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Δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ τα νέα μέτρα για τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς
Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 80588 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5509/Β/15-12-2020 για τα ρεβεγιόν και ειδικά τις ημέρες 2425/12/2020 και 1.1.2021 επιτρέπονται συναθροίσεις με ανώτατο όριο έως 9 ατόμων που προέρχονται από 2 οικογένειες. Για τις
εκκλησίες προβλέπεται η τέλεση λειτουργιών 25/12/2020, 1/1/2021 και 6/1/2021 με παρουσία πιστών. Ένας πιστός ανά 15τμ με
μέγιστο αριθμό 25 πιστών για τους ιερούς ναούς και μέγιστο αριθμό 50 ατόμων για μητροπολιτικούς ναούς. Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ
5509/Β/15-12-2020.

Τέσσερα (4)
Υποστήριξης
Θεσσαλονίκη
Βελτιωμένο Πρόγραμμα Δεύτερης
Επιχειρηματικής Ευκαιρίας για 3.000 ανέργους με έμφαση
στην ψηφιακή οικονομία και στις γυναίκες
Στο πλαίσιο της συνεχούς αξιολόγησης και βελτίωσης όλων των
προγραμμάτων του Οργανισμού, η Διοίκηση του ΟΑΕΔ
προχώρησε στον ανασχεδιασμό του «Προγράμματος δεύτερης
επιχειρηματικής ευκαιρίας», που είχε καλύψει μόνο 2.000 από τις
5.000 διαθέσιμες θέσεις σε διάστημα 22 μηνών. Σκοπός του
προγράμματος είναι να δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία σε όσους
διέκοψαν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, να
δημιουργήσουν μια νέα επιχείρηση και να επανενταχτούν στην
αγορά εργασίας. Η επιχορήγηση διαρκεί 12 μήνες, με 3μηνη
δέσμευση και το ποσό επιχορήγησης κυμαίνεται από 12.000 € για
ατομική επιχείρηση, έως 24.000 € για επιχείρηση με τρεις
δικαιούχους εταίρους. Κατόπιν αίτησης, μετά την ολοκλήρωση της
3μηνης δέσμευσης, η διάρκεια μπορεί να επεκταθεί κατά 12 μήνες
και το συνολικό ποσό της επιχορήγησης θα κυμανθεί από 20.000
€ έως 36.000 €. Συγκεκριμένα, με σημερινή απόφαση του ΔΣ του
Οργανισμού εγκρίθηκαν οι παρακάτω αλλαγές ώστε το
πρόγραμμα να γίνει πιο ευέλικτο, ελκυστικό και αποτελεσματικό
και να απορροφηθούν ταχύτερα οι υπολειπόμενες 3.000 θέσεις:
•
Τουλάχιστον 40% των θέσεων θα καλυφτούν από
άνεργες γυναίκες
•
Επιχειρήσεις ψηφιακής οικονομίας θα λαμβάνουν 40%
επιπλέον μόρια
•
Διευρύνονται οι δικαιούχοι, καθώς επεκτάθηκε κατά
περισσότερο από 2 χρόνια το διάστημα που θα πρέπει να έχουν
διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα από 1/1/20126/8/2018 που ίσχυε σε 1/1/2012-31/10/2020
•
Πιο ευέλικτοι όροι συστέγασης σε θερμοκοιτίδες
(business incubators), χώρους συνεργασίας (coworking spaces)
και άλλες δομές ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, καθώς και
λειτουργίας εντός οικίας για ψηφιακές επιχειρήσεις.
•
ΑμεΑ
και
γυναίκες
θύματα
έμφυλης
και
ενδοοικογενειακής βίας θα λαμβάνουν 60% επιπλέον μόρια.
Δικαιούχοι είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι που πληρούν όλες τις
ακόλουθες προϋποθέσεις:
•
έχουν διακόψει την επιχειρηματική δραστηριότητα από
1/1/2012 έως 31/10/2020
•
δεν έχουν μεταβιβάσει την επιχείρησή τους ή το μερίδιό
τους σε επιχείρηση η οποία ανήκε σε συζύγους ή πρόσωπα α’ ή
β’ βαθμού συγγένειας
•
δεν
έχουν
ασκήσει
οποιαδήποτε
επαγγελματική/επιχειρηματική δραστηριότητα από 1/11/2020 έως
τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης και
•
έχουν καταβάλει στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας τη
μηνιαία εισφορά ύψους 10 ευρώ για τουλάχιστον ένα έτος ή να
την έχουν ρυθμίσει και να είναι ενήμεροι με τους όρους της
ρύθμισης.
Στο πρόγραμμα επίσης μπορούν να υποβάλουν αίτηση και
άνεργοι πρώην επιχειρηματίες που δεν έχουν προχωρήσει σε νέα
έναρξη δραστηριότητας, με την προϋπόθεση ότι μετά την
κοινοποίηση της θετικής αξιολόγησης (προέγκριση) του
επιχειρηματικού τους σχεδίου από τον ΟΑΕΔ, θα προχωρήσουν
στην έναρξη δραστηριότητας σε ΔΟΥ εντός δύο μηνών.
Ο Διοικητής ΟΑΕΔ Σπύρος Πρωτοψάλτης δήλωσε ότι «ο ΟΑΕΔ
αφουγκράζεται τις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας και
στέκεται δίπλα σε όσους επιχειρηματίες επλήγησαν από την
πανδημία. Με γνώμονα τη στήριξη των ανέργων πρώην
επιχειρηματιών, αναμορφώσαμε το πρόγραμμα δεύτερης
ευκαιρίας, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη της ψηφιακής
οικονομίας
και
στη
γυναικεία
επιχειρηματικότητα
και
προσαρμόσαμε τις δράσεις μας ώστε να ανταποκρίνονται στις
εξελίξεις και στα νέα δεδομένα που προέκυψαν εξαιτίας της
πανδημίας. Μέσω της επέκτασης και ευελιξίας του
προγράμματος,
στοχεύουμε
στη
δημιουργία
βιώσιμων
επιχειρήσεων που θα συμβάλουν στην οικονομική ανάκαμψη της
χώρας».
Η δαπάνη του προγράμματος ύψους 48.000.000 € θα καλυφθεί
από τον προϋπολογισμό του Οργανισμού.

Κέντρα – Γραφεία Ενημέρωσης και
Δανειοληπτών
(ΚΕΥΔ/ΓΕΥΔ)
στη

Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του
Υπουργείου Οικονομικών με σχετικό έγγραφό της στο
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης μας ενημερώνει
ότι στη Θεσσαλονίκη λειτουργούν 4 από τα 50 Κέντρα –
Γραφεία Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών
(ΚΕΥΔ/ΓΕΥΔ)
τα
οποία
παρέχουν
δωρεάν
εξατομικευμένες
συμβουλές,
οδηγίες
και
ενεργή
υποστήριξη
στα
θέματα
διαχείρισης
οφειλών
υπερχρεωμένων νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Λόγω της
πανδημίας η ενημέρωση πραγματοποιείται αποκλειστικά
τηλεφωνικά κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού. Το
τηλέφωνο για προγραμματισμό (τηλε) συνάντησης είναι το
213 212 5730.
1.
ΚΕΥΔ Θεσσαλονίκης
Λεωφ. Βασ. Γεωργίου
1, Θεσ/νίκη (Δημαρχείο)
2.
ΚΕΥΔ Π. Μελά Καρόλου Κουν 3, Σταυρούπολη
Θεσ/νίκης (διαμέρισμα Δήμου)
3.
ΚΕΥΔ Κορδελιού – Ευόσμου
Εθνικής
Αντίστασης 56, Κορδελιό Θεσ/νίκης (Παλαιό Δημαρχείο)
4.
ΓΕΥΔ Καλαμαριάς
Πλ.
Σκρά
και
Καραμαούνα 1, Καλαμαριά (ΚΕΠ).
Στην ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης
Ιδιωτικού Χρέους www.keyd.gov.gr μπορείτε να βρείτε
περισσότερες πληροφορίες.

Δημιουργία
Ψηφιακού
Μητρώου
Συνεργείων
Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων, Σταθμών
Αυτοκινήτων (Parking) και Πλυντηρίων–Λιπαντηρίων
Αυτοκινήτων
Εκδόθηκε η υπ' αρ. 59388/940 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ
5407 Β' / 09-12-2020) με θέμα «Καθορισμός όρων και
προϋποθέσεων για τη δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία
και συντήρηση Ψηφιακού Μητρώου Λειτουργούντων
Συνεργείων και υπευθύνων τεχνιτών αυτών, σταθμών
οχημάτων, λιπαντηρίων, πλυντηρίων και λοιπών συναφών
εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων και κάθε άλλης
αναγκαίας λεπτομέρειας».
Με την παραπάνω Υπουργική Απόφαση προβλέπεται η
δημιουργία Ψηφιακού Μητρώου, στο οποίο θα είναι
καταγεγραμμένα με ηλεκτρονικό τρόπο:
• όλα τα νόμιμα συνεργεία επισκευής και συντήρησης
οχημάτων,
• οι σταθμοί αυτοκινήτων (Parking) και
• τα πλυντήρια – λιπαντήρια της Χώρας (που διαθέτουν
άδεια λειτουργίας),
προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα κεντρικής
εποπτείας, ελέγχου και υποστήριξης των εγκαταστάσεων,
καθώς και η συγκέντρωση, επεξεργασία και αποστολή των
στοιχείων των σχετικών ελέγχων. Όλα τα συνεργεία
επισκευής και συντήρησης οχημάτων, οι σταθμοί
αυτοκινήτων (parking) και τα πλυντήρια – λιπαντήρια
αυτοκινήτων υποχρεούνται μέχρι τις 9 Αυγούστου 2021 να
ενημερώσουν την οικεία Διεύθυνση Μεταφορών και
Επικοινωνιών για τα στοιχεία που ζητούνται στους πίνακες
2, 3, 4 και 5 του εν λόγω ΦΕΚ (στοιχεία επικοινωνίας,
στοιχεία από την μέχρι τώρα αδειοδότηση κτλ). Επίσης,
υπάρχει η υποχρέωση οι εκμεταλλευτές των παραπάνω
εγκαταστάσεων να ενημερώνουν την Υπηρεσία, όταν
αλλάξει κάποιο από τα δηλούμενα στοιχεία. Τονίζεται ότι
οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία του
Ψηφιακού Μητρώου δεν είναι ενημερωμένα με υπαιτιότητα
του εκμεταλλευτή της εγκατάστασης, η άδεια λειτουργίας
(Βεβαίωση Νόμιμης Λειτουργίας) ανακαλείται προσωρινά
και ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται στο
Ν.2690/1999 "Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας" (Α' 45)
όπως ισχύει. Δείτε την απόφαση όπως δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ.

Νέα παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας
ηλεκτρονικής υποβολής επενδυτικών σχεδίων στη
Δράση
«Περιβαλλοντικές
Υποδομές:
Ενίσχυση
Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων» έως τις
28/12/2020
Δημοσιεύθηκε
νέα
παράταση
της
καταληκτικής
ημερομηνίας
ηλεκτρονικής
υποβολής
επενδυτικών
σχεδίων στη Δράση «Περιβαλλοντικές Υποδομές:
Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων»
(http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=
66&cs= ), η οποία θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή
αιτήσεων χρηματοδότησης έως τη Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου
2020 και ώρα 17.00 αντί για την Παρασκευή 11
Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 17.00. Η Δράση έχει ως κύριο
στόχο την περιφερειακή ανάπτυξη και αφορά στη
χρηματοδότηση
επενδυτικών
σχεδίων
για
την
επιχειρηματική
αξιοποίηση
υγρών
και
στερεών
αποβλήτων, προκειμένου τα απόβλητα ύστερα από
επεξεργασία να μπορούν να επανεισαχθούν στον κύκλο
παραγωγής και να επαναχρησιμοποιηθούν ως πρώτες
ύλες, υλικά ή ουσίες με σκοπό να εξυπηρετήσουν και πάλι
είτε την αρχική τους χρήση είτε άλλες χρήσεις. Στη Δράση
συμμετέχουν Υφιστάμενες και Νέες πολύ μικρές, μικρές
και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) με ποσοστό επιδότησης
από 20% έως 55% ανάλογα με το μέγεθος της
επιχείρησης, την κατηγορία περιφερειών και την κατηγορία
επιλέξιμων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων. Η Δράση
συγχρηματοδοτείται
από
το
Ευρωπαϊκό
Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και από εθνικούς πόρους. Δείτε την 4η
τροποποίηση
της
Πρόσκλησης
στο
σύνδεσμο:
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20201210_4h_tro
p_periballontikes_epanek.pdf .

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση με την παράταση
των περιοριστικών μέτρων έως και την Πέμπτη
07.01.2021
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5486/Β/12-12-2020 η ΚΥΑ
Δ1α/ΓΠ.οικ. 80189 με τα Έκτακτα μέτρα προστασίας της
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για
το διάστημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα
6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00.
Τα μέτρα μεταξύ άλλων προβλέπουν:
- την απαγόρευση μετακίνησης εκτός Περιφερειακής
Ενότητας ή Περιφέρειας.
- τη διατήρηση της αναστολής λειτουργίας του
λιανεμπορίου σε όλη την επικράτεια, θα επιτραπεί η
μετάβαση του πελάτη στα καταστήματα για την παραλαβή
της παραγγελίας τους (click-away).
- την επέκταση του ωραρίου των καταστημάτων τροφίμων
έως τις 21:00 μμ αντί 20:30. Δείτε το ΦΕΚ 5486/Β/12-122020.

"Μάθετε για εμάς" - Ενημερωτικός Οδηγός για πολίτες
και επιχειρήσεις
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού στο πλαίσιο της πληρέστερης
ενημέρωσης του κοινού (πολιτών και επιχειρήσεων),
δημοσίευσε
έναν
σύντομο
οδηγό
με
χρήσιμες
πληροφορίες, ερωτήσεις, απαντήσεις και παραδείγματα,
όσο αφορά θέματα ανταγωνισμού καθώς και του τί
εμπίπτει και τί όχι στις αρμοδιότητές της. Με τον οδηγό, οι
πολίτες μπορούν να μάθουν γιατί δημιουργήθηκε το δίκαιο
του ανταγωνισμού και η ανεξάρτητη αρχή που το επιβάλει,
τι εμπίπτει και τι όχι σε αυτό, πως μπορούν να
προστατευθούν από τις διάφορες παραβάσεις και ποιά
είναι η υπηρεσία ή η αρχή στην οποία θα πρέπει να
απευθύνονται. Ο οδηγός είναι διαθέσιμος στον σύνδεσμο:
https://www.epant.gr/enimerosi/who-what-how-why.html .

Νέα Δράση ΕΠΑνΕΚ «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/
ΣΣΚ - 2η Πρόσκληση "Επιχειρήσεις"»
Η Δράση αποτελεί συνέχεια της πρώτης σχετικής Πρόσκλησης
προς τους «φορείς Αρωγούς» και αφορά την υλοποίηση
επιχειρηματικών σχεδίων σε συνεργατικά σχήματα, με έμφαση
στην διάσταση της καινοτομίας, για την ανάπτυξή τους, καθώς και
για την ανάπτυξη συνεργασιών Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε&Τ) με
άλλες επιχειρήσεις. Η Δράση στοχεύει στην ανάπτυξη σημαντικής
δυναμικής στην παραγωγή νέων καινοτόμων προϊόντων και
υπηρεσιών, η υλοποίηση στρατηγικών διείσδυσής σε αγορές
στόχους, η αύξηση των θέσεων εργασίας, η προσέλκυση
επενδύσεων καθώς και η δημιουργία νέας γνώσης και
τεχνογνωσίας, μέσω των δραστηριοτήτων που θα υλοποιηθούν στο
πλαίσιο του κάθε ΣΣΚ. Για κάθε επιχείρηση-μέλος του
Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας υποβάλλονται επενδυτικά
σχέδια στο θεματικό τομέα της Αγροδιατροφής από 20.000 ευρώ
έως 100.000 ευρώ, ενώ στους υπόλοιπους θεματικούς τομείς από
50.000 ευρώ έως 450.000 ευρώ. Ο προϋπολογισμός της Δράσης
είναι 34,68 εκατ. ευρώ, τα οποία κατανέμονται στους Θεματικούς
Τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ)
της εθνικής RIS3 και στις περιφέρειες της χώρας, εκ των οποίων τα
4,542 εκατ. ευρώ αφορούν την αγροδιατροφή. Η Δράση
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς
πόρους. Δικαιούχοι είναι υφιστάμενες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως
μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης, οι οποίες αποτελούν μέλη ή εν
δυνάμει μέλη των προκριθέντων ΣΣΚ της 1ης Πρόσκλησης:
“Φορέας Αρωγός”. Οι επιχειρήσεις
πρέπει να τεκμηριώνουν
ποιοτικά και ποσοτικά την συμβολή τους στην ανάπτυξη του ΣΣΚ.
Επιδοτούνται οι εξής κατηγορίες Δαπανών: Ενισχύσεις για
συμμετοχή ΜΜΕ σε εκθέσεις. Δραστηριότητες έρευνας και
ανάπτυξης. Ενισχύσεις Καινοτομίας για ΜΜΕ. Ενισχύσεις για
διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία. Η διάρκεια υλοποίησης
των Έργων είναι 18 μήνες με δυνατότητα 6μηνης παράτασης.
Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 09 Δεκεμβρίου
2020
Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 26
Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 15:00. Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης
υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους υποχρεωτικά
μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων
(ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr/mis) με την ένδειξη «Συνεργατικοί
Σχηματισμοί
Καινοτομίας/ΣΣΚ»,
κάνοντας
χρήση
του
τυποποιημένου στο ΠΣΚΕ Εντύπου Υποβολής Αίτησης
Χρηματοδότησης. Για κάθε πρόσθετη πληροφορία μπορείτε να
απευθυνθείτε: Στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας,
Διεύθυνση Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας & Καινοτομίας/ Τμήμα
Γ΄ Καινοτομίας, Μεσογείων 14-18, 11510 Αθήνα.
- Απέργης Κωνσταντίνος, τηλ. 213-1300157, e-mail: dape@gsrt.gr .
- Σοφιανοπούλου Θεώνη, τηλ. 213-1300160, e-mail: tsof@gsrt.gr.
Στο Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Δραγατσανίου 8,
πλατεία Κλαυθμώνος, Αθήνα.
Τηλεφωνική ενημέρωση: στο 801 11 36 300 από σταθερό
τηλέφωνο με αστική χρέωση από τις 9.00 π.μ έως τις 4.30 μ.μ.,
Εmail: infoepan@mou.gr, Ιστοσελίδες: www.antagonistikotita.gr,
www.espa.gr
.
Δείτε
την
ιστοσελίδα
της
Δράσης:
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=70&cs=

Καθορισμός της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής του
επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2020
Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ Β 5515/16.12.2020 :1. Η απόφαση
Αριθμ. Δ.15/Δ΄/45742/1748 (1) «Προσδιορισμός της διαδικασίας
κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις εργοδότες που εντάσσονται στο ανοιχτό πρόγραμμα εκατό
χιλιάδων (100.000) νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας» καθώς
και η ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 51083/2612/11.12.2020 «Καθορισμός της
διαδικασίας και του τρόπου καταβολής του επιδόματος εορτών
Χριστουγέννων 2020». Δείτε τις αποφάσεις αυτές όπως
δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ .

Μείωση ενοικίου κατά 80% στις πληττόμενες επιχειρήσεις
Μείωση του ενοικίου κατά 80% το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου
θα έχουν οι πληττόμενες από τους περιορισμούς επιχειρήσεις που
μένουν κλειστές με εντολή του κράτους, όπως ανακοίνωσε από το
βήμα της Βουλής χθες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
κατά την συζήτηση επί του προϋπολογισμού του 2021. Το μέτρο
αφορά περισσότερες από 200.000 επιχειρήσεις οι οποίες μένουν
παραμένουν κλειστές με κρατική εντολή μετά τις 16 Δεκεμβρίου. Το
μέτρο αφορά δηλαδή επιχειρήσεις όπως κινηματογραφικές
αίθουσες και σινεμά, τον πολιτισμό γενικότερα, τα καταστήματα της
εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης, τα γυμαστήρια και τον
αθλητισμό, τον τουρισμό, τις μεταφορές και όλα τα εμπορικά
καταστήματα είτε λειτουργούν με το σύστημα του click away είτε
όχι, καθώς όλα τα εμπορικά κασταστήματα νοούνται ως κλειστές
επιχειρήσεις με κρατική εντολή. Η μείωση του ενοικίου για τον
Ιανουάριο και Φεβρουάριο κατά 80%, ισχύει «ανεξαρτήτως των
υγειονομικών επιλογών την επόμενη περίοδο», όπως επισημαίνει
το υπουργείο Οικονομικών σε ανακοίνωσή του. «Το μέτρο αφορά
όλες τις επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές με κρατική εντολή
μετά τις 16 Δεκεμβρίου. Συμπεριλαμβάνονται οι επιχειρήσεις του
λιανεμπορίου, ανεξαρτήτως εάν λειτουργούν με το σύστημα
παράδοσης εκτός ή με υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού
εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον, οι επιχειρήσεις της εστίασης,
ανεξαρτήτως εάν λειτουργούν με διανομή προϊόντων ή/και παροχή
προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα, οι επιχειρήσεις των
κλάδων πολιτισμού, αθλητισμού, τα γυμναστήρια και άλλες
επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές με κρατική εντολή.
Επιπλέον, εντάσσονται οι επιχειρήσεις του τουρισμού, όπως τα
ξενοδοχεία, καταλύματα και τουριστικά γραφεία και οι υπηρεσίες
μεταφορών, καθώς πλήττονται ιδιαίτερα από την απαγόρευση των
μετακινήσεων από νομό σε νομό», αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Οι επιχειρήσεις αυτές δικαιούνται μείωση ενοικίου 40% τον
Δεκέμβριο ενώ η μείωση κατά 80% αφορά το επόμενο δίμηνο,
δηλαδή Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου οπότε και θα πληρώσουν το 20%
του μηνιαίου μισθώματος. Να σημειωθεί πως το 60% του ενοικίου
θα αποζημιωθεί στους ιδιοκτήτες για να μην έχουν άλλες απώλειες
και αντίστοιχα οι επιχειρήσεις-ενοικιαστές θα πληρώσουν μόλις το
20%. Μάλιστα οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα αποζημιωθούν από το
κράτος με το 60% του ενοικίου και όχι της ζημίας, όπως ίσχυε μέχρι
τώρα. «Το 60% του μηνιαίου συμφωνημένου μισθώματος, και όχι
επί της απώλειας, θα αποζημιωθεί στους ιδιοκτήτες από τον
κρατικό προϋπολογισμό, έτσι ώστε να μην έχουν περαιτέρω
απώλειες από αυτές που έχουν σήμερα, ενώ οι επιχειρήσεις θα
πληρώσουν μόνο το 20% του ενοικίου. Με αυτό τον τρόπο
επιμερίζεται το κόστος του ενοικίου κατά 60% στο κράτος, 20%
στον εκμισθωτή και 20% στην επιχείρηση», αναφέρεται στην
ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ. (ΠΗΓΗ: naftemporiki.gr,16.12.2020).

Ε. 2197 /11-12-2020 – Παροχή οδηγιών σχετικά με τη
φορολόγηση παροχών σε είδος
Η εγκύκλιος Ε. 2197 /11-12-2020 με θέμα: « Παροχή οδηγιών
σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των παρ.1, 2 και 3 του
άρθρου 13 «Παροχές σε είδος» καθώς και των περ.β΄, ιγ’ και ιστ΄
του άρθρου 14 «Απαλλαγές εισοδήματος από μισθωτή εργασία και
συντάξεις» του ν.4172/2013 (A΄167) (Κώδικας Φορολογίας
Εισοδήματος, ΚΦΕ), όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με
τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.4646/2019 (Α΄201) και του άρθρου
6 του ν.4710/2020, αντίστοιχα (Α΄142)», εξηγεί τις αλλαγές που
έχουν τεθεί φέτος σε ισχύ στο καθεστώς φορολόγησης των
παροχών από τις επιχειρήσεις σε εργαζομένους, εταίρους ή
μετόχους, με τη μορφή της παραχώρησης οχήματος. Η εγκύκλιος
παρέχει διευκρινίσεις και αναλυτικά παραδείγματα για την
φορολόγηση των παροχών σε είδος. Αφορολόγητες είναι οι
παροχές σε είδος έως 300 ευρώ ετησίως που λαμβάνουν οι
μισθωτοί από τον εργοδότη τους ή οι μέτοχοι και εταίροι μιας
επιχείρησης. Αντίθετα, εφόσον, η αξία των παροχής υπερβαίνει το
ποσό των 300 ευρώ, συνυπολογίζεται στο φορολογητέο εισόδημα
μόνο για το υπερβάλλον ποσό και όχι το σύνολο της παροχής.
Δείτε το κείμενο της εγκυκλίου.

H επανένταξη των άνεργων γυναικών θυμάτων έμφυλης
και ενδοοικογενειακής βίας στο επίκεντρο της
βελτίωσης των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ
Δελτίο
Τύπου
(17.12.2020):
Στην
τροποποίηση
προγραμμάτων απασχόλησης και επιχειρηματικότητας με
σκοπό τη στήριξη των άνεργων γυναικών θυμάτων έμφυλης
και ενδοοικογενειακής βίας προχώρησε η Διοίκηση του
ΟΑΕΔ, στο πλαίσιο της συνεργασίας του Οργανισμού με τη
Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των
Φύλων. Συγκεκριμένα, το ΔΣ του ΟΑΕΔ αποφάσισε την
αυξημένη μοριοδότηση των γυναικών θυμάτων έμφυλης και
ενδοοικογενειακής βίας κατά 60% στο βελτιωμένο
πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας για
ανέργους που διέκοψαν την επιχειρηματική τους
δραστηριότητα και θέλουν να δημιουργήσουν μια νέα
επιχείρηση και να επανενταχτούν στην αγορά εργασίας, ενώ
τουλάχιστον 40% των 3.000 θέσεων θα καλυφτούν από
άνεργες γυναίκες. Επίσης, αποφασίστηκε η ένταξη των
άνεργων γυναικών θυμάτων έμφυλης και ενδοοικογενειακής
βίας, για πρώτη φορά, στο πρόγραμμα απασχόλησης
Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων που επιχορηγεί για 12-24
μήνες το 90% του συνολικού κόστους (μισθολογικού και μη
μισθολογικού), έως στα 800 € μηνιαία για θέση πλήρους
απασχόλησης και 400 € για θέση μερικής απασχόλησης, για
την πρόσληψη ανέργων από ιδιωτικές και δημόσιες
επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς που ασκούν
οικονομική δραστηριότητα, καθώς και από επιχειρήσεις των
Δήμων και των Περιφερειών. Ο Διοικητής ΟΑΕΔ Σπύρος
Πρωτοψάλτης δήλωσε ότι «ο ΟΑΕΔ στηρίζει έμπρακτα τις
άνεργες γυναίκες θύματα έμφυλης και ενδοοικογενειακής
βίας στην προσπάθειά τους να επανενταχτούν και να
ξαναβρούν τη θέση που τους αξίζει στην αγορά εργασίας.
Μέσω της συνεργασίας με τη Γενική Γραμματεία
Οικογενειακής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων, ο
Οργανισμός θα συνεχίσει να σχεδιάζει δράσεις και να
λαμβάνει πρωτοβουλίες για την προώθηση της
απασχόλησής τους και την εξάλειψη του έμφυλου χάσματος
στην εργασία, που αποτελεί μια σημαντική πρόκληση για
την κοινωνία και την οικονομία». Η Γενική Γραμματέας
Οικογενειακής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων Μαρία
Συρεγγέλα δήλωσε ότι «ευχαριστούμε θερμά τον Διοικητή
του ΟΑΕΔ, Σπύρο Πρωτοψάλτη για την άμεση ανταπόκριση
στο αίτημα της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. Με τη βοήθεια του ΟΑΕΔ
δημιουργούμε τις συνθήκες για την ενδυνάμωση αυτών των
γυναικών ώστε να πάρουν ξανά τον έλεγχο της ζωής στα
χέρια τους».

ΟΑΕΔ: Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων
υποψηφίων καταρτιζομένων για το Πιλοτικό Πρόγραμμα
Εξ
Αποστάσεως
Κατάρτισης
100
Εποχικά
Απασχολούμενων στον Τουριστικό κλάδο
Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως και την
Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020 για το πιλοτικό πρόγραμμα
κατάρτισης 100 εποχικά εργαζομένων στον τουρισμό, μέσω
συνεργασίας με το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου
Μάθησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ).
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), το πιλοτικό
πρόγραμμα απευθύνεται σε εποχικά εργαζόμενους 18-49
ετών στον τουρισμό που είτε λαμβάνουν ή έλαβαν τακτική
επιδότηση από τον Σεπτέμβριο 2019 έως τον Μάρτιο 2020
και πληρούν τα κριτήρια επιλογής της Δημόσιας
Πρόσκλησης, η οποία είναι αναρτημένη στον ιστότοπο του
Οργανισμού www.oaed.gr. Η υποβολή αιτήσεων γίνεται
αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής
Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου www.gov.gr, στη διεύθυνση:
https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/psephiakesdexiotetes/katartisi-oaed-opa.
Δείτε
την
απόφαση
παράτασης.

Το ThesSummerSchool επανέρχεται και τη νέα χρονιά!
Οι συντελεστές του ThesSummerSchool ανακοινώνουν τους νέους
κύκλους διαλέξεων του προγράμματος, που θα διοργανωθούν ως
εξής:
•
3ο e-ThesSummerSchool: από τη Δευτέρα 28 έως την
Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2020 - 12 ώρες συνολικά, διαδικτυακά
•
4ο e-ThesSummerSchool: από την Τρίτη 4 έως το Σάββατο
8 Μαΐου 2021 - 20 ώρες συνολικά, διαδικτυακά
•
ThesSummerSchool 2021: από την Τρίτη 22 έως την Τρίτη
29 Ιουνίου 2021 - 24 ώρες συνολικά, δια ζώσης (εφόσον το
επιτρέψουν οι συνθήκες)
Aφορούν νέους και νέες 14-18 ετών.
Τι είναι το e-ThesSummerSchool;
Το e-ThesSummerSchool αποτελεί την "εξ αποστάσεως παραλλαγή"
του
πετυχημένου
θερινού
σχολείου
επιχειρηματικότητας
ThesSummerSchool που διοργανώνεται τα τελευταία έξι χρόνια στο
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Γιατί να συμμετέχει κανείς; Γιατί θα
παρακολουθήσει μαθήματα επιχειρηματικότητας και θα ακούσει τις
εμπειρίες διακεκριμένων επιχειρηματιών. Γιατί θα γνωρίσει και θα
δουλέψει με άλλα άτομα της ηλικίας του μέσα σε ένα υποστηρικτικό
και ενθαρρυντικό περιβάλλον. Γιατί θα μάθει να αναγνωρίζει
ευκαιρίες και θα του δοθούν οι βάσεις για την ανάπτυξη των δικών
του επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Γιατί ακόμη κι αν δεν
ενδιαφέρεται για την επιχειρηματικότητα, οι δεξιότητες που θα
αναπτύξει με τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα, θα του φανούν
χρήσιμες σε όλη του τη ζωή. Πώς θα γίνουν τα μαθήματα; Τα
μαθήματα θα πραγματοποιούνται καθημερινά από τις 10:00 έως τις
14:00. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να
παρακολουθήσουν ποικιλία θεματικών διαλέξεων, να αναλύσουν
μελέτες περίπτωσης, να πραγματοποιήσουν τεστ προσωπικότητας
και να παίξουν εκπαιδευτικά παιχνίδια σχετικά με την
επιχειρηματικότητα. Ειδικά τα εξ αποστάσεως προγράμματα θα
γίνουν μέσω της πλατφόρμας Zoom. Τίποτα άλλο; Όλοι οι
συμμετέχοντες
θα
λάβουν
ηλεκτρονικά
πιστοποιητικό
παρακολούθησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ώστε να μπορούν
να το χρησιμοποιήσουν στο βιογραφικό τους. Επίσης εξασφαλίζουν
τη δυνατότητα επικοινωνίας με όλους τους διδάσκοντες, ακόμα και
μετά τη λήξη του προγράμματος, για όποιο θέμα τους απασχολεί
(δια βίου mentoring!). Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση
συμμετοχής στο σύνδεσμο:
https://thessummerschool.uom.gr/ethessummerschool/ .

Λήξη λειτουργίας της πλατφόρμας για την έκτακτη μηνιαία
αποζημίωση εποχικών στον τουρισμό και επισιτισμό χωρίς
δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης
ΟΑΕΔ Δελτίο Τύπου (18.12.2020) : Την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου,
λήγει η λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την έκτακτη
μηνιαία αποζημίωση εποχικά εργαζομένων στον τουρισμό και
επισιτισμό χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης το
περασμένο καλοκαίρι, που ενεργοποιήθηκε την 1/7/2020 στο
πλαίσιο των έκτακτων μέτρων για τη στήριξη του εργατικού
δυναμικού. Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 23102/477
(ΦΕΚ 2268/Β/13-6-2020), δικαιούχοι είναι οι εποχικά εργαζόμενοι
του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου χωρίς δικαίωμα
υποχρεωτικής επαναπρόσληψης που έλαβαν τακτική επιδότηση
ανεργίας για 3 μήνες και 5 ημέρες, από τον Σεπτέμβριο 2019 έως
και τον Φεβρουάριο 2020 και παρέμειναν εγγεγραμμένοι άνεργοι
από τον Ιούνιο έως και τον Αύγουστο 2020. Οι δικαιούχοι πρέπει να
επικαιροποιήσουν τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) που
είναι ήδη καταχωρισμένος στον ΟΑΕΔ και να αποδεχτούν
προτυποποιημένη υπεύθυνη δήλωση. Δεν απαιτείται καμία άλλη
ενέργεια, καθώς ο ΟΑΕΔ θα καταβάλει την έκτακτη αποζημίωση,
εφόσον πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις. Η πρόσβαση στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα γίνεται με τους κωδικούς πρόσβασης
TAXISnet ή ΟΑΕΔ, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του
Ελληνικού Δημοσίου gov.gr:
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/ektaktemeniaia-apozemiose-epokhika-ergazomenon
. Συγκεκριμένα η
διαδρομή είναι: gov.gr → Εργασία και ασφάλιση → Ανεργία →
Έκτακτη μηνιαία αποζημίωση εποχικά εργαζομένων.

Ψηφιακός Μαραθώνιος Ευχών και Στήριξης στην
Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος (ΕΣΒΕ)
Πρόσκληση για συμμετοχή στον Ψηφιακό Μαραθώνιο
Ευχών και Στήριξης στην Εταιρεία Σπαστικών Βορείου
Ελλάδος που διοργανώνουν η ΕΣΒΕ και το Livemedia
απευθύνουν οι εν λόγω διοργανωτές. Για ένατη
συνεχόμενη χρονιά το Livemedia Power To The People και για πρώτη φορά ψηφιακά - στηρίζει και φέτος την
Εταιρεία Σπαστικών Βόρειας Ελλάδας στην καθιερωμένη
χριστουγιεννιάτικη γιορτή της, διοργανώνοντας τον
“Ψηφιακό Μαραθώνιο Ευχών και Στήριξης στην ΕΣΒΕ”.
Τα φετινά Χριστούγεννα, οι ευχές για την ΕΣΒΕ θα
ενωθούν και θα ακουστούν πιο δυνατά από ποτέ. Ο
Μαραθώνιος θα μεταδοθεί ζωντανά την Κυριακή 20
Δεκεμβρίου από τις 11:00 έως τις 13:00 στο Livemedia
www.livemedia.gr/esbe20 .
Στον Μαραθώνιο θα
συμμετάσχουν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης,
εκπρόσωποι φορέων, καλλιτέχνες και φυσικά όσοι
στηρίζουν την ΕΣΒΕ. Η συμμετοχή σας στον Ψηφιακό
Μαραθώνιο θα συμβάλλει θετικά στη λειτουργία της
Εταιρείας Σπαστικών Βορείου Ελλάδος. Στηρίξτε με
κατάθεση στους εξής λογαριασμούς της Εταιρείας
Σπαστικών Βορείου Ελλάδος με αιτιολογία ΔΩΡΕΑ και το
όνομα του καταθέτη: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ Β.
ΕΛΛΑΔΟΣ | Εθνική Τράπεζα: 251/656512-30 (IBAN:
GR6101102510000025165651230),
SWIFT
BIC:
ETHNGRAA.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ | Τράπεζα
Πειραιώς:
6486-010011-916
(IBAN:
GR3101714860006486010011916),
SWIFT
BIC:
PIRBGRAA.
Στοιχεία Επικοινωνίας: INVENTICS Α.Ε. | Τεχνόπολη,
Κτίριο THERMI II, 9o χλμ. Θεσσαλονίκης – Θέρμης, Τ.Θ.
60714, 57001 Θέρμη | Τ: 2310 474 400 | F: 2310 801.454
| E: info@livemedia.gr .

Χορήγηση ετήσιας άδειας έως τέλος του έτους
Δελτίο Τύπου (10.12.2020) : H ΓΣΕΕ μέσω του Κέντρου
Πληροφόρησης
Εργαζομένων
&
Ανέργων
της
Συνομοσπονδίας (ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ, http://www.kepea.gr/)
ενημερώνει τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα
σχετικά με τη χορήγηση άδειας του τρέχοντος έτους 2020.
Ολόκληρη η οφειλόμενη ετήσια κανονική άδεια και το
επίδομα αδείας πρέπει να χορηγηθούν έως την 31η
Δεκεμβρίου 2020. Κατ’ εξαίρεση και κατά παρέκκλιση των
ισχυουσών διατάξεων περί ετήσιας άδειας, το σύνολο ή το
υπόλοιπο οφειλόμενο τμήμα της ετήσιας κανονικής άδειας
και του επιδόματος αδείας έτους 2020 των εργαζομένων
των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν σε αναστολή
κατά το διάστημα από Μάρτιο του 2020 έως Δεκέμβριο
του 2020, είτε στο σύνολό του, είτε τμηματικά, μπορεί να
μεταφερθεί στο επόμενο ημερολογιακό έτος και πάντως
όχι αργότερα από την 30η Ιουνίου 2021. Σημειώνεται ότι ο
χρόνος αναστολής υπολογίζεται ως χρόνος εργασίας για
τα δικαιώματα στην ετήσια άδεια και το επίδομα αδείας
και η μεταφορά τους δεν επηρεάζει τα αντίστοιχα
δικαιώματα του έτους 2021. Ενδεχόμενη συμφωνία για μη
χορήγηση της ετήσιας άδειας είναι άκυρη. Σε περίπτωση
που ο εργοδότης αρνείται να χορηγήσει την ετήσια άδεια
ανάπαυσης που ζήτησε ο εργαζόμενος, τότε οφείλει την
πληρωμή της σε χρήμα με προσαύξηση 100%. Στην
ιστοσελίδα του ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ δίνονται αναλυτικότερες
πληροφορίες σχετικά με τη χορήγηση της ετήσιας άδειας.
Επίσης διατίθεται online εφαρμογή του ΚΕ.Π.Ε.Α., με την
οποία οι εργαζόμενοι μπορούν να υπολογίσουν μόνοι
τους την άδεια που δικαιούνται, στον παρακάτω
σύνδεσμο: http://kepea.gr/calc-epidoma-adeias.php .
Παράλληλα έχει δημιουργηθεί και νέα online εφαρμογή
υπολογισμού αδείας σε σύστημα εκ περιτροπής
απασχόλησης:
https://www.kepea.gr/calc-adeia-ekperitropis.php .

Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων
εργαζομένων στις αγροτικές οργανώσεις της χώρας
H Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζομένων Γεωργικών
Οργανώσεων Ελλάδας (Ο.Σ.Ε.Γ.Ο.), στο πλαίσιο του έργου
«Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων
εργαζομένων στις αγροτικές οργανώσεις της χώρας» - Ε.Π.
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020 - προκηρύσσει Β' Κύκλο
υποβολής αιτήσεων για υποψήφιους ωφελούμενους. Το έργο
υλοποιείται και στις 13 περιφέρειες της χώρας και
περιλαμβάνει την υλοποίηση Προγραμμάτων Κατάρτισης και
την Πιστοποίηση των αποκτηθέντων γνώσεων και δεξιοτήτων
των συμμετεχόντων ωφελούμενων. Ωφελούμενοι της Πράξης
είναι 1.250 εργαζόμενοι συνολικά (με σχέση εξαρτημένης
εργασίας) σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα (ανεξαρτήτως
κλάδου ή τομέα απασχόλησης), ή εποχικά εργαζόμενοι.
Μεταξύ των ωφελούμενων
δεν περιλαμβάνονται
αυτοαπασχολούμενοι ή άνεργοι με μοναδική εξαίρεση τις
περιπτώσεις των εποχικά εργαζόμενων που ενδέχεται όταν
ξεκινήσει η συμμετοχή τους να βρίσκονται σε περίοδο
ανεργίας. Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα:
•
Πρόγραμμα θεωρητικής εκπαίδευσης διάρκειας 80
ωρών (εξαιτίας της πανδημίας η κατάρτιση θα γίνει
εξολοκλήρου με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης) στα
παρακάτω αντικείμενα:
1.
Προώθηση Εξαγωγών Και Εξαγωγικό Μάρκετινγκ
Αγροδιατροφικών Προϊόντων
2.
Συμμόρφωση με πρότυπα συστήματα τυποποίησης
Αγροδιατροφικών Προϊόντων
•
Εκπαιδευτικό επίδομα 5 € ανά ώρα κατάρτισης
•
Πιστοποίηση
στη
βάση
του
διεθνούς
αναγνωρισμένου προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024, σε
αντιστοιχία με τα Εκπαιδευτικά προγράμματα που θα
παρακολουθήσουν.
Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής γίνεται
ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος
Διαχείρισης των Αιτήσεων της Ο.Σ.Ε.Γ.Ο. στην ιστοσελίδα της
ΟΣΕΓΟ: https://katartisi-b.osego.gr μέχρι και τη Δευτέρα
01/02/2021.
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να
συμμετάσχουν εκτός από την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής
θα πρέπει να υποβάλλουν και τα δικαιολογητικά που
τεκμηριώνουν τα αναφερόμενα στην ηλεκτρονική αίτηση.
Καταληκτική προθεσμία παραλαβής των απαιτούμενων
δικαιολογητικών (πέρα από την υποβολή ηλεκτρονικής
αίτησης), ορίζεται η 08/02/2021 και ώρα 15:30. Για να δείτε
την Αναλυτική Πρόσκληση πατήστε στο σύνδεσμο:
https://katartisi-b.osego.gr/invitation . Για να δείτε τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά πατήστε στο σύνδεσμο:
https://katartisi-b.osego.gr/documents . Για να κατεβάσετε τις
υπεύθυνες δηλώσεις πατήστε στο σύνδεσμο: https://katartisib.osego.gr/documents . Για περισσότερες πληροφορίες, για
την υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής και για τα απαραίτητα
δικαιολογητικά
πατήστε στο σύνδεσμο: https://katartisib.osego.gr/contact .

CLICK AWAY: Ηλεκτρονικές πληρωμές χωρίς χρήση
ασυρμάτου POS
Ηλεκτρονικές πληρωμές στην click away περίοδο ακόμη και
αν μια επιχείρηση δεν διαθέτει e-shop ή ασύρματο POS,
εξασφαλίζουν οι τράπεζες Alpha Bank, Eurobank και Εθνική
μέσω αντίστοιχων υπηρεσιών όπως το Alpha e-Commerce,
το Eurobank Payment Link και το Key2Pay. Με τις υπηρεσίες
αυτές οι έμποροι μπορούν να δέχονται παραγγελίες μέσω
τηλεφώνου ή email και οι πελάτες τους να προχωρούν στην
ολοκλήρωση αγορών από την κάρτα τους, το ψηφιακό
πορτοφόλι ή τον τραπεζικό τους λογαριασμό. Πρόκειται για
ένα ενδιάμεσο περιβάλλον, μεταξύ φυσικού και ηλεκτρονικού
καταστήματος, το οποίο διευκολύνει ιδιαίτερα τις πολύ μικρές
επιχειρήσεις που δεν έχουν την αναγκαία υποδομή να
στηρίξουν τις πωλήσεις τους, και αναμένεται να λειτουργήσει
ως βασικό εργαλείο στη σημερινή δύσκολη κατάσταση.
(ΠΗΓΗ: Newsletter Ε.Β.Ε.Π., 18.12.2020).

Προσωρινή Σύνταξη
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 «Ασφαλιστικά Θέματα» με
τίτλο «Προσωρινή Σύνταξη»
στο οποίο παρουσιάζονται
συνοπτικά οι πρόσφατες αλλαγές στην νομοθεσία για την
χορήγηση της προσωρινής σύνταξης.

Γ. Βρούτσης: Με συνέπεια και σεβασμό στους
εργαζομένους προχωρούμε έγκαιρα στη καταβολή του
δώρου Χριστουγέννων στις 21 Δεκεμβρίου ύψους
152.619.071,67 ευρώ σε 1.060.434 δικαιούχους
Δελτίο Τύπου (18.12.2020) :Ο Υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης υπέγραψε σήμερα
την απόφαση σύμφωνα με την οποία από την Δευτέρα
21.12.2020 καταβάλλεται στους λογαριασμούς των δικαιούχων
μισθωτών του Ιδιωτικού Τομέα το επίδομα εορτών
Χριστουγέννων 2020 (δώρο Χριστουγέννων). Οι συνολικοί
ωφελούμενοι του δώρου Χριστουγέννων ανέρχονται στους
1.060.434 εργαζόμενους και το συνολικό ποσό που θα διατεθεί,
φτάνει τα 152.619.071,67 ευρώ. Θυμίζουμε ότι το δώρο
Χριστουγέννων θα καταβληθεί σε 2 φάσεις. Στις 21.12.2020 θα
καταβληθεί από τους εργοδότες το μέρος που αντιστοιχεί στους
πραγματικούς μισθούς που έχει λάβει ο εργαζόμενος από την
επιχείρηση και την ίδια μέρα η Πολιτεία θα καταβάλλει τα ποσά
του αντιστοιχούν στον πραγματικό μισθό που έχει λάβει ο
εργαζόμενος ως αποζημίωση ειδικού σκοπού. Η δεύτερη
καταβολή θα πραγματοποιηθεί αρχές Ιανουαρίου του 2021 και
θα αφορά στο ποσό του τμήματος του δώρου που αντιστοιχεί
στο μήνα Δεκέμβριο. Σημαντικό ρόλο για να καταβληθεί το δώρο
Χριστουγέννων έγκαιρα και χωρίς λάθη, απευθείας στους
λογαριασμούς των δικαιούχων, παίζει το Πληροφοριακό
Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ μέσα από τις αναλυτικές διασταυρώσεις των
υποβολών για τις αναστολές συμβάσεων που διεξήγαγε σχετικά
με τους πραγματικούς δικαιούχους και του ακριβούς ποσού του
επιδόματος που τους αντιστοιχεί. Συνολικά, μαζί με την καταβολή
του δώρου των Χριστουγέννων, από την ΕΡΓΑΝΗ θα έχει
καταβληθεί σε 4.505.915 εργαζόμενους το ποσό των
2.681.133.903,55 ευρώ.

Στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου
Μάθησης,
ΚΕΔΙΒΙΜ
του
Πανεπιστημίου
Αιγαίου,
δημιουργήθηκε μια νέα πλατφόρμα προγραμμάτων
επιμόρφωσης με τίτλο: «Ε.Π.Τ.Α. – Επιμορφωτικά
Προγράμματα
Τεχνολογίας
και
Ανάπτυξης»
https://epta.aegean.gr
Στα συγκεκριμένα προγράμματα αξιοποιείται αποκλειστικά η εξ
αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση, χωρίς υποχρεωτική
παρακολούθηση.
Ασκήσεις
αυτοαξιολόγησης,
εργασίες
ανάπτυξης στις θεματικές ενότητες καθώς και η επικοινωνία με
τους καταξιωμένους επαγγελματίες και επιστήμονες που
διδάσκουν διασφαλίζουν την σε βάθος κατανόηση του υλικού.
Το κόστος συμμετοχής κυμαίνεται ανάλογα με το πρόγραμμα
ενώ τα δίδακτρα καταβάλλονται σε μια, δύο ή τρεις δόσεις. Η
τελευταία δόση πρέπει να καταβληθεί πριν τη λήξη του
προγράμματος.
Αναλυτικές πληροφορίες για τη συμμετοχή στο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα, τα κριτήρια επιλογής καθώς και για την αίτηση
συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αντλήσουν από
τον εξής σύνδεσμο: https://epta.aegean.gr .
Για
περισσότερες
πληροφορίες
οι
ενδιαφερόμενοι/ες
ενθαρρύνονται να επικοινωνούν με τη γραμματεία του
προγράμματος στο τηλ. επικοινωνίας: 22730 82255 (κα. Νίκη
Κυριακού) καθημερινά τις ώρες 9:00-15:00, καθώς και στο email:
epta@aegean.gr .

Ψηφιακή Έκθεση: The DeliFair by ΕΞΠΟΤΡΟΦ, 1-5
Μαρτίου 2021
Εκτός από τη φυσική έκθεση που διοργανώνεται κάθε
Ιανουάριο στο Εκθεσιακό κέντρο Helexpo, η ΕΞΠΟΤΡΟΦ
πρωτοπορεί και διοργανώνει για πρώτη φορά στις 01-05
Μαρτίου 2021, το The DeliFair by ΕΞΠΟΤΡΟΦ. Η
εξειδικευμένη Online Έκθεση, έχει ως στόχο να φέρει σε
επαφή τους Έλληνες παραγωγούς και Επιχειρήσεις με τους
Επαγγελματίες της Εστίασης και της αγοράς Τροφίμων.
Μέσω
της
ειδικά
διαμορφωμένης
πλατφόρμας,
https://www.thedelifair.gr/ ,οι επαγγελματίες επισκέπτες θα
έρθουν σε επαφή με Παραγωγούς από όλη την Ελλάδα, ενώ
θα
μπορούν
να
ζητήσουν
Αποστολή
Δειγμάτων,
προσομοιάζοντας τη ζωντανή εκθεσιακή εμπειρία, χωρίς να
απουσιάζει το κομμάτι της γευσιγνωσίας. Ταυτόχρονα, μια
σειρά από επιλεγμένους Buyers Τροφίμων από Ελλάδα και
Εξωτερικό, θα πραγματοποιήσει προγραμματισμένες B2B
Συναντήσεις μέσω Web με τους παραγωγούς που
συμμετέχουν στην έκθεση, ενισχύοντας την προσπάθεια για
επίτευξη νέων συνεργασιών αλλά και για ενίσχυση της
εξωστρέφειας των Ελληνικών Προϊόντων. Παράλληλα με την
Online Έκθεση, οι Παραγωγοί θα έχουν τη δυνατότητα να
παρουσιάσουν τα προϊόντα τους στο ευρύ κοινό μέσα από
Ζωντανές μεταδόσεις στα Social Media της διοργάνωσης,
ενισχύοντας την προβολή και τη γνωστοποίησή τους και
δημιουργώντας ένα δυναμικό κανάλι άμεσης πώλησης στον
τελικό καταναλωτή. Την εκθεσιακή εμπειρία θα ολοκληρώνει η
διοργάνωση των βραβείων AFFA (Athens Fine Food
Awards), που στόχο έχουν να αναδείξουν τα καλύτερα
Ελληνικά Προϊόντα και να τα παρουσιάσουν σε ένα ποιοτικό
κοινό σε Ελλάδα και Εξωτερικό. Οι Παραγωγοί και οι
Επαγγελματίες επισκέπτες που ενδιαφέρονται να λάβουν
μέρος, μπορούν να στείλουν email στο info@rmi.gr ή να
καλέσουν στο +30 2109610135. Εγγραφές γίνονται στους
συνδέσμους: -για εκθέτες: https://www.thedelifair.gr/registerexhibitor για επισκέπτες: https://www.thedelifair.gr/registervisitor .

Έκθεση Ιατρικής
Απριλίου 2021

Τεχνολογίας

MedtecLIVE,

20-22

Η κορυφαία έκθεση Ιατρικής Τεχνολογίας MedtecLIVE,
παράλληλα με το Συνέδριο MedTech Summit, θα λάβουν
χώρα, από 20 έως 22 Απριλίου 2021, ψηφιακά αλλά και με
φυσική παρουσία στο υπερσύγχρονο εκθεσιακό κέντρο της
Νυρεμβέργης στη Γερμανία. H υβριδική διεξαγωγή της
φετινής MedtecLIVE θα δώσει την ευκαιρία σε εκθέτες και
επισκέπτες να βρεθούν στο επίκεντρο των εξελίξεων του
κλάδου της ιατρικής τεχνολογίας από οπουδήποτε χωρίς
ταξιδιωτικούς περιορισμούς. Η πλατφόρμα έχει ξεχωριστή
εστίαση σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού, από τα
πρωτότυπα μέχρι την παραγωγή και τις downstream
διεργασίες. Η εκτεταμένη σειρά προϊόντων που θα
παρουσιαστούν θα καλύψει επίσης τομείς όπως οι πρώτες
ύλες και τα εξαρτήματα, οι υπηρεσίες όπως η διαχείριση και η
χρηματοδότηση της έγκρισης, καθώς και οι διαδικασίες που
ακολουθούν, όπως η συσκευασία. Για περισσότερες
πληροφορίες
επισκεφθείτε
τον
ιστότοπο:
https://www.medteclive.com/ .Για περισσότερες πληροφορίες
επικοινωνήστε με τα Γραφεία Έκθεσης Νυρεμβέργης για
Ελλάδα & Κύπρο,Κυβέλης 3, 15344 Γέρακας, Τηλ. 210
6410405, 210 6090525, Φαξ. 210 6410602, 210 6090527.

Έκθεση ‘it-sa’ για ΙΤ Ασφάλεια, 12-14 Οκτωβρίου 2021
Η it-sa είναι η μεγαλύτερη έκθεση για ΙΤ Ασφάλεια στην
Ευρώπη και μία από τις σημαντικότερες παγκοσμίως και ανοίγει
τις πόρτες 12 - 14 Οκτωβρίου 2021 στο εκθεσιακό κέντρο της
Νυρεμβέργης. Είτε πρόκειται για cloud computing, mobile &
cyber security, ασφάλεια δικτύου ή δεδομένων, η έκθεση
αποτελεί μία μοναδική πλατφόρμα για τους ειδικούς του ΙΤ
security, τους προγραμματιστές και τους παρόχους προϊόντων
και υπηρεσιών για ΙΤ Ασφάλεια. Το παράλληλο πρόγραμμα της
έκθεσης αποτελείται από:
- Congress@it-sa: μεγάλη ανταλλαγή γνώσεων και συζητήσεις
σε βάθος με συνδέσμους, οργανισμούς ΙΤ και επαγγελματίες
που παρέχουν λύσεις για ΙT security.
-Τέσσερα ανοικτά forums: οι εκθέτες θα μιλήσουν για τεχνικά
θέματα, για θέματα προγραμματισμού, και την ασφαλή
εφαρμογή της τεχνολογίας πληροφοριών
- Startups@it-sa: σε έναν κοινό χώρο παρουσίασης, η it-sa
προσφέρει σε νέες εταιρείες ασφάλειας IT τη δική τους
πλατφόρμα για να παρουσιάσουν τον εαυτό τους στον εμπορικό
επισκέπτη
- it-sa insights: Internet, Darknet, & Your Company: Πέρα από
τον επιφανειακό ιστό, το 96% του περιεχομένου στο διαδίκτυο
βρίσκεται στο deep wed και στο darknet. Η κατανόηση αυτής
της "κρυφής" πλευράς του Διαδικτύου είναι κρίσιμη για την
επιτυχία οποιουδήποτε πλήρους προγράμματος ασφάλειας
στον κυβερνοχώρο.
Κατηγορίες προϊόντων που θα παρουσιαστούν στην έκθεση:
προστασία κινητών τηλεφώνων από υποκλοπή, ασφάλεια
εφαρμογών,
Shredders,
Backup,
Ανάλυση
κινδύνου
Συμβουλευτική, Ασφάλεια υπολογιστών, Ασφάλεια Δεδομένων,
E-Goverment,
Ασφάλεια
ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου,
Ηλεκτρονικές υπογραφές, Firewalls, Διαδίκτυο, ISO-IEC, IT
Service Management, Προστασία Αντιγραφής, Anti-spam,
Λύσεις αποθήκευσης, Social Media, Usb Memories,
Εκπαίδευση-Σεμινάρια. Περισσότερες πληροφορίες για την
έκθεση it-sa 2021 θα βρείτε στον ιστότοπο: https://www.itsa.de/en Μπορείτε να κάνετε δωρεάν την εγγραφή σας στην
πλατφόρμα @it-sa365 στην ιστοσελίδα: https://itsa365.de/en .
Eπικοινωνία για Ελλάδα & Κύπρο: Γραφεία Έκθεσης
Νυρεμβέργης, Κυβέλης 3, 15344 Γέρακας, Τηλ. 2106410405,
Φαξ. 210 6410602 .
Συνέδριο NANOTEXNOLOGY 2021, 6-9 Ιουλίου 2021
Το συνέδριο NANOTEXNOLOGY 2021 θα πραγματοποιηθεί από
τις 5 έως τις 9 Ιουλίου 2021 ψηφιακά αλλά και με φυσική
παρουσία (Porto Palace Conference Centre and Hotel,
θεσσαλονίκη). Η NANOTEXNOLOGY 2021 είναι η κορυφαία
ετήσια πολυ-εκδήλωση τεχνολογίας, επιχειρήσεων και δικτύωσης
που διερευνά τις βασικές προόδους και ευκαιρίες
εμπορευματοποίησης στους τομείς της Νανοτεχνολογίας, της
Οργανικής Ηλεκτρονικής, της Τρισδιάστατης Εκτύπωσης /
Βιοτύπωσης και της Νανοϊατρικής. Συγκεντρώνει μια ισχυρή
διεθνή κοινότητα με περισσότερους από 2.000 ερευνητές,
επιστήμονες, μηχανικούς, επιχειρηματίες και επαγγελματίες
πολιτικής για την προώθηση της έρευνας και της βιομηχανικής
συνεργασίας, τον προσδιορισμό προτεραιοτήτων και την
ενίσχυση του οικοσυστήματος καινοτομίας.Στην ιστοσελίδα του
συνεδρίου https://www.nanotexnology.com/ θα βρείτε αναλυτικές
πληροφορίες για το συνέδριο και τις παράλληλες εκδηλώσεις.
Εγγραφές
πραγματοποιούνται
στον
σύνδεσμο:
https://www.nanotexnology.com/index.php/registration-optionshome .

Διοργάνωση Ελληνικού Περιπτέρου στη 14η ASIA FRUIT LOGISTICA, Χονγκ Κονγκ, 28-30 Σεπτεμβρίου 2021
Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο διοργανώνει Ελληνικό ομαδικό περίπτερο για την έκθεση ASIA FRUIT
LOGISTICA που θα πραγματοποιηθεί στο Εκθεσιακό Κέντρο Asia World-Expo Center του Χονγκ Κονγκ από τις 28 έως τις 30
Σεπτεμβρίου 2021. Κάθε επιχείρηση, που ενδιαφέρεται να λάβει μέρος στο Ελληνικό Ομαδικό Περίπτερο του Ελληνογερμανικού
Επιμελητηρίου, καλείται να δηλώσει το ενδιαφέρον της το αργότερο έως τις 28 Μαΐου 2021, συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας στο
E-Mail: y.patsiavos@ahk.com.gr κ. Γιάννης Πατσιαβός, τηλ.: 210 6419026, κιν. 6945 234747, τη φόρμα συμμετοχής. Για περισσότερες
πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, τηλ.: 210 64 19 037, Θεσ/νίκη,
τηλ.: 2310 32 77 33 και στην ιστοσελίδα: www.german-fairs.gr .

Επιχειρηματικά Νέα

Επιχειρηματικά Νέα (συνέχεια)

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σόφια, απέστειλε ενημερωτικό
δελτίο με προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία
–Τεύχος Δεκεμβρίου 2020. 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.
ΙΣΠΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μαδρίτη, απέστειλε ενημερωτικό
έγγραφο με θέμα: Η οικονομική κατάσταση του ισπανικού
ομίλου El Corte Inglés. Tο εν θέματι κείμενο έχει αναρτηθεί
στη διαδικτυακή πύλη Αgora και μπορείτε να το δείτε στον
ακόλουθο
σύνδεσμο:
www.agora.mfa.gr/ta-grafeiaoikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-anaxora/infofile/73151 .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 .
ΒΕΛΓΙΟ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδος στις Βρυξέλλες, απέστειλε έγγραφό
με τίτλο: Οικονομία του Βελγίου το 2020 και προβλέψεις για
το 2021 . Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου
ΟΕΥ της Ελλάδας στις Βρυξέλλες (http://agora.mfa.gr/ ) email: ecocom-brussels@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr
ΚΑΝΑΔΑΣ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στην Οττάβα, απέστειλε έγγραφο

με θέμα:

Ενημερωτικός Οδηγός για τη Συμφωνία ΕΕΚΑΝΑΔΑ ( CETA). 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 .
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.16/2020 με ισχύ από
τη 15η Δεκεμβρίου 2020. Το δελτίο είναι επίσης διαθέσιμο
στην ιστοσελίδα του
Γραφείου ΟΕΥ – Σκοπίων, στη
διαδικτυακή πύλη AGORA, στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikonupotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/73198 .
- Το 53ο τεύχος του Ενημερωτικού Δελτίου του Γραφείου
ΟΕΥ Σκοπίων (Δεκέμβριος 2020), σχετικά με ειδήσεις
οικονομικού, εμπορικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος
στη Βόρεια Μακεδονία. Το δελτίο είναι, επίσης, διαθέσιμο
στην ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ - Σκοπίων στη
διαδικτυακή πύλη AGORA, στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikonupotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/73195 .
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στα Σκόπια: www.agora.mfa.gr ,e-mail: ecocomskopje@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr.

Β8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου
Εξωτερικών απέστειλε έγγραφο με θέμα: Ενημέρωση για
διαδικασίες και προϋποθέσεις εμπορίου και ανταλλαγών μεταξύ
Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα τεθούν
σε ισχύ από τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου, μετά την
01/01/2021. 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.
ΡΩΣΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα, απέστειλε Ετήσια Έκθεση
Έτους 2020 (Στοιχεία 2019): για την Οικονομία της Ρώσικης
Ομοσπονδίας, την Ανάπτυξη των Διμερών Οικονομικών &
Εμπορικών Σχέσεων. Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του
Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη Μόσχα (www.agora.mfa.gr ),
email: ecocom-moscow@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr.

Σύσταση ταμείου επιχορηγήσεων ύψους 20 εκατ. EUR με
στόχο τη στήριξη των ΜΜΕ για τη μεγιστοποίηση των
περιουσιακών τους στοιχείων διανοητικής ιδιοκτησίας
Το πρόγραμμα κουπονιών διανοητικής ιδιοκτησίας σε ΜΜΕ
καλύπτει τις αιτήσεις σημάτων, σχεδίων και υποδειγμάτων.Η
υλοποίηση ξεκινά στις 11 Ιανουαρίου 2021 σε ολόκληρη την ΕΕ
και θα πραγματοποιηθεί σε πέντε επιμέρους χρονικές
περιόδους. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας
της ΕΕ (EUIPO).
Εγκαινιάζεται σήμερα ταμείο επιχορηγήσεων ύψους 20 εκατ.
EUR
(Ideas
Powered
for
Business
SME
Fund)
https://euipo.europa.eu/ohimportal/el/online-services/sme-fund
το οποίο έχει στόχο να βοηθήσει μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
που έχουν την έδρα τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση να
αποκτήσουν πρόσβαση στα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας
(ΔΙ) τους και να αντλήσουν όφελος από αυτά. Οι ευρωπαϊκές
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ της ΕΕ) είναι ζωτικής
σημασίας για την ευρωπαϊκή οικονομία, δεδομένου ότι
παρέχουν το 67 % της συνολικής απασχόλησης και
αντιπροσωπεύουν το 99 % του συνόλου των επιχειρήσεων της
ΕΕ. Σύμφωνα με έρευνες που διεξήγαγε το EUIPO, παρά το
γεγονός ότι μόνο το 9% του συνόλου των ΜΜΕ της ΕΕ είναι
κάτοχοι δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, οι ΜΜΕ που
έχουν καταχωρίσει τη ΔΙ τους έχουν υψηλότερα εισοδήματα
σχεδόν κατά ένα τρίτο ανά εργαζόμενο σε σχέση με τις ΜΜΕ
που δεν έχουν προβεί σε σχετική καταχώριση. Το νέο
πρόγραμμα, το οποίο είναι ανοικτό σε όλες τις επιχειρήσεις της
ΕΕ που ανταποκρίνονται στον επίσημο ορισμό της ΜΜΕ,
προσφέρει οικονομική στήριξη υπό τη μορφή επιστροφής
εξόδων για αιτήσεις εμπορικών σημάτων, σχεδίων και
υποδειγμάτων, ύψους έως 1 500 EUR ανά επιχείρηση. Η πρώτη
από τις πέντε χρονικές περιόδους για την υποβολή αιτήσεων
που θα υπάρξουν κατά τη διάρκεια του 2021, θα ξεκινήσει στις
11 Ιανουαρίου 2021. Το νέο πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο
του προγράμματος « Ideas Powered for Business » στο EUIPO,
και αποτελεί μέρος του σχεδίου δράσης για τη ΔΙ της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επιπλέον, πραγματοποιείται σε
συνεργασία με τα εθνικά και περιφερειακά γραφεία διανοητικής
ιδιοκτησίας της ΕΕ. Συνημμένα Δελτίο Τύπου. Περισσότερες
πληροφορίες
στο
σύνδεσμο
του
ΟΒΙ:
http://www.obi.gr/el/news/%cf%83%cf%8d%cf%83%cf%84%ce
%b1%cf%83%ce%b7%cf%84%ce%b1%ce%bc%ce%b5%ce%af%ce%bf%cf%85%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%bf%cf%81%ce%b7%ce
%b3%ce%ae%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd%cf%8d%cf%88%ce%bf%cf%85%cf%82-20/

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα

864

23/12/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΗΛ. 2695360606

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

857

29/12/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΗΛ. 2695360606

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΓΕΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

865

29/12/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
"ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΓΝΖ” ΤΗΛ. 2695360606

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

858

30/12/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ ΤΗΛ. 2313308154

ΓΝΘ "Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - Ο ΑΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ"

863

30/12/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΧΥΣΗΣ ΤΗΛ. 2695360606

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

855

04/01/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΞΟΝΙΚΟΥ
ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΤΗΛ.2310381080

424 ΓΣΝΕ

870

04/01//2021 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΩΝ ΤΗΛ. 2313 323119

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

856

05/01/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΗΛ. 2310381080

424 ΓΣΝΕ

859

11/01/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΤΗΛ. 2651007982

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

867

11/01//2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΤΗΛ..210
5531588

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

868

12/01//2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ
ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΓΕΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΗΛ..2313 307190

ΓΝ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

861

18/01/2021 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΑΖΑΣ ΤΗΛ..2413504379

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

862

18/01/2021 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΤΗΛ. 2413504379

ΤΗΝ

ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

871

20/01/2021 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΗΛ.2462350311

ΤΗΝ

ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

860

25/01/2021 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ ΤΗΛ..2413504379

ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

866

25/01//2021 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛ..2313 308154

ΓΝ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΓΙΑ

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα (συνέχεια)

28/01//2021 ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΗΛ..213 2163049
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•
•

ΓΝ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

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.

