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Πρόγραμμα για δημιουργία
βιοτεχνικών επιχειρήσεων ζητά το ΒΕΘ

e-shops

Tην ανάγκη υλοποίησης δράσης, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, για
την επιδότηση και των βιοτεχνικών επιχειρήσεων για τη
δημιουργία ή και την αναβάθμιση των ηλεκτρονικών
καταστημάτων τους, αντίστοιχη με αυτή που αναμένεται να
τρέξει για το λιανεμπόριο, επισημαίνει σε επιστολή του το
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης προς τον υπουργό
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη.
Μάλιστα το ΒΕΘ ζητά να μην είναι υποχρεωμένοι οι
βιοτέχνες, που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα να
χρηματοδοτήσουν τη δημιουργία του e-shop, αναμένοντας
την έγκριση και την εκταμίευση της δαπάνης που ήδη έχουν
προκαταβάλει. Σημειώνεται πως στην προδημοσίευση του
«e-λιανικό» προβλέπεται η πληρωμή της κατασκευής του eshop, από τον ίδιο τον έμπορο.
«Η νέα δράση «e-λιανικό», η οποία εντάσσεται στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Καινοτομία
(ΕΠΑΝΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020 θεωρούμε ότι είναι
επίκαιρη και ιδιαίτερα στοχευμένη ώστε να βοηθήσει τις
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο
λιανικό εμπόριο να δημιουργήσουν ηλεκτρονικά καταστήματα.
Η δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, θεωρούμε ότι είναι
απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε επιχείρηση αν θέλει να
επιβιώσει τόσο στον καιρό της πανδημίας του COVID-19,
όσο και στους μελλοντικούς καιρούς καθώς το ηλεκτρονικό
εμπόριο υποκαθιστά ολοένα και μεγαλύτερο τμήμα του
παραδοσιακού λιανεμπορίου» αναφέρεται στην επιστολή,
στην οποία υπογραμμίζεται πως «η ίδια αναγκαιότητα όσον
αφορά τη δημιουργία ηλεκτρονικών καταστημάτων, υπάρχει
και στις βιοτεχνικές επιχειρήσεις. Οι μικρομεσαίες βιοτεχνικές
επιχειρήσεις τόσο στο χώρο της μεταποίησης, όσο και στο
χώρο της τεχνικής υπηρεσίας, έχουν την ανάγκη της στήριξης
από την πολιτεία για τον ψηφιακό τους εκσυγχρονισμό.
Επίσης, είναι γνωστό στον καθένα μας, ότι οι μικρομεσαίες
επιχειρήσεις τις περισσότερες φορές επιλέγουν τόσο τη
μεταποίηση ή την τεχνική υπηρεσία (ως κύρια
δραστηριότητα) όσο και το λιανικό εμπόριο των προϊόντων
που παράγουν ή των εμπορευμάτων που διακινούν (ως
δευτερεύουσα δραστηριότητα)».
Στο πλαίσιο αυτό το ΒΕΘ ζητά να προετοιμαστεί μια νέα
δράση στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ για την επιδότηση και των
βιοτεχνικών επιχειρήσεων για τη δημιουργία ή και την
αναβάθμιση των ηλεκτρονικών καταστημάτων τους.
«Οι μικρές βιοτεχνικές επιχειρήσεις συμμετέχουν στα
αναπτυξιακά προγράμματα με το υστέρημά τους και όχι με το
πλεόνασμά τους, λόγω των οικονομικών συνθηκών που
επικράτησαν την τελευταία δεκαετία, θα πρέπει πρώτα να
αξιολογηθεί, να εγκριθεί και να χρηματοδοτηθεί η πρότασή
τους και όχι αντιστρόφως. Να μην υποχρεωθούν δηλαδή να
χρηματοδοτήσουν εξ’ ιδίων την επένδυση και κατόπιν να
αναμένουν την έγκριση και την εκταμίευση της δαπάνης που
ήδη έχουν προκαταβάλει» καταλήγει η επιστολή.
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Κατάρτιση
Οριστικού
Πίνακα
Κατάταξης
των
επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν προς υπαγωγή
στο καθεστώς ενίσχυσης «Γενική Επιχειρηματικότητα»
του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 στο πλαίσιο της υπ’
αριθμ. 139383/21.12.2018 Προκήρυξης
Δελτίο Τύπου (27.01.2021) Υπουργείο Ανάπτυξης και
Επενδύσεων: Σε συνέχεια της υπ΄ αριθμ. 6965/21-1-2021
Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων κ. Νίκου Παπαθανάση και σύμφωνα με τα ποσά
ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο
καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα» του αναπτυξιακού
νόμου 4399/2016 για το έτος 2018 (3ος κύκλος) και
κατανεμήθηκαν
στην
Γενική
Διεύθυνση
Ιδιωτικών
Επενδύσεων,
ανακοινώνουμε τον
Οριστικό Πίνακα
Κατάταξης των 166 επενδυτικών σχεδίων που υπήχθησαν.
Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης, της επιδότησης
χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους
της δημιουργούμενης απασχόλησης ανέρχεται στο ύψος των
149.762.868,26 ευρώ και το συνολικό ποσό της ενίσχυσης με
τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής ανέρχεται στο ποσό
των 245.573.360,26 ευρώ. Μπορείτε να βρείτε τον πίνακα
κατάταξης αναρτημένο στην ιστοσελίδα ependyseis.gr
(https://www.ependyseis.gr/anaptyxiakos/default.htm).
Το
επόμενο διάστημα θα ακολουθήσει η διαδικασία έκδοσης των
ατομικών αποφάσεων υπαγωγής στο καθεστώς ενισχύσεων
της Γενικής Επιχειρηματικότητας του αναπτυξιακού νόμου
4399/2016. Επιταχύνουμε τις διαδικασίες υπαγωγής των
επενδυτικών σχεδίων και ενισχύουμε την επιχειρηματικότητα,
για την δημιουργία περισσότερων και καλύτερα αμειβόμενων
θέσεων εργασίας.

Διευκρινίσεις του Υπουργείου Εργασίας
για την
αναστολή συμβάσεων εργασίας για τον Δεκέμβριο 2020
Διευκρινίσεις αναφορικά με τη ρήτρα διατήρησης των θέσεων
εργασίας (απαγόρευση απολύσεων) από τις επιχειρήσεις που
έθεσαν τις συμβάσεις εργαζομένων σε καθεστώς αναστολής
τον Δεκέμβριο του 2020 παρέχει εγκύκλιος της Γενικής
Γραμματείας Εργασίας. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι
επιχειρήσεις που έκλεισαν με κρατική εντολή τον Δεκέμβριο,
απαγορεύεται να μειώσουν το προσωπικό τους για όσο
χρονικό διάστημα οι συμβάσεις των εργαζομένων τους τελούν
υποχρεωτικά
σε
αναστολή
και,
σε
περίπτωση
πραγματοποίησης καταγγελίας σύμβασης, αυτή είναι άκυρη.
Οι επιχειρήσεις που ανήκουν σε πληττόμενους κλάδους,
σύμφωνα με τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ)
που ορίζονται από το υπουργείο Οικονομικών, απαγορεύεται
να μειώσουν το προσωπικό τους για όσο χρονικό διάστημα
κάνουν χρήση του μέτρου των αναστολών των συμβάσεων
εργασίας εντός του Δεκεμβρίου.
Σε περίπτωση καταγγελίας, αυτή είναι άκυρη. Αναλυτικά η με
Αριθμό Πρωτοκόλλου: οικ. 3541/80/26.01.2021 εγκύκλιος με
όλες τις διευκρινίσεις.

Από τη Δευτέρα 25.01.2021 έως τις 2/2/2021 η
υποβολή
αίτησης
για
τη
χορήγηση
χρηματοδοτικής ενίσχυσης στο πλαίσιο του 5ου
κύκλου της Επιστρεπτέας Προκαταβολής
Δελτίο Τύπου (25.01.2021) Υπουργείο Οικονομικών:
Σε λειτουργία τέθηκε σήμερα η εφαρμογή της
ηλεκτρονικής
πλατφόρμας
“myBusinessSupport”
(www.aade.gr/mybusinesssupport) , της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μέσω της οποίας οι
επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει οριστική αίτηση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον 5ο κύκλο της
Επιστρεπτέας
Προκαταβολής,
καλούνται
να
υποβάλουν αίτηση χορήγησης της χρηματοδοτικής
ενίσχυσης. Η προθεσμία υποβολής της αίτησης για τη
χορήγηση της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 5 λήγει
την Τρίτη, 2 Φεβρουαρίου 2021. Συνολικά, η διαθέσιμη
χρηματοδότηση από τον, εν εξελίξει, 5ο κύκλο
ανέρχεται στα 1,5 δισ. ευρώ. Σημειώνεται ότι για τις
επιχειρήσεις που με βάση τη Δ1α/ΓΠ.οικ. 3060/2021 ΦΕΚ 89/Β/16-1-2021 απόφαση παραμένουν κλειστές
με κρατική εντολή (εστίαση, γυμναστήρια, επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται στους τομείς του πολιτισμού,
αθλητισμού κτλ.), προβλέπονται αυξημένα κατώτατα
όρια ενίσχυσης, ύψους 2.000 ευρώ εάν η επιχείρηση
απασχολεί έναν έως πέντε εργαζομένους, και 4.000
ευρώ εάν απασχολεί άνω των πέντε εργαζομένων. Για
όλες τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, το κατώτατο όριο
ενίσχυσης ορίζεται σε 1.000 ευρώ.
Το ανώτατο όριο ενίσχυσης ανέρχεται στις 100.000
ευρώ, ανάλογα με την πτώση τζίρου που παρουσιάζει
η επιχείρηση κατά τους μήνες Σεπτέμβριο έως
Δεκέμβριο του 2020, σε σύγκριση με τους
αντίστοιχους μήνες του προηγούμενου έτους.
Συνολικά, από την προκαταρτική ανάλυση των
δηλώσεων
εκδήλωσης
ενδιαφέροντος
της
Επιστρεπτέας Προκαταβολής 5, προκύπτει ότι από τις
732.968 επιχειρήσεις που έχουν καταθέσει οριστική
αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δικαιούχοι είναι οι
361.888. Αναφορικά με τους λόγους απόρριψης,
προκύπτει ότι:
262.484 επιχειρήσεις παρουσιάζουν αύξηση τζίρου
την εν λόγω περίοδο,
94.259 παρουσιάζουν πτώση τζίρου μικρότερη του
20%,
12.063 δεν έχουν ελάχιστο τζίρο αναφοράς 600 ευρώ
το αντίστοιχο τετράμηνο του 2019 και
2.274 απορρίπτονται για άλλους λόγους (μη υποβολή
δηλώσεων ΦΠΑ, εισοδήματος κτλ.).
Σημειώνεται ότι 61.956 επιχειρήσεις δεν πληρούν ούτε
το κριτήριο της πτώσης τζίρου ούτε το κριτήριο του
ελάχιστου τζίρου αναφοράς.
Οι
κατηγορίες
των
δικαιούχων,
ο
τρόπος
προσδιορισμού του ύψους της ενίσχυσης και οι
σχετικές διαδικασίες έχουν καθοριστεί με την Κοινή
Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης
& Επενδύσεων ΓΔΟΥ 19/25-1-2021 (ΦΕΚ 236/Β΄/251-2021).
Η καταβολή της ενίσχυσης στους πρώτους
δικαιούχους θα ξεκινήσει μεθαύριο, Τετάρτη.

Μέχρι και την 1η Φεβρουαρίου οι αιτήσεις για το πρόγραμμα
απασχόλησης ανέργων 18-29 ετών
Δελτίο Τύπου (26.01.2021) ΟΑΕΔ : Λόγω της ιδιαίτερα αυξημένης
ζήτησης των επιχειρήσεων για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
μέσω του Προγράμματος Απασχόλησης Ανέργων 18-29 ετών, η
Διοίκηση αποφάσισε την αναστολή της υποβολής νέων
αιτήσεων από την Τρίτη 2 Φεβρουαρίου. Συγκεκριμένα, μέχρι
σήμερα έχουν υποβληθεί περισσότερες από 14.500 αιτήσεις για τις
8.000 νέες επιδοτούμενες θέσεις εργασίας. Το πρόγραμμα
επιχορηγεί επιχειρήσεις με το 75% του μισθού και των ασφαλιστικών
εισφορών (έως τα 750 € μηνιαία) για την πρόσληψη ανέργων 18-29
ετών, οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας, με διάρκεια 12 μήνες
ή 15 μήνες για μακροχρόνια ανέργους και δικαιούχους του
Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. Επιπλέον, τα παρακάτω
προγράμματα, με ποσοστά επιχορήγησης 60-100% μισθού και
ασφαλιστικών εισφορών, παραμένουν ανοικτά για την
υποβολή αιτήσεων:
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 8.500 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 Πτυχιούχων Ανέργων έως 39
ετών με 5.200 νέες θέσεις εργασίας σε κλάδους έξυπνης
εξειδίκευσης, διάρκειας 15 μηνών. Η επιδότηση ανέρχεται στο 60%
του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους έως τα
800€ μηνιαία.
4. 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.
5. 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. Ο ΟΑΕΔ καταβάλει μηνιαία
αποζημίωση ίση με το 100% του κατώτατου μισθού (με πλήρεις
ασφαλιστικές εισφορές).
6. 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 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 στονιδιωτικό τομέα.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ http://www.oaed.gr/anoiktaprogrammata .

Εγχειρίδιο – Οδηγός σχετικά με τη διαμόρφωση της δασμολογητέας αξίας εμπορευμάτων κατά την εισαγωγή
Από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έχει αποσταλεί στο ΒΕΘ πληροφοριακός Οδηγός αναφορικά με τη
διαμόρφωση της δασμολογητέας αξίας εμπορευμάτων κατά την εισαγωγή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού
Κώδικα (καν. 952/2013) καθώς και των Εφαρμοστικών του Διατάξεων (καν. 2447/2015). Σκοπός του Οδηγού αυτού, είναι να καλύψει
τις απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα, τόσο τελωνειακών υπαλλήλων όσο και οικονομικών φορέων και λοιπών συναλλασσόμενων με
τις τελωνειακές αρχές, όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να υπολογίζεται η δασμολογητέα αξία των εμπορευμάτων
όταν αυτά εισάγονται στο τελωνειακό έδαφπς της Ε.Ε. από Τρίτη (εκτός Ε.Ε.) χώρα. Εφιστάται η προσοχή ότι ο παρόν Οδηγός έχει
συνταχθεί μόνο για σκοπούς πληροφόρησης και διευκόλυνσης και δεν συνιστά νομικό κείμενο.

Μηδενικά ενοίκια, αναστολή πληρωμών για
επιταγές και άλλα μέτρα στήριξης στο
νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή
Μηδενικά ενοίκια για τους μήνες Ιανουάριο και
Φεβρουάριο για τις επιχειρήσεις που ήταν
κλειστές με κρατική εντολή έως τις 15
Ιανουαρίου, αποζημιώσεις για τους ιδιοκτήτες
ακινήτων, αναστολή πληρωμών για επιταγές και
απαλλαγή από την εισφορά αλληλεγγύης των
αγροτικών ενισχύσεων και των αγροτικών
επιδοτήσεων προβλέπει μεταξύ άλλων το
νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που
κατατέθηκε στη Βουλή. Στο νομοσχέδιο
προβλέπεται ακόμη η οικονομική ενίσχυση 120
εκατ. ευρώ της Aegean Airlines η οποία, όμως,
πρέπει να έχει προβεί σε αύξηση μετοχικού
κεφαλαίου 60 εκατ. ευρώ. Αναλυτικά το σχέδιο
νόμου του υπ. Οικονομικών με τα νέα μέτρα
στήριξης.

Παρατείνεται, για δύο μήνες ακόμα, η
καταβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης, ΦΠΑ
και
των
λοιπών
επιβαρύνσεων
που
αναλογούν σε αλκοολούχα προϊόντα
Δελτίο
Τύπου
(25.01.2021)
Υπουργείο
Οικονομικών: Με νομοθετική ρύθμιση, που θα
κατατεθεί άμεσα, παρατείνεται έως τις 26
Μαρτίου 2021, η υποχρέωση καταβολής του
ειδικού φόρου κατανάλωσης, του ΦΠΑ και των
λοιπών επιβαρύνσεων που αναλογούν σε
αλκοολούχα προϊόντα. Η Κυβέρνηση, έχοντας
απόλυτη συναίσθηση των δυσκολιών που
βιώνουν οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες,
θεσπίζει δίμηνη παράταση καταβολής των
φορολογικών επιβαρύνσεων των αλκοολούχων
προϊόντων, οι οποίες βεβαιώνονται στα τελωνεία
έως τις 25 Ιανουαρίου 2021. Η σχετική
νομοθετική διάταξη, την οποία έχει ήδη
επεξεργαστεί το Υπουργείο Οικονομικών, θα
κατατεθεί άμεσα στη Βουλή και αφορά στη δίμηνη
παράταση της καταβολής του ειδικού φόρου
κατανάλωσης, του ΦΠΑ και των λοιπών
επιβαρύνσεων που αναλογούν σε αλκοολούχα
ποτά και άλλα αλκοολούχα προϊόντα τα οποία
εξήλθαν από φορολογικές αποθήκες κατά τον
μήνα Δεκέμβριο 2020. Είναι ένα μέτρο που
στοχεύει στη διευκόλυνση των επιχειρήσεων του
κλάδου.

Επίδομα θέρμανσης: Ξεκινά την Παρασκευή
η καταβολή του
Ξεκινά την Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2021 η
καταβολή του φετινού επιδόματος θέρμανσης. Η
καταβολή θα γίνει σε δύο φάσεις. Η πρώτη
αφορά σε αγορές που έγιναν μέχρι και τις 21
Δεκεμβρίου 2020 και θα ολοκληρωθεί μέχρι τις
31 Ιανουαρίου 2021, ενώ η δεύτερη θα αφορά
αγορές έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2021 και θα
γίνει μέχρι τις 31 Μαρτίου 2021. Δείτε εδώ το
Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών
https://www.minfin.gr/web/guest/-/epidomathermanses-xekina-ten-paraskeue-e-kataboletou-me-perissotere-koinonike-dikaiosyne-kaiapotelesmatikoteta?inheritRedirect=true&redirec
t=%2Fanakoinoseis

Πίστωση ποσού συνολικού ύψους 639 εκατ. ευρώ σε 203.964
δικαιούχους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 5 – Δυνατότητα
ένταξης νέων επιχειρήσεων – Δυνατότητα υποβολής κατ’ εξαίρεση
αίτησης ένταξης για επιχειρήσεις που δήλωσαν τα στοιχεία εσόδων
τους, αλλά δεν υπέβαλαν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Δελτίο Τύπου (27.01.2021) : Το Υπουργείο Οικονομικών προχωρά σήμερα,
συνεπές προς το χρονοδιάγραμμα που είχε θέσει, στην πρώτη καταβολή
ποσών σε δικαιούχους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 5. Παράλληλα,
διευρύνει τους δικαιούχους της ενίσχυσης, παρέχοντας τη δυνατότητα να
ενταχθούν σε αυτόν τον κύκλο του χρηματοδοτικού εργαλείου και νέες
επιχειρήσεις, οι οποίες πραγματοποίησαν έναρξη εργασιών την περίοδο
1.11.2019-29.2.2020 ή 1.8.2020-31.10.2020 και ανήκουν στους
πληττόμενους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ). Οι επιχειρήσεις
αυτές δεν είχαν αρχικά δυνατότητα ένταξης στον 5ο κύκλο της
Επιστρεπτέας Προκαταβολής, λόγω του χαμηλού τζίρου που εμφάνιζαν
κατά την πρώτη περίοδο της επιχειρηματικής δραστηριοποίησής τους.
Επιπλέον, δίνεται η ευκαιρία να υποβάλουν κατ’ εξαίρεση αίτηση ένταξης
όσες επιχειρήσεις δήλωσαν τα στοιχεία εσόδων τους, αλλά δεν υπέβαλαν
αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Ειδικότερα:
Πιστώνεται σήμερα στους τραπεζικούς λογαριασμούς 203.964, πρώτων,
δικαιούχων του 5ου κύκλου της Επιστρεπτέας Προκαταβολής ποσό
συνολικού ύψους 639 εκατ. ευρώ. Η μέση ενίσχυση ανά δικαιούχο
διαμορφώνεται στα 3.133 ευρώ. Οι δικαιούχοι θα δουν την πίστωση στους
λογαριασμούς τους έως το βράδυ, ανάλογα με τις ροές πίστωσης της κάθε
τράπεζας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(ΑΑΔΕ), 269.420 επιχειρήσεις έχουν ήδη οριστικοποιήσει μέσω της
πλατφόρμας “myBusinessSupport” (www.aade.gr/mybusinesssupport) , την
αίτηση χορήγησης της ενίσχυσης. Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία
οριστικής υποβολής της αίτησης λήγει την Τρίτη, 2 Φεβρουαρίου
2021.
Η επόμενη πίστωση ποσών του 5ου κύκλου της Επιστρεπτέας
Προκαταβολής θα πραγματοποιηθεί μεθαύριο, Παρασκευή.
Με Κοινή Απόφαση των Υπουργών και των Υφυπουργών
Οικονομικών και Ανάπτυξης & Επενδύσεων, η οποία θα υπογραφεί
άμεσα, θα καθορίζεται ότι ειδικά οι επιχειρήσεις που έχουν
πραγματοποιήσει έναρξη εργασιών από την 1η Νοεμβρίου 2019 έως και
την 29η Φεβρουαρίου 2020, καθώς και από την 1η Αυγούστου 2020 έως
και την 31η Οκτωβρίου 2020, και οι οποίες ανήκουν σε κλάδους που
πλήττονταν άμεσα την περίοδο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2020 (λιανεμπόριο,
εστίαση, τουρισμός, πολιτισμός, αθλητισμός, μεταφορές και άλλοι κλάδοι
που ήταν κλειστοί με κρατική εντολή την εν λόγω περίοδο), είναι επιλέξιμες
στον 5ο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, ανεξαρτήτως του κύκλου
εργασιών τους ή των ακαθάριστων εσόδων τους. Ειδικά για τις παραπάνω
επιχειρήσεις που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
έως τις 19 Ιανουαρίου 2021, η πλατφόρμα “myBusinessSupport”, μετά
την ολοκλήρωση της τρέχουσας περιόδου που λήγει στις 2
Φεβρουαρίου 2021, θα ανοίξει και πάλι για την αποδοχή από μέρους
των ανωτέρω επιχειρήσεων των ποσών ενίσχυσης, με καταληκτική
ημερομηνία τις 8 Φεβρουαρίου 2021.
Το ύψος της χρηματοδοτικής ενίσχυσης για τις εν λόγω επιχειρήσεις
διαμορφώνεται στα 1.000 ευρώ. Εάν με βάση τη Δ1α/ΓΠ.οικ. 3060/2021 ΦΕΚ 89/Β/16-1-2021 απόφαση παραμένουν κλειστές με κρατική εντολή, το
ύψος της ενίσχυσης αυξάνεται στα 2.000 ευρώ, εάν η επιχείρηση
απασχολεί έναν έως πέντε εργαζομένους, και στα 4.000 ευρώ, εάν
απασχολεί άνω των πέντε εργαζομένων.
Με την ίδια Απόφαση, θα δοθεί η δυνατότητα να υποβάλουν κατ’
εξαίρεση αίτηση ένταξης στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5, όσες
επιχειρήσεις δήλωσαν έως τις 19 Ιανουαρίου 2021 στοιχεία στην
εφαρμογή «Τα Έσοδά μου», στην πλατφόρμα “myBusinessSupport”,
αλλά δεν συμπλήρωσαν μέχρι τότε τη σχετική αίτηση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για τη χρηματοδοτική ενίσχυση.
Με τον τρόπο αυτό, αντιμετωπίζεται το γεγονός ότι υπήρξαν επιχειρήσεις οι
οποίες αποκλείστηκαν από τη διαδικασία, επειδή εκ παραδρομής δεν
υπέβαλαν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, παρότι δήλωσαν τα στοιχεία
εσόδων
τους
στη
σχετική
εφαρμογή
της
πλατφόρμας
“myBusinessSupport”.
Με τις παραπάνω πρωτοβουλίες, η Κυβέρνηση αποδεικνύει, για άλλη μία
φορά,
ότι
ανταποκρίνεται
με
ταχύτητα,
μεθοδικότητα
και
αποτελεσματικότητα στις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας,
συνεχίζοντας, επεκτείνοντας και προσαρμόζοντας τα μέτρα στήριξής της,
ώστε οι επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης να είναι όσο γίνεται μικρότερες
και όσο το δυνατόν ταχύτερα αναστρέψιμες.

Ενημέρωση για τη
υλοποιεί το ΚΕΠΑ

συμμετοχή

σε

πρόγραμμα που

Το Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης
(ΚΕΠΑ), εταίρος της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ, υλοποιεί τη Δράση
“Joint Design of virtual incubation/acceleration programme to
empower CCIs” στο πλαίσιο του έργου CCI4TOURISM, το
οποίο έχει εγκριθεί από το Πρόγραμμα Interreg ADRION και
συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Για την υλοποίηση της δράσης προσκαλεί νέες και
υπό σύσταση επιχειρήσεις στον κλάδο των Πολιτιστικών και
Δημιουργικών Βιομηχανιών να υποβάλλουν την επιχειρηματική
τους ιδέα με επίκεντρο το βασικό θέμα του έργου:
Πώς θα μπορούσαν οι επιχειρήσεις του κλάδου των
Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών να συνεισφέρουν
σε ένα καινοτόμο τουριστικό προϊόν και στη διαμόρφωση νέας
στρατηγικής για τον βιώσιμο τουρισμό.
Οι επιλεγμένες
επιχειρήσεις (10 διαφορετικές επιχειρηματικές ιδέες ή ομάδες)
θα κερδίσουν:
•
Συμμετοχή σε διήμερο σεμινάριο με εξειδικευμένους
coaches,
•
Παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης, συμβουλευτικής
και mentoring, διαδικτυακά σε πρώτο στάδιο και ενδεχομένως
και ενδεχομένως σε φυσικό χώρο, αν το επιτρέψουν οι
συνθήκες,
•
Εκπαίδευση σε θέματα τεχνολογιών πληροφορικής
και επικοινωνίας,
•
Προώθηση των καλύτερων ιδεών μέσα από την
έκδοση ειδικού εντύπου με τις επιχειρηματικές ιδέες από όλες
τις χώρες που συμμετέχουν στο έργο.
Οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα αφορούν εκπαιδευτικά
εργαστήρια στις παρακάτω θεματικές ενότητες επιχειρηματικών
λειτουργιών. Ενδεικτικά αναφέρονται:
•
Εκπόνηση και παρακολούθηση επιχειρηματικού
σχεδίου (Business plan)
•
Τεχνικές πρόσβασης στην αγορά (marketing)
•
Χρηματοοικονομική διαχείριση
•
Αναζήτηση χρηματοδότησης
•
Υποστήριξη
στην
αναζήτηση
κατάλληλων
χρηματοδοτικών εργαλείων
•
Εφαρμογή μεθοδολογίας Design Thinking
•
Παρουσίαση επιχειρηματικών ιδεών
•
Καινοτομία & επιχειρηματικότητα
•
Ανάπτυξη συνεργασιών & δικτύωση
•
Χρηματοδότηση επενδύσεων
ΔΙΚΑΙΩΜΑ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι επιχειρηματικές ιδέες θα πρέπει να ξεχωρίζουν για:
•
Δημιουργική και καινοτόμο προσέγγιση
•
Άμεσα αποτελέσματα και στους δύο κλάδους (ΠΔΒ
και Τουρισμός)
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι στις
26/02/2020. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέσω της φόρμας
που
θα
βρείτε
στον
σύνδεσμο:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJGT8D3TsBdJBz
ZQaCWyd2zXxY-DzM6Ar3AxEadAP0yxXBMA/viewform
.
Δείτε την αναλυτική πρόσκληση συμμετοχής στον σύνδεσμο:
https://kepa.e-kepa.gr/prosklisi-ipovolis-epixeirimatikon-ideon/ .
Για κάθε πρόσθετη πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στο
τηλ. 2310 413285, τις ώρες από 08:30 έως 16:30, email:
baraklia@e-kepa.gr .

Τέσσερα νέα προγράμματα επιμόρφωσης για τον Έλεγχο
και την Ποιότητα των Τροφίμων από το Κέντρο
Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας
1.
Ποιοτικός έλεγχος τροφίμων-Μέθοδοι ελέγχου και
εκτίμησης ποιότητας , διάρκειας ζωής και ασφάλειας τροφίμων
4 μήνες (56 ώρες), 2 ECVET (https://learning.uth.gr) ,
2. Εκπαίδευση σε συστήματα διαχείρισης και Ασφάλειας
Τροφίμων GFSI σύμφωνα με το πρότυπο FSSC 22000 V5 3
μήνες (56 ώρες) , 5 ECVET (https://learning.uth.gr) ,
3.Εκπαίδευση σε συστήματα διαχείρισης ποιότητας &
ασφάλειας τροφίμων σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015
& ISO 22000:2018
4
Μήνες (75 ώρες), 3 ECVET
(https://learning.uth.gr) ,
4.Μικροβιολογία Τροφίμων και Εργαστηριακή Μικροβιολογική
Ανάλυση Τροφίμων 4 Μήνες ( 75 ώρες) ή 5 Μήνες (100 ώρες),
3 ECVET ή 4 ECVET (https://learning.uth.gr) .
Τα προγράμματα συντονίζει ο κ. Ιωάννης Γιαβάσης, με
γνωστικό
αντικείμενο
«Μικροβιολογία
Τροφίμων
και
Μικροβιακές Ζυμώσεις για Παραγωγή Βιοπολυμερών» στο
τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των συγκεκριμένων
προγραμμάτων επιμόρφωσης δίνουν έμφαση στις ανάγκες της
αγοράς εργασίας, έχοντας σαν βασικό μέλημα να εφοδιάσουν
τους εκπαιδευόμενους με γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις που
θα υποστηρίξουν την επαγγελματική τους εξέλιξη στον κλάδο
της διαχείρισης και ελέγχου της ποιότητας των τροφίμων.
Μέθοδος Υλοποίησης: Σύγχρονη και ασύγχρονη εξ
αποστάσεως
εκπαίδευση
(e-learning).
Καταληκτική
ημερομηνία αιτήσεων: 15/02/2021. Για περισσότερες
πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε :
Γραμματεία
Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας: Διεύθυνση:
Γιαννιτσών & Λαχανά, Παλαιά, Συγκρότημα Τσαλαπάτα,
38334 – Βόλος, Τηλ: 2421006390-66, e-mail: learning@uth.gr ,
http://www.learning.uth.gr/. Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου
Μάθησης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
https://www.instagram.com/learning.uth/ .

Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών
Σπουδών
«Διοίκηση
Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών για Στελέχη
(Executive MBA in Tourism)»
To Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Διεθνούς
Πανεπιστημίου της Ελλάδος στην Καβάλα, θα λειτουργήσει από
το Φεβρουάριο του 2021 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών
«Διοίκηση
Τουριστικών
Επιχειρήσεων
και
Οργανισμών για Στελέχη (Executive MBA in Tourism)». Το
συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για την εκπαίδευση
των στελεχών του Τουρισμού που αποτελεί τη βαριά
βιομηχανία της Ελλάδας και συνδέεται με όλους τους κλάδους
των επιχειρήσεων. Αποτελεί μια ευκαιρία για συνεργασία
μεταξύ του πανεπιστημίου και των επιχειρήσεων στην ευρύτερη
περιοχή.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
ενημερώνονται
από
τη
σελίδα
http://www.mst.ihu.gr/index.php/2021/01/22/prosklisi-mba-intourism-2020-21/ , ή να επικοινωνούν ηλεκτρονικά στο email:
mbatourism@mst.ihu.gr .

Επαγγελματική εκπαίδευση και άτομα με αναπηρία
Στο πλαίσιο λειτουργίας των εξ αποστάσεως υπηρεσιών πληροφόρησης του Δικτύου Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής
Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ απέστειλε στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
κείμενο πληροφόρησης της ενότητας «Θέματα Απασχόλησης» με τίτλο "Επαγγελματική εκπαίδευση και άτομα με αναπηρία", το
περιεχόμενο του οποίου αναφέρεται στην αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης για τα άτομα με αναπηρία, συνιστά ένα
ουσιαστικό εργαλείο πρόσβασης σε μια συμπεριληπτική/ενταξιακή εκπαίδευση, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην εργασιακή ένταξη
τους. Στο κείμενο πληροφόρησης, Επαγγελματική Εκπαίδευση και ‘Άτομα με Αναπηρία, παρουσιάζεται το υφιστάμενο πλαίσιο για την
επαγγελματική εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία στη χώρα μας: οι βασικοί φορείς που τη συγκροτούν στο πλαίσιο της
δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η λειτουργία τους καθώς επίσης και οι στόχοι που θέτει το Εθνικό Σχέδιο
Δράσης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, που δημοσιεύθηκε πρόσφατα.

eLearning course: "Ηλεκτρονικό Εμπόριο - Mαθαίνοντας
τις Πτυχές του eCommerce"

Επιχειρηματική αποστολή στην Κωνσταντινούπολη 20
έως 28 Φεβρουαρίου 2021

Το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Επιχειρείν-ELTRUN
(www.eltrun.gr), του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,
διοργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξ αποστάσεως
(eLearning) στο αντικείμενο του Ηλεκτρονικού Εμπορίου.
Επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο
Καθηγητής Γεώργιος Δουκίδης. Ο επόμενος κύκλος ξεκινά στις
24 Φεβρουαρίου 2021 και οι αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι τις
14 Φεβρουαρίου 2021.Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διάρκειας
40 ωρών, αποτελείται από 5 θεματικές ενότητες και εστιάζει σε
πρακτικά ζητήματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη και
αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για την
δημιουργία πλήρους επιχειρηματικού σχεδίου για τη
πραγματική εφαρμογή ηλεκτρονικού εμπορίου/ηλεκτρονικού
επιχειρείν. Άλλες βασικές γνώσεις που παρέχει το πρόγραμμα
περιλαμβάνουν τεχνικές υλοποίησης και αξιολόγησης
ηλεκτρονικού καταστήματος, θέματα βελτίωσης της εμπειρίας
των online καταναλωτών, πρακτικές ψηφιακού μάρκετινγκ και
τομείς εφαρμογής κινητού ηλεκτρονικού επιχειρείν (mobile
business). Επίσης αναλύονται βέλτιστες πρακτικές από
επιτυχημένα ηλεκτρονικά καταστήματα διεθνώς και στην
Ελλάδα.
Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν:
•
Απόφοιτοι και Φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ
•
Επαγγελματίες που απασχολούνται ή επιθυμούν να
απασχοληθούν στη δημιουργία και λειτουργία ηλεκτρονικών
καταστημάτων
•
Επαγγελματίες που υποστηρίζουν συμβουλευτικά
ή/και τεχνικά το ηλεκτρονικό επιχειρείν
Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το
πρόγραμμα
χορηγείται
Πιστοποιητικό
Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, το οποίο συνοδεύεται από
Συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται
αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές
ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, καθώς και η
μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε. Μάθετε
περισσότερα
στο
σύνδεσμο
:
https://elearning.aueb.gr/courses/ecommerce-elearningaueb.html?fbclid=IwAR3-PkQymtPoVU1EGVfRHq6tlgT1wd4AZNzGbj8qLyvfDsL-JdmOYZitt0 .

Το Ελληνοτουρκικό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο, σε
συνεργασία με τη διοργανώτρια εταιρία,
πραγματοποιούν επιχειρηματική αποστολή στα πλαίσια της
Έκθεσης CNR EURASIA BOAT SHOW 2021, International
Sea Vehicles, Equipment and Accessories Show. Από 20 έως
28 Φεβρουαρίου 2021 στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας
και καλύπτουν:
1.
Το κόστος του ξενοδοχείου 4* ή 5* αστέρων για 2
διανυκτερεύσεις με πρωινό.
2.
Δωρεάν είσοδο στην έκθεση.
3.
Μεταφορά από το ξενοδοχείο προς τον εκθεσιακό
χώρο και αντιστρόφως καθημερινά.
Οι εταιρίες που επιθυμούν να επισκεφθούν την Έκθεση,
παρακαλούνται να συμπληρώσουν το επισυναπτόμενο έντυπο
συμμετοχής και να την στείλουν στο email: info@etee.gr ,
chamber@etee.gr .
Τα μέλη του Επιμελητηρίου μπορούν να επισκεφθούν όσες
Εκθέσεις επιθυμούν κατά τη διάρκεια του έτους εντελώς
δωρεάν.Για τις εταιρίες οι οποίες δεν είναι μέλη του ΕΤΕΕ, θα
παρακαλούσα την καταβολή 70 ευρώ ανά άτομο η 120 ευρώ
για 2 άτομα της ίδιας εταιρίας.Το ανωτέρω ποσό αφορά
οργανωτικές δαπάνες του ΕΤΕΕ. Η κατάθεση γίνεται στην
ALPHA BANK στον λογαριασμό 120002002011660.
(IBAN: GR 64 0140 1200 1200 0200 2011 660).

Συνέδριο «To Ελληνικό Χρηματιστήριο στην μετά - Covid
19 εποχή».
Το ICC Hellas - The International Chamber of Commerce
Greece υπό την αιγίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με
στρατηγικό συνεργάτη την Ελληνική Ένωσης Επιχειρηματιών
(ΕΕΝΕ) και με την υποστήριξη του Οικονομικού Επιμελητηρίου
Ελλάδος, διοργανώνει σε συνεργασία με την PALLADIAN
CONFERENCES, την Παρασκευή 05 Φεβρουαρίου το
συνέδριο «To Ελληνικό Χρηματιστήριο στην μετά - Covid 19
εποχή». Δείτε το πρόγραμμα του συνεδρίου στον σύνδεσμο:
https://palladianconferences.gr/img/Elliniko-Xrimatistirio-PostProgram.pdf .

Ζήτηση συνεργασίας από την Αυστρία
Η εταιρεία RINGANA GMBH , Διεύθυνση : Schottenring Βιέννη /
1010 ΑΥΣΤΡΙΑ , τηλ. 0043 3332/61550112, www.ringana.com ,
k.neumann@ringana.com , η οποία παράγει: Παρασκευάσματα
για πριν το ξύρισμα, για το ξύρισμα και για μετά το ξύρισμα,
αποσμητικά
σώματος,
παρασκευάσματα
για
λουτρά,
αποτριχωτικά, άλλα προϊόντα αρωματοποιίας ή καλλωπισμού
παρασκευασμένα και άλλα , ζητάει ελληνικό σουσάμι σε
μεγάλες ποσότητες ως πρώτη ύλη για χρήση σε καλλυντικά και
συμπληρωμάτων
διατροφής
προϊόντα.(ΠΗΓΗ:
AGORA
Newsletter, 25/01/2021).

Προσφορές – Ζητήσεις συνεργασίας
Το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
ανακοινώνει στα μέλη του και σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι
οι αναφερόμενες στο Δελτίο Ζητήσεων - Προσφορών Δεκέμβριος 2020
ελληνικές επιχειρήσεις και
επιχειρήσεις
του
εξωτερικού,
επιθυμούν
να
επικοινωνήσουν με ελληνικές, προκειμένου να
συνεργαστούν στους τομείς που αναφέρονται στην κάθε
ζήτηση.

Πρόσκληση σε διαδικτυακό matchmaking event (virtual
B2B) Bringing value to agrobiomass, 10-11 Φεβρουαρίου
2021
Στο πλαίσιο του έργου AgroBioHeat, το οποίο συντονίζεται από
το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής ΑνάπτυξηςΕΚΕΤΑ, διοργανώνεται matchmaking event με τίτλο “Bringing
value to agrobiomass” στις 10-11 Φεβρουαρίου 2021. Οι
δηλώσεις συμμετοχής και ο προγραμματισμός των
συναντήσεων γίνονται από εξειδικευμένη πλατφόρμα στον
ακόλουθο
σύνδεσμο
https://bringing-value-toagrobiomass.b2match.io/. Ποιους αφορά η εκδήλωση και γιατί
να συμμετέχετε στις διαδικτυακές συναντήσεις Β2Β; Η
εκδήλωση αφορά όσους ενδιαφέρονται για αξιοποίηση
βιομάζας που προέρχεται από τον πρωτογενή τομέα (αγροτικά
υπολείμματα, δευτερογενή υπολείμματα παραγωγής τροφίμων,
ενεργειακές ή βιομηχανικές καλλιέργειες) για την παραγωγή
νέας αξίας: ενέργεια και ενεργειακά προϊόντα, χημικά, βιοεμπορεύματα, βιοδιυλιστήρια, διαχείριση και εφοδιαστική
βιομάζας, κλπ. Στα Β2Β θα έχετε την ευκαιρία να συναντηθείτε
διαδικτυακά με εκπροσώπους άλλων επιχειρήσεων καθώς και
ερευνητικών και ακαδημαϊκών οργανισμών προκειμένου να
συζητήσετε τεχνολογικές και άλλου είδους επιχειρηματικές
συνεργασίες
(πχ.
κοινή
υποβολή
πρότασης
για
χρηματοδότηση) στις παραπάνω θεματικές κατηγορίες.
Μανώλης Καραμπίνης, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και
Τεχνολογικής Ανάπτυξης/EKETA, +30
211 1069500,
karampinis@certh.gr .
Κωνσταντίνα
Παπασιδέρη,
Ινστιτούτο
Αγροτικής
και
Συνεταιριστικής
Οικονομίας/ΙΝΑΣΟ-ΠΑΣΕΓΕΣ,
papasideri@paseges.gr .

Επιχειρηματικά Νέα (συνέχεια)

Επιχειρηματικά Νέα
Β8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου
κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από Την Ελληνική Πρεσβεία στη
Τζακάρτα
απέστειλε έγγραφο με θέμα: Διεθνείς Εκθέσεις
Ινδονησίας 2021.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επικοινωνούν με : τηλ: 210 3682766, φαξ: 210 3682771, e-mail:
b08@mfa.gr , ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr.
ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στα Σκόπια,
Απέστειλε
Δελτίο
τρεχουσών
προκηρύξεων
δημοσίων
διαγωνισμών στη Βόρεια Μακεδονία, Αρ. Τεύχους No.17/2021 με
ισχύ από τη 22η Ιανουαρίου 2021. Σημειώνεται ότι, το δελτίο
είναι επίσης διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ –
Σκοπίων, στη διαδικτυακή πύλη AGORA, στον ακόλουθο
σύνδεσμο:
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikonemporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/73616 .
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στα Σκόπια: www.agora.mfa.gr ,e-mail: ecocom-skopje@mfa.gr
ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr.
ΒΕΡΟΛΙΝΟ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βερολίνο, απέστειλε :
-Ενημερωτικό έγγραφο με θέμα : Απολογισμός 13ου Παγκόσμιου
Forum Τροφίμων και Γεωργίας- Διεθνούς Έκθεσης „Grüne
Woche 2021“ (Πράσινη Εβδομάδα).
-Ενημερωτικό έγγραφο με θέμα : Ινσιττούτο Οικονομικών
Ερευνών - Μείωση του πλεονάσματος τρεχουσών συναλλαγών
της Γερμανίας.
-Ενημερωτικό έγγραφο με θέμα : Έρευνα αγοράς για τον κλάδο
βιολογικών προϊόντων στη Γερμανία.
-Ενημερωτικό έγγραφο με θέμα : Ινστιτούτο Οικονομικών
Ερευνών – Aύξηση των Γερμανικών εξαγωγών – Γερμανική
Αγορά Εργασίας – Αύξηση των απολύσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στο Βερολίνο (http://www.agora.mfa.gr/823 ) ,email: ecocomberlin@mfa.gr, τηλ: 0049.30.236099.0 ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr ..

ΙΣΠΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μαδρίτη, απέστειλε:
- ενημερωτικό έγγραφο με θέμα:
Eπίτευξη νέας
συμφωνίας για τις ισπανικές αεροπορικές Iberia και Air
Europa.
- ενημερωτικό έγγραφο με θέμα: Μετακύλιση του φόρου
ψηφιακών υπηρεσιών της ισπανικής Κυβέρνησης από την
Αmazon στις επιχειρήσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου
ΟΕΥ της Ελλάδας στη Μαδρίτη (www.agora.mfa.gr)
ή
την ιστοσελίδα του ΒΕΘ : www.veth.gov.gr .
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Βουδαπέστη, απέστειλε :
ενημερωτικό δελτίο με θέμα «Οικονομία & Εμπόριο στην
Ουγγαρία», τεύχος Νο. 6/2020 , Οκτώβριος – Δεκέμβριος
2020.
Για
περισσότερες
πληροφορίες:
τηλ.:
+3614132612,+3614132613, φαξ: +3613217403, email:
ecocom-budapest@mfa.gr , site: http://hungexpo.hu/en ή
την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr.
ΤΥΝΗΣΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στην Τύνιδα με αφορμή επικείμενη
επίσκεψη στελεχών ελληνικής εταιρείας απέστειλε
ενημερωτικό έγγραφο με πληροφορίες για τα ισχύοντα
μέτρα εισόδου και διαβίωσης στην Τυνησία, τα οποία
αφορούν τη διαχείριση της πανδημίας του COVID -19
καθώς και με ιατρικό κατάλογο, ξενοδοχεία καραντίνας και
χρήσιμους
συνδέσμους
με
επικαιροποιημένη
πληροφόρηση στα αγγλικά.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο:(0021671)
846632
288411,
ΦΑΞ:
(0021671)
789518,
Ηλ.Ταχυδρομείο: grtradetun@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του
ΒΕΘ www.veth.gov.gr .

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σόφια, απέστειλε ενημερωτικό
έγγραφο με θέμα: Δημοσίευση προκήρυξης διεθνούς
διαγωνισμού με αντικείμενο την εκπόνηση ενός λεπτομερούς
(επενδυτικού) σχεδίου ανάπτυξης του έργου “Επέκτασης της
χωρητικότητας αποθήκευσης της υπόγειας εγκατάστασης
αποθήκευσης φυσικού αερίου (UGS) Chiren” – 22/01 τ.ε.,
services 34630 – 2021 Elaboration of Decision for Expansion –
UGS Chiren . pdf.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στη Σόφια (www.agora.mfa.gr ), email: econom-sofia@mfa.gr
,τηλ: (+3592) 9447959, 9447790, fax: (+3592) 9505375 και την
ιστοσελίδα του ΒΕΘ: www.veth.gov.gr .

Ξεκινά σήμερα η καταβολή των αποζημιώσεων
ειδικού σκοπού
Σήμερα, Παρασκευή 29 Ιανουαρίου, θα καταβληθούν,
σύμφωνα με απόφαση της γενικής γραμματέως Εργασίας
Αννας Στρατινάκη, οι αποζημιώσεις ειδικού σκοπού των
αναστολών

Δεκεμβρίου

καθώς

και

το

δώρο

Χριστουγέννων που οφείλει το Δημόσιο σε όσους
εργαζομένους

ήταν

σε

αναστολή

σύμβασης

τον

περασμένο μήνα. Οι πληρωμές θα συνεχιστούν την
επόμενη

εβδομάδα,

με

την

καταβολή

της

ειδικής

αποζημίωσης των έως 534 ευρώ για τις αναστολές
Ιανουαρίου.

Ο ρόλος της επαγγελματικής συμβουλευτικής στην
εκπαίδευση και κατάρτιση: Η περίπτωση ενηλίκων με χαμηλές
δεξιότητες
Στο πλαίσιο λειτουργίας των εξ αποστάσεως υπηρεσιών
πληροφόρησης του Δικτύου Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής
Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ
απέστειλε στο ΒΕΘ κείμενο πληροφόρησης της ενότητας «Θέματα
Απασχόλησης» με τίτλο "Ο ρόλος της επαγγελματικής
συμβουλευτικής στην εκπαίδευση και κατάρτιση: Η περίπτωση
ενηλίκων με χαμηλές δεξιότητες". Το περιεχόμενο του κειμένου
αναφέρεται στις προκλήσεις που τα συστήματα εκπαίδευσης και
κατάρτισης καλούνται σήμερα να διαχειριστούν, εστιάζοντας στην
περίπτωση ενηλίκων με χαμηλές δεξιότητες και διερευνώντας το
κρίσιμο ρόλο της επαγγελματικής συμβουλευτικής ως προς
εναλλακτικές διαδρομές αναβάθμισης δεξιοτήτων.

Ινδία εκδηλώσεις India IoT World (IIoTW)
Το Εμπορικό Τμήμα της Πρεσβείας της Ινδίας στην Αθήνα
(Κλεάνθου 3, Αθήνα, 10674, Τηλ: 2107216227, E-mail:
mkt.athens@mea.gov.in ) μας ενημερώνει για μια σειρά από
εικονικές συναντήσεις B2B που διοργανώθηκαν από το
Συμβούλιο Προώθησης Εξαγωγών της Ηλεκτρονικής και
Λογισμικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ESC) της Ινδίας. Η Ινδία
αναπτύσσεται ραγδαία ως κόμβος IoT. Η άνοδος του
τεχνολογικού καταναλωτή σε συνδυασμό με την αύξηση της
διείσδυσης στο Διαδίκτυο για smartphone και κινητά οδηγεί τις
εφαρμογές IoT των καταναλωτών στην ινδική αγορά. Το Ινδικό
οικοσύστημα IoT αποτελείται από ένα διαφορετικό σύνολο
ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων προμηθευτών υλικού,
προμηθευτών εφαρμογών λογισμικού, χειριστών δικτύου και
ολοκληρωμένων συστημάτων. Η ESC έχει προγραμματίσει να
διοργανώσει την 1η έκδοση της νέας σειράς εκδηλώσεών της India IoT World (IIoTW) κατά τη διάρκεια του ΦεβρουαρίουΜαρτίου 2021 μέσω της εικονικής πλατφόρμας στο πλαίσιο του
προγράμματος MAI. Μια αποκλειστική εκδήλωση IIoTW Europe
έχει προγραμματιστεί κατά τη διάρκεια 24-25 Φεβρουαρίου 2021.
Το πρόγραμμα της πλήρους σειράς της εκδήλωσης έχει ως
εξής:Sr. Event Ημερομηνίες που καλύπτονται χώρες 1 India IoT
World (IIoTW) - EUROPE 24-25 Φεβρουαρίου 2021 Ευρώπη. 2
India IoT World (IIoTW) - Παγκόσμια 3-4 Μαρτίου, 2021
Ολόκληρη η υδρόγειο. Ο ιστότοπος της εκδήλωσης είναι
http://www.indiaiotworld.com . Οι κορυφαίες εταιρείες προϊόντων
IoT της Ινδίας θα προβάλλουν τα προϊόντα, τις δυνατότητες και τις
καινοτομίες τους που πραγματοποιούνται στην Ινδία στον τομέα
IoT. Οι παγκόσμιοι αγοραστές κατά την επίσκεψή τους στην
εικονική έκθεση μπορούν να αλληλεπιδράσουν με την εκθεσιακή
ινδική βιομηχανία IoT, η οποία μπορεί να ανοίξει το δρόμο για να
παρακολουθήσει καινοτομίες, προστιθέμενες αξίες
που
προσφέρονται από Ινδούς πνευματικά μυαλά επιχειρηματιών IoT
και να επιτύχει ουσιαστικές επιχειρηματικές συμφωνίες που
οδηγούν στη δημιουργία συνεργίας WIN WIN για συνολική
ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Επιπλέον, θα υπάρξουν
επικεντρωμένες συνεδρίες με βασικούς ηγέτες της παγκόσμιας
βιομηχανίας και ανώτερους κυβερνητικούς αξιωματούχους /
υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, καθώς και την εικονική έκθεση.
Επισυνάπτεται ένα ηλεκτρονικό φυλλάδιο για την εκδήλωση. Σε
περίπτωση που κάποια εταιρεία χάσει την εκδήλωση
συγκεκριμένης περιοχής, μπορείτε να συμμετάσχετε στην
παγκόσμια έκδοση της εκδήλωσης. Οι Έλληνες επισκέπτες
μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας την
ηλεκτρονική φόρμα επιβεβαίωσης κάνοντας κλικ στο
σύνδεσμο:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScz7gUHJr
BA_cG4_gnFulpWS8aZD8auLqggWEtFj_YoqM-TZA/viewform .
Δεν υπάρχει τέλος συμμετοχής για τους επισκέπτες. Οι πρώτες
επιβεβαιώσεις
θα
μας
βοηθήσουν
να
οργανώσουμε
επαγγελματικές συναντήσεις με επαγγελματικό τρόπο.

Ημερίδα Τουρισμός και τοπική ανάπτυξη
Πρόσκληση στη ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ “ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ” που διοργανώνεται από το
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
"Τουρισμός και τοπική ανάπτυξη" του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το Σάββατο 30.01.2021
09.00-14.15.
Στην
Ημερίδα
θα
παρουσιασθούν
μεταπτυχιακές διπλωματικές αποφοίτων σε θέματα όπως
COVID19,
e-tourism,
πολιτιστικός,
θρησκευτικός,
γαστρονομικός τουρισμός, καθώς και οι προτάσεις
φοιτητών/τριών του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 στον
διαγωνισμό PhDHub Hackathon 2021 με θέμα
"Μητροπολιτικό Πάρκο ΔΕΘ για τη βιώσιμη τουριστική
ανάπτυξη της πόλης". Ο σύνδεσμος zoom για την
εκδήλωση
είναι:https://authgr.zoom.us/j/94812553680?pwd=VTg0Mk
MwamE0OHhpWjlRQ1d3TXdRUT09Meeting
ID: 948
1255 3680, Passcode: 689247. Επισυνάπτεται το
πρόγραμμα της Ημερίδας.

INDIA YARN EXPO- A Virtual Trade Fair Connecting
Buyers’ from Europe, Dates: 15-20 February 2021.
Η Πρεσβεία της Ινδίας, Αθήνα ((Tel. no: +30 2107259375,
E-mail: mkt.athens@mea.gov.in) μας ενημερώνει ότι, το
Εμπορικό Επιμελητήριο της Ινδίας (ICC), Κολκάτα, Ινδία,
σε συνεργασία με το Υπουργείο Εμπορίου και
Βιομηχανιών, η Κυβέρνηση της Ινδίας θα διοργανώνει
έκθεση
εικονικού
εμπορίου
με
επίκεντρο
τα
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα / νήματα για Ινδούς
κατασκευαστές / εξαγωγείς για σύνδεση με αγοραστές από
την Ευρώπη. Βρείτε παρακάτω τις λεπτομέρειες της
εκδήλωσης για την ευγενική σας αναφορά. Όνομα
εκδήλωσης: INDIA YARN EXPO- Μια εικονική εμπορική
έκθεση που συνδέει αγοραστές από την Ευρώπη.
Ημερομηνίες:
15-20 Φεβρουαρίου 2021.
Προφίλ
εκθέματος: Φυσικά και νήματα ανάμειξης (βαμβάκι, μαλλί,
μετάξι και λινά / ραμί), Νήματα από τεχνητό και ανάμικτο
(αναγεννημένα και συνθετικά), Ελαστικά νήματα, Νήματα
φαντασίας, Ειδικά νήματα, Φυσικές ίνες (βαμβάκι, μαλλί,
μετάξι και λινάρι) / ραμί), Τεχνητές ίνες (αναγεννημένες και
συνθετικές), Ειδικές ίνες. Η εικονική πλατφόρμα της
εκδήλωσης είναι πολύγλωσση και μπορεί επίσης να
φιλοξενήσει συναντήσεις αγοραστών-πωλητών μεταξύ
ινδικών και ελληνικών εταιρειών. Θα συμμετάσχουν σε
αυτήν την έκθεση περίπου 45-50 κορυφαίοι έμποροι /
κατασκευαστές ινών νήματος και είναι πολύ πρόθυμοι να
συναντήσουν αγοραστές από την Ελλάδα. Ο σύνδεσμος
εγγραφής αγοραστή για το εν λόγω συμβάν είναι:
https://bit.ly/3oUy8gV .

Focus Business Turkey 2021
Το Εμπορικό Τμήμα του Γενικού Προξενείου της
Τουρκικής Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη απέστειλε το
ενημερωτικό δελτίο Focus Business Turkey Ιανουάριος
2021 που έχει ετοιμάσει το Υπουργείο Εμπορίου της
Τουρκικής Δημοκρατίας. Το δελτίο περιέχει ειδήσεις για
την οικονομία, αναφορές για τους τομείς εξαγωγών και για
τις περιφέρειες. Δείτε το εν λόγω ενημερωτικό δελτίο.

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα
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"01/02/2021
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΜΕ ΘΕΜΑ <<BOA COMPETITION
RQF-CO-115259-DCEP-AMD1-DISTRIBUTION>> ΤΗΛ. 2103893822

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΑΤΟ

35

"05/02/2021 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ''ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ'' ΚΑΙ
''ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ,
ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΚΑΙ
ΣΥΝΑΦΟΥΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ"
ΤΗΛ.2695360606
"05/02/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΣΕ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΜΕ ΘΕΜΑ <<TACTICAL
DEPLOYABLE COMMUNICATIONS AND INFORMATION SYSTEMS>> ΕΚ
ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ ΤΗΛ. 2103893822

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

39

"09/02/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
''ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ'' ΤΗΛ 2310381080

424 ΓΣΝΘ
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"10/02/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛ.
2310381080

424 ΓΣΝΘ
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10/02/2021
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛ. 2310381080

ΤΗΝ
ΕΤΗΣΙΑ
ΓΙΑ
ΤΟ

424 ΓΣΝΘ
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11/02/2021
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΚΡΙΣΙΜΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
(ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
MONITOR
ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ
ACUSON
S2000)
ΤΗΛ.
2310381080
15/02/2021
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
ΤΗΛ. 2106573149

424 ΓΣΝΘ
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"17/02/2021 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ
ΟΡΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΤΗΛ.
2413 504379

ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ ΚΑΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ

38

17/02/2021
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΚΑΤΩ
ΤΩΝ
ΟΡΙΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΣΑΜΩΝ
ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
ΤΗΛ. 2413504379

"ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ ΚΑΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ"

29

18/02/2021
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ
ΤΟ
ΕΡΓΟ
ΤΟΥ
ΝΑΤΟ
ΜΕ
ΘΕΜΑ
<<IMPLEMETATION OF THE NATO COMMON OPERATIONAL
PICTURE INCREMENT 2>> AMD1 ΤΗΛ. 2103893822

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΝΑΤΟ

32

22/02/2021
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΣΥΝΑΨΗ
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΕΤΡΑΕΤΟΥΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
(ΕΜΒΟΛΙΑ)
ΓΙΑ
ΚΑΛΥΨΗ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΓΕΑ ΤΗΛ. 2103483161
24/02/2021
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΜΕ ΘΕΜΑ <<NCI AGENCY
BALLISTIC MISSILE DEFENCE - INTEGRATION TEST BED BUILD 6>>
AMENDMENT 2 ΤΗΛ. 2103893822

ΑΣΔΥΣ ΘΗΣΕΑΣ

28

41
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ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΑΤΟ

ΓΝ ΑΣΚΛΗΠΕΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΝΑΤΟ

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα (συνέχεια)
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"24/02/2021 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛ. 2132163574

Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

42

03/03/2021
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ
ΕΙΔΩΝ
ΠΡΟΣ
ΚΑΛΥΨΗ
ΤΩΝ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΤΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ
ΤΗΣ
ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΗΛ. 2108705010

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

33

14/04/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ
ΤΟ
ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΜΕ ΘΕΜΑ <<ENHANCEMENT OF JOINT
EXERCISE
MANAGEMENT
MODULE
WITHIN
BMD
FUNCTIONS
IN
EDUCATION,
TRAINING,
EXERCISE
AND
EVALUATION FUNCTIONAL SERVICES>> ΤΗΛ. 2103893822
"14/04/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ
ΝΑΤΟ ΜΕ ΘΕΜΑ <<PERATIONAL ASSURANCE, HAND OVER, TRAINING
AND MENTORING CAPABILITY WITHIN BMD FUNCTIONS IN
EDUCATION, TRAINING, EXERCISE AND EVALUATION FUNCTIONAL
SERVICES>> ΤΗΛ. 2103893822
ΠΡΟΚΥΡΥΞΗ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΨΥΛΙΩΝ ΤΗΛ. +512123332699

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΑΤΟ

34
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•
•

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΑΤΟ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΡΙΟ ΝΤΕ ΤΖΑΝΕΙΡΟ
ΤΗΣ ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ

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.

