εξειδικεύει τις σχετικές ρυθμίσεις του ν. 4685/2020 – να
αποτελέσει ένα εύχρηστο εργαλείο στα χέρια των επενδυτών και
του φορέα αδειοδότησης, στο πλαίσιο της ευρύτερης
προσπάθειας που καταβάλλεται για τη επιτάχυνση και
απλοποίηση της αδειοδοτικής διαδικασίας για έργα ΑΠΕ σε όλα
τα στάδια.
Δείτε το πλήρες κείμενο ΕΔΩ. (ΠΗΓΗ: Newsletter Τεύχος 264 –
tee-tkm).

93ο Ετήσιο Συνέδριο: “Inspired India”, 11-14 Δεκεμβρίου 2020
FICCI Εικονική Ετήσια Έκθεση Expo 2020, 11 Δεκεμβρίου 2020 – 11
Δεκεμβρίου 2021
Η Ομοσπονδία Εμπορικών & Βιομηχανικών Επιμελητηρίων της Ινδίας
(FICCI) διοργανώνει τo 93o Ετήσιo Συνέδριο στις 11 έως 14 Δεκεμβρίου
2020, που είναι μια εμβληματική εκδήλωση και μια από τις
πολυαναμενόμενες συγκεντρώσεις εκπροσώπων από την κυβέρνηση, τη
βιομηχανία, την ακαδημαϊκή κοινότητα, τους γραφειοκράτες και άλλες
αυθεντίες σε διάφορους τομείς που συναντώνται για να ανταλλάξουν ιδέες
και να απευθυνθούν σε ένα υψηλού δυναμικού ακροατήριο, που
αποτελείται
από
υπεύθυνους
χάραξης
πολιτικής,
εταιρικούς,
εκπροσώπους μέσων ενημέρωσης κ.α.. Το θέμα της Ετήσιας Συνέλευσης
φέτος είναι «Εμπνευσμένη Ινδία». Εγγραφές γίνονται στη διεύθυνση
https://registrations.ficci.com/agmfic/online-registration-governmentofficialdiplomat.asp .
Επίσης στις 11 Δεκεμβρίου 2020 ξεκινάει διαδικτυακά η FICCI Annual
Expo 2020 (FAE 2020), μια μοναδική εικονική έκθεση που επικεντρώνεται
στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών, όπου οι αγοραστές και
οι πωλητές από όλο τον κόσμο συνδέονται, αλληλεπιδρούν και
αναπτύσσονται στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Η έκθεση έχει
διάρκεια ενός έτους και έχει στόχο την ανάδειξη του ινδικού
επιχειρηματικού τομέα. Οι επισκέπτες μπορούν να έχουν πρόσβαση
στους εκθέτες όλο το εικοσιτετράωρο για ένα ολόκληρο έτος. Τα προϊόντα
και οι υπηρεσίες σε 50+ τομείς θα προβάλλονται σε δομημένους
εκθεσιακούς χώρους που διαχωρίζονται ανάλογα με τους τομείς. Κατά τη
διάρκεια της έκθεσης θα διεξάγονται κλαδικά διαδικτυακά σεμινάρια. Για
να επισκεφθείτε την έκθεση (είναι δωρεάν για όλους τους επισκέπτες),
μπορείτε
να
εγγραφείτε
στη
διεύθυνση
http://registrations.ficci.com/annualexpo2020/attendee-registration.asp . Η
ιστοσελίδα της έκθεσης είναι: http://www.ficciexpo.in/ . E-mail
διοργάνωσης: ficciexpo@ficci.in .Πληροφορίες: Εμπορικό τμήμα Πρεσβεία
της Ινδίας στην Αθήνα, Τηλ: 2107259375, E-mail: mkt.athens@mea.gov.in
, ιστοσελίδα: www.indianembassy.gr .
.
Vietnam Elevators Expo, 02-04 Δεκεμβρίου 2021
Το Vietnam Expo - Elevators Industry διοργανώνεται από τις 2 έως τις 4
Δεκεμβρίου 2021 στο εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο Saigon (SECC)
στην πόλη Ho Chi Minh City, στο Βιετνάμ. Στην έκθεση θα
παρουσιαστούν προϊόντα όπως Lift Platforms και Διάδρομοι,
Εγκαταστάσεις ανελκυστήρων με κλειδί και Ανταλλακτικά, Υδραυλικά
Συστήματα και Εξαρτήματα, Ανελκυστήρες Νοσοκομείων, Ανελκυστήρες
σπιτιών και διαμερισμάτων, Ανελκυστήρες μικρών καταστημάτων κ.λπ.
Κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν συνέδρια και
σεμινάρια. Οι εκθέτες που δεν θα μπορούν να παρευρεθούν στο
περίπτερο τους (λόγω περιορισμού μετακίνησης εξαιτίας του κορωνοϊού)
μπορούν να συμμετάσχουν στην εκδήλωση απομακρυσμένα (Remote /
Standard Booth ) και να πραγματοποιούν συναντήσεις B2B με τους
πιθανούς συνεργάτες μέσω του zoom, bluejean ή skype. Οι συναντήσεις
γίνονται με την βοήθεια διερμηνέα (χωρίς επιπλέον χρέωση), ο οποίος θα
επικοινωνήσει εκ των προτέρων με τους εκθέτες για να μελετήσει τα
προϊόντα τους, ώστε να μπορεί να τα παρουσιάσει στους επισκέπτες.
Για κράτηση, συμπληρώστε τη φόρμα εγγραφής στη διεύθυνση
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3wN4rNgMUZbHuscDlHRo
MVXuPjHLUTPr2TJogb5CNzvjMHQ/viewform .
Η ιστοσελίδα της έκθεσης είναι: http://elevatorexpo.com.vn .
Στοχεία επικοινωνίας: Exhibition & Event Dept., Ms. Nguyen Minh Chau,
Τηλ/Whatsapp: (84) 904811648, Email: minhchau@exdesign.com.vn .

Webinar “Doing Business in Japan, Covid-19
challenges and opportunities”
Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων
Τόκυο (Τηλέφωνο:+81-3-34045853 34041195, ΦΑΞ:
+81-3-34045845,
Ηλ.Ταχυδρομείο:
ecocomtokyo@mfa.gr)
και το Enterprise Greece θα
διοργανώσουν webinar, στην Αγγλική γλώσσα, με
θέμα “Doing Business in Japan, Covid-19 challenges
and opportunities”. To webinar αποσκοπεί στην
ενημέρωση των ελληνικών επιχειρήσεων για την
ιαπωνική αγορά των κλάδων Τροφίμων, Ποτών και
Καλλυντικών και θα πραγματοποιηθεί στις 10
Δεκεμβρίου 2020, 10.00 ώρα Ελλάδος (ή 17.00 ώρα
Ιαπωνίας ). Επισυνάπτεται πρόσκληση συμμετοχής
με τα θέματα και τους ομιλητές της εκδήλωσης. Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή
μέσω
του
παρακάτω
συνδέσμου:
https://register.gotowebinar.com/register/593127630
4618686220

INHORGENTA MUNICH 2021, 15-19 Απριλίου
2021
Σε νέες ημερομηνίες θα ανοίξει για 48η φορά η
μεγαλύτερη
Διεθνής
κλαδική
έκθεση
αργυροχρυσοχοΐας,
ρολογιών,
εξοπλισμού
εργαστηρίων και πολύτιμων λίθων στο Εκθεσιακό
Κέντρο του Μονάχου , INHORGENTA MUNICH, την
οποία
αντιπροσωπεύει
το
Ελληνογερμανικό
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο στην
Ελλάδα και την Κύπρο. Η Έκθεση INHORGENTA
MUNICH 2021 θα διεξαχθεί από τις 15 έως τις 19
Απριλίου 2021. Με αυτή την αλλαγή, οι διοργανωτές
θέλουν να προσφέρουν μεγαλύτερη αξιοπιστία
σχεδιασμού σε πρώιμο στάδιο - είτε ως εκθέτης είτε
ως επισκέπτης. Οι νέες ημερομηνίες τον Απρίλιο
είναι τα απαραίτητα βήματα για να προσφέρουν
στους εκθέτες και τους επισκέπτες μια εξαιρετική
πλατφόρμα για τις επιχειρήσεις τους και να
αξιοποιήσουν τις προηγούμενες επιτυχίες της
INHORGENTA. Το επίσημο δελτίο τύπου μπορείτε
να
το
δείτε
online:
https://inhorgenta.com/de/services/presse/presseinfo
rmationen/ .Περισσότερες πληροφορίες για την
αγορά καρτών εισόδου, θα βρείτε online στο
www.inhorgenta.com. Για όσους αγοράσουν online
την InhorgentaMunichCard τους παρέχεται δωρεάν
μετακίνηση με όλα τα ΜΜΜ στην πόλη του Μονάχου,
επίσης τυγχάνουν και άλλων ειδικών προνομίων. Για
περισσότερες
πληροφορίες,
για
το πλήρες
πρόγραμμα και τη συμμετοχή στην επόμενη
διοργάνωση, κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση μπορεί
να απευθύνεται στο Ελληνογερμανικό Εμπορικό και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο, επίσημο αντιπρόσωπο
της έκθεσης στην Ελλάδα και Κύπρο, (E-Mail:
muenchenmesse@ahk.com.gr) τηλ. Αθήνας 210
6419037 και τηλ. Θεσσαλονίκης 2310 327733 καθώς
και στην ειδική ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου για τις
εκθέσεις: www.german-fairs.gr και στην ιστοσελίδα
της έκθεσης: www.inhorgenta.com .

ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2021, 15-17 Οκτωβρίου 2021
Η έκθεση ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO διοργανώνεται από τις 15 έως 17 Οκτωβρίου 2021 στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo και αποτελεί
την επαγγελματική έκθεση του κατασκευαστικού κλάδου της χώρας προσανατολισμένη στους επαγγελματίες και στην εξωστρέφεια
των ελληνικών επιχειρήσεων. Στόχος της είναι να προσφέρει στην αγορά ένα εμπορικό εργαλείο αντάξιο της δυναμικής του κλάδου της
χώρας μας και να αποτελέσει τη σημαντικότερη πλατφόρμα συνεργασιών των επαγγελματιών της ευρύτερης περιοχής. Στα πλαίσια
της επαγγελματικής έκθεσης ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2021, το Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής διοργανώνει Ημερίδα στις 16 Οκτωβρίου
με θέμα: Atelier Αρχιτεκτόνων 3-Νέοι ρόλοι σε υφιστάμενα κελύφη: Μετασχηματίζοντας το κτιριακό απόθεμα. Ταυτόχρονα θα διεξάχθει
το OPEN SPACE 2021 το οποίο αποτελείται από Workshops, case studies, στα οποία θα παρουσιαστούν Λύσεις, Προϊόντα και Υλικά
για υφιστάμενα & νέα κτίρια από καταξιωμένους φορείς και επαγγελματίες. Τέλος, θα υπάρχει η ενότητα ARCHITECTS TALK που
διοργανώνεται από το Archisearch.gr με θέμα: Exploring the unknown. Η ιστοσελίδα της έκθεσης είναι: https://buildexpogreece.com/ .
Επικοινωνία: t.expo ,Λ. Ανθούσας 4, 15351 Παλλήνη, Τηλ.: 2 111 801 801 , email: info@texpo.gr .

Επιχειρηματικά Νέα

Επιχειρηματικά Νέα (συνέχεια)

ΑΙΓΥΠΤΟΣ

ΙΣΡΑΗΛ

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδος στο Κάϊρο, απέστειλε δελτίο οικονομικών
και επιχειρηματικών ειδήσεων Αιγύπτου ,Νοέμβριος 2020.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στο Κάϊρο (www.agora.mfa.gr ), τηλ: +202-27948482, 27952036,
email: ecocom-cairo@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr .

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδος στο Τελ - Αβίβ, απέστειλε
Ενημερωτικό δελτίο με οικονομικές και επιχειρηματικές
ειδήσεις για το Ισραήλ, μηνός Νοεμβρίου 2020.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στο Τελ Αβίβ (www.agora.mfa.gr ), τηλ: +972-3605.52.99*,φαξ : +972-3-695.13.29 , email: ecocomtelaviv@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr.

ΒΕΛΓΙΟ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στις Βρυξέλλες, απέστειλε Δελτίο
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Εξελίξεων Βέλγιο-Νοέμβριος
2020.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στις Βρυξέλλες (www.agora.mfa.gr/be58) , τηλ. 003225455506,
Email: ecocom-brussels@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr.
ΒΟΣΝΙΑ - ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδος στο Σεράγεβο, απέστειλε την μηνιαία
Έκθεση του Γραφείου για την οικονομική δραστηριότητα στην
Βοσνία και Ερζεγοβίνη κατά την διάρκεια του Νοεμβρίου 2020.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται στο Γραφείο ΟΕΥ της Ελλάδας στο Σεράγεβο, email: ecocom-serajevo@mfa.gr , gremb.sjv@mfa.gr ,τηλ: 0038
733 560551 ή να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδος στο Λονδίνο απέστειλε έγγραφο με θέμα:
ΦΠΑ για αγαθά που διακινούνται μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και
Βόρειας Ιρλανδίας από την 1/1/2021.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στο Λονδίνο (www.agora.mfa.gr/gb66 ), τηλ. +44 (0)
2077278860, e-mail: ecocom.london@mfa.gr ή την ιστοσελίδα
του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .
ΙΑΠΩΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στο Τόκυο , απέστειλε τον οδηγό
επιχειρείν για την Ιαπωνία για το έτος 2020. Ο οδηγός
αναρτήθηκε
και
στη
διαδικτυακή
πύλη
ΑΓΟΡΑ,
https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/72966.
Για
περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στο Τόκυο (www.agora.mfa.gr ), Τηλ.: +81-3-3404-5853, 1195,
FAX: +81-3-3404-5845, E-mail: ecocom-tokyo@mfa.gr ή την
ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .

ΚΑΝΑΔΑΣ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στην Οττάβα, απέστειλε Οδηγό
Επιχειρείν για τον Καναδά 2020 – 2021. Ο οδηγός
αναρτήθηκε και στη διαδικτυακή πύλη ΑΓΟΡΑ,
https://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikonemporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/844 .
ενημερωτικό έγγραφο με θέμα: Διαδικτυακό Σεμινάριο με
τίτλο: Μετανάστευση και Κινητικότητα των Ευρωπαίων
Επαγγελματιών στον Καναδά (10.12.2020). Σύμφωνα με
την πληροφόρηση η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής στην Οττάβα, στο πλαίσιο προβολής της
Συμφωνίας CETA, διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο με
τίτλο: «Immigration and Mobility of EU Professionals in
Canada» την 10η Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 10:00
EST/16:00 CET. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, ενώ απαιτείται
εγγραφή
στον
σύνδεσμο:
https://register.gotowebinar.com/register/361579057846932
1485 .Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου
ΟΕΥ της Ελλάδας στον Καναδά (www.agora.mfa.gr ),
email: ecocom-ottawa@mfa.gr , τηλ: 613 238 6271-2, fax:
6132385676, ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Χάγη, απέστειλε ενημερωτικό
δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων
Ολλανδίας, Νοέμβριος 2020.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας
στη Χάγη
(www.agora.mfa.gr/nl97) ,email:
ecocom-hague@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr.
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βουκουρέστι, απέστειλε Δελτίο
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων για τη
Ρουμανία μηνός Νοεμβρίου 2020.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στο Βουκουρέστι (www.agora.mfa.gr/ro104), email: ecocom-bucharest@mfa.gr ,τηλ. 004 021 210 07 48,
021 211 57 24, ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr

ΙΣΠΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μαδρίτη, απέστειλε: Μηνιαίο
Ενημερωτικό Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Εξελίξεων
Ισπανίας, Νοέμβριος 2020. Το δελτίο αναρτήθηκε στη
διαδικτυακή πύλη ΑΓΟΡΑ, https://www.agora.mfa.gr/ta-grafeiaoikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-anaxora/infofile/72977
.Για
περισσότερες
πληροφορίες
οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του
Γραφείου
ΟΕΥ
της
Ελλάδας
στη
Μαδρίτη
(http://www.agora.mfa.gr/)
ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ :
www.veth.gov.gr .

Αναχώρησε το πρώτο τρένο από το Λιμάνι της
Θεσσαλονίκης με προορισμό το Dry Port της Σόφιας
Σε συνέχεια της δημιουργίας του πρώτου Dry Port στη Σόφια
της Βουλγαρίας και στο πλαίσιο βελτίωσης της
συνδεσιμότητας
του
Λιμανιού
της
Θεσσαλονίκης,
αναχώρησε την περασμένη Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020,
το πρώτο τρένο από το Λιμάνι της Θεσσαλονίκης με
προορισμό το Dry Port στη Σόφια της Βουλγαρίας. (ΠΗΓΗ:
http://tkm.tee.gr/newsletter/newsletter-264/ )

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα
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7/12/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ
ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΟΛΕΜΟΥ TΗΛ. 2310 472603

ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΠΟΛΕΜΟΥ

804

11/12/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΛ. 26953 60606

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

805

12/12/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ
ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΗΛ. 2421351133

ΓΝ ΒΟΛΟΥ ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ

808

15/12/2020 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛ.
2313307190

ΓΝ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

812

15/12/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΛ. 2310381080

424 ΓΣΝΘ

813

15/12/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ
ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΟΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ ΤΗΛ. 2310381080

424 ΓΣΝΘ

811

15/12/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΤΗΛ. 2695360606

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

818

15/12/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΛ. 2313 308154

ΓΝ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

819

15/12/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΤΗΛ. 210 8916163

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

806

17/12/2020 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΩΣΕΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΤΗΛ. 2313327824

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

815

17/12/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
ΤΗΛ. 2213 1514287

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

814

17/12/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛ. 2413 504379

ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

803

18/12/2020
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΛ.
2313327867

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚ. -ΘΡΑΚΗΣ

817

21/12/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ ,ΦΥΤΩΝ, ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ ΚΑΙ
ΧΛΟΡΟΤΑΠΗΤΑ ΤΗΛ. 2313 317777

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

816

30/12/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΚΑΘΕΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ
ΝΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΤΗΛ. 2313 307190

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΤΟΙΜΟΥ

ΓΝΘ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα (συνέχεια)

31/12/2020 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ
,
ΙΚΑΡΙΑΣ,ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΥ ΤΗΛ. 210 8916264
12/1/2021ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΤΗΛ. 2313 323115

802

810

•
•

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

ΓΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου μας www.veth.gov.gr, για πληρέστερη ενημέρωσή σας σε
θέματα επιχειρηματικού ενδιαφέροντος: Προκηρύξεις προγραμμάτων, Ελληνικές και Διεθνείς Εκθέσεις,
Ζητήσεις Συνεργασιών, Επιχειρηματικές Αποστολές, Συνέδρια, κ.α
Νέες υπηρεσίες Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) προς τις επιχειρήσεις - μέλη των
Επιμελητηρίων: Τέσσερεις πρωτοπόρες τεχνολογικά υπηρεσίες, οι οποίες είναι προσβάσιμες και μέσω της
ιστοσελίδας του ΒΕΘ (www.veth.gov.gr), προσφέρει η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων (ΚΕΕΕ) στο σύνολο
των Ελληνικών επιχειρήσεων-μελών των Επιμελητηρίων.
Πρόκειται για την υπηρεσία εύρεσης επενδυτικών προγραμμάτων (http://investmenttools.uhc.gr/ ), την
υπηρεσία ηλεκτρονικής (εξ αποστάσεως) εκπαίδευσης (http://elearning.uhc.gr/) , την υπηρεσία
συμβουλευτικής καθοδήγησης (https://e-consulting.uhc.gr) και την υπηρεσία ενημέρωσης και
επικοινωνίας μεταξύ επιχειρήσεων μελών των Επιμελητηρίων (https://businessplatform.uhc.gr ) . Με την
πρώτη υπηρεσία, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να ανατρέχουν για να αντλούν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες
για όλα τα νέα επενδυτικά προγράμματα και προγράμματα απασχόλησης, όπως και όλες τις προϋποθέσεις
ένταξής τους σε αυτά. Με την δεύτερη υπηρεσία ηλεκτρονικής (εξ αποστάσεως) ασύγχρονης εκπαίδευσης οι
επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, στην οποία έχει αναπτυχθεί μεγάλος
αριθμός μαθημάτων ασύγχρονης τηλεκατάρτισης. Με την τρίτη υπηρεσία μέσω ενός ολοκληρωμένου
συστήματος συμβουλευτικής,
με σύγχρονα μέσα και μεθόδους παρέχονται σε επιχειρήσεις – μέλη
διαδραστικές υπηρεσίες συμβουλευτικής καθοδήγησης. Με την τέταρτη υπηρεσία παρέχεται η δυνατότητα στις
μικρές κυρίως επιχειρήσεις που δεν έχουν δικό τους σύστημα διαχείρισης περιεχομένου, να αναρτούν ειδήσεις
και να έρχονται σε καθημερινή επικοινωνία με άλλες επιχειρήσεις.

