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Έρευνα ΒΕΘ: Μόλις τρεις στους δέκα
βιοτέχνες ικανοποιημένοι από τα μέτρα στήριξης

Θέλουν «συγχώρεση χρέους» - Δεν είναι
ικανοποιημένοι από τα μέτρα

Μια στις δυο επιχειρήσεις δεν αντέχει lockdown
τύπου Μαρτίου - Επιστροφή στην κανονικότητα μετά
το 2023 βλέπουν τρεις στους δέκα βιοτέχνες
Οκτώ στους δέκα βιοτέχνες της Θεσσαλονίκης εντάχθηκαν
στα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης, ωστόσο έξι στους
δέκα δηλώνουν πως είναι λίγο έως καθόλου
ικανοποιημένοι από τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε η
πολιτεία για να ενισχύσει το επιχειρείν εν μέσω πανδημίας.
Την ίδια ώρα πέντε στους δέκα βιοτέχνες απαντούν πως η
επιχείρηση τους δεν θα αντέξει ένα ακόμη lockdown,
τύπου Μαρτίου του 2020.
Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν, μεταξύ άλλων, από έρευνα
που διενήργησε η εταιρεία δημοσκοπήσεων Interview, για
λογαριασμό
του
Βιοτεχνικού
Επιμελητηρίου
Θεσσαλονίκης, προκειμένου να αποκρυπτογραφήσει τις
επιπτώσεις του κορωνοϊού στις επιχειρήσεις - μέλη του και
να καταγράψει το πως βλέπουν την επόμενη ημέρα.
Η έρευνα διενεργήθηκε το διάστημα 15 έως 19
Φεβρουαρίου,
με
τηλεφωνικό
και
ηλεκτρονικό
ερωτηματολόγιο σε 705 μέλη - επιχειρήσεις του ΒΕΘ, με
το 70% αυτών να προέρχεται από τη μεταποίηση και το
30% από το κλάδο των υπηρεσιών.
Το 64% των ερωτηθέντων απάντησαν πως κατά τη
διάρκεια των lockdowns υπολειτούργησαν, το 11% πως
έκλεισε ενώ το 25% πως λειτούργησε κανονικά.
Αναφορικά με τη μείωση του τζίρου τους στο τελευταίο
τρίμηνο του 2020 ο μέσος όρος διαμορφώθηκε στο 55%
με τις υπηρεσίες να καταγράφει συρρίκνωση εσόδων κατά
57% και τη μεταποίηση κατά 53%.
Το θετικό είναι πως από τους συμμετέχοντες στην έρευνα
που απασχολούν προσωπικό κατά μέσο όρο το 43%
απάντησε πως θα διατηρήσει το προσωπικό του όταν η
χώρα επιστρέψει στην κανονικότητα. Το ποσοστό αυτό
είναι μεγαλύτερο όταν αφορά μεταποιητικές επιχειρήσεις
καθώς αγγίζει το 47%. Το 6% απάντησε πως θα
προσλάβει προσωπικό, το 4% πως θα απολύσει, το 6%
πως θα μειώσει τις ώρες εργασίας, ενώ το 41% των
ερωτηθέντων δεν απασχολεί προσωπικό.
Δεν είναι υπερχρεωμένοι
Στην ερώτηση «θα λέγατε πως η επιχείρηση σας ανήκει
στις υπερχρεωμένες (οφειλές προς τράπεζες, εφορία,
ταμεία, προμηθευτές κλπ);» η συντριπτική πλειοψηφία
(84%) απάντησε όχι, μάλλον όχι, ενώ το 91% στη σχετική
ερώτηση απάντησε πως δεν έχει δάνειο που θα μπορούσε
να χαρακτηριστεί «κόκκινο».
Το 39% των συμμετεχόντων στην έρευνα απάντησε πως
«θα πρέπει οι τράπεζες να δίνουν σε όλους τους κατόχους
κόκκινων δανείων τη δυνατότητα να αγοράσουν το χρέος
τους με τους ίδιους όρους που θα τα πουλούσαν σε funds
διαχείρισης κόκκινων δανείων». Στην ίδια ερώτηση το 20%
απάντησε να δίνουν την εν λόγω ευκαιρία μόνο σε όσους
είναι συνεργάσιμοι, το 8% να μην τη δίνουν καθώς τα
κόκκινα δάνεια δεν θα πληρωθούν, ενώ το 33% απάντησε
«δε γνωρίζω/ δεν απαντώ».

Οκτώ στους δέκα βιοτέχνες απάντησαν θετικά στην ερώτηση
«από τα ευρωπαϊκά επιμελητήρια προωθείται πρόταση για τη
«συγχώρεση χρέους», δηλαδή τη διαγραφή μέρους του χρέους
των επιχειρήσεων προς το δημόσιο, που δημιουργήθηκε εξαιτίας
της πανδημίας. Η πρόταση πρέπει να γίνει δεκτή αποδεκτή από
την ΕΕ;». Το 11% απάντησε αρνητικά και το 9% δεν γνωρίζω/δεν
απαντώ.
Στην ερώτηση «η επιχείρηση σας εντάχθηκε σε κάποια από τα
μέτρα στήριξης της κυβέρνησης (επίδομα 800 ευρώ, επιστρεπτέα
προκαταβολή, μείωση ενοικίου, επιδότηση επιτοκίων κλπ)» κατά
μέσο όρο το 78% απάντησε πως εντάχθηκε με το ποσοστό στις
υπηρεσίες να είναι ενισχυμένο (85%).
Το 15% απάντησε πως απορρίφθηκαν οι αιτήσεις που
υπέβαλλαν, ενώ το 7% δήλωσε πως δεν χρειάστηκε βοήθεια.
Πάντως παρά το γεγονός πως η μερίδα τους λέοντος έκανε
χρήση των μέτρων στήριξης το 63% απάντησε πως δεν είναι
ικανοποιημένο από αυτά, με μόλις το 31% να δηλώνει
ικανοποίηση και το 6% να δηλώνει δε γνωρίζω/ δεν απαντώ.
Την παραγραφή των χρεών σε εφορία και ταμεία που
δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας προκρίνουν ως
το κυριότερο μέτρο ανακούφισης οι συμμετέχοντες. Πιο
συγκεκριμένα στην ερώτηση «σε ποιο από τα παρακάτω
προβλήματα θα θέλατε να αναλάβει πρωτοβουλίες η
κυβέρνηση», (υπήρχε η δυνατότητα τριών επιλογών), το 57%
απάντησε για τη διαγραφή των χρεών προς εφορία και ταμεία, το
36% να συμβάλει για την ευκολότερη χρηματοδότηση από τις
τράπεζες, το 32% στο πάγωμα των δόσεων και των
προσαυξήσεων στα επιχειρηματικά δάνεια έως ότου η αγορά
επανέλθει πλήρως, το 31% στην αναβολή των κατασχέσεων έως
ότου η αγορά επανέλθει και το 14% στη ρύθμιση των κόκκινων
δανείων.
Αναφορικά με το τι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση για να βοηθήσει
στην επανεκκίνηση της οικονομίας (δυνατότητα μέχρι τρεις
επιλογές είχαν οι συμμετέχοντες) το 61% ζητά τη μείωση του
ΦΠΑ, το 59% να μειώσει ή να καταργήσει την προκαταβολή
φόρου, το 50% να μειώσει τους συντελεστές στο φόρο
εισοδήματος, το 31% να μειώσει τις ασφαλιστικές εισφορές, το
29% να μειώσει τον ΕΝΦΙΑ, για το 2020 καρό 2021, το 15% να
διατηρήσει τη μείωση του ενοικίου στο 40% για όσο διάστημα
κερδίζει ο κορωνοϊός.
Τι περιμένουν για την επόμενη ημέρα
Αισιόδοξο για το μέλλον των επιχειρήσεων του δηλώνει το 55%,
ενώ διαφορετική άποψη έχει το 42%.
Και αν για το μέλλον των επιχειρήσεων τους η πλειονότητα των
ερωτηθέντων εμφανίζεται αισιόδοξη, για την οικονομία και την
επόμενη ημέρα αυτής, οι απόψεις διίστανται. Συγκεκριμένα στην
ερώτηση «ποτέ κατά την άποψη σας θα επανέλθει η ελληνική
οικονομία σε τροχιά ανάπτυξης» μόλις το 10% απαντά το
δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους. Το 29% απαντά το 2022,
το 23% το 2023 και το 30% αργότερα.
Στην ερώτηση για το αν οι βιοτεχνικές επιχειρήσεις αντέχουν ένα
lockdown τύπου Μαρτίου το 45% απαντά πως δεν αντέχει.
Ακριβώς αντίστοιχο είναι το ποσοστό (45%) όσων απάντησαν
πως δεν αντέχουν ενώ το 10% απάντησε δεν ξέρω/δεν απαντώ.

Ενημέρωση για δίκτυο Solvit
Το Υπουργείο Οικονομικών με το έγγραφό του με αριθ.
πρωτ.
20652/ΕΞ2021/19.02.2021 μας υπενθυμίζει τις
δυνατότητες του Solvit και τα σημαντικά οφέλη για πολίτες
και επιχειρήσεις με διασυνοριακή δραστηριότητα εντός Ε.Ε,
επισημαίνοντας τα κάτωθι:
A. Αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας της Υπηρεσίας
Solvit
I. Το Solvit αποτελεί ένα ευέλικτο και αποτελεσματικό
εργαλείο της Ευρ. Επιτροπής που έχει ως σκοπό την
εξεύρεση γρήγορων και ανεπίσημων λύσεων σε
προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν πολίτες και
επιχειρήσεις, όταν τα δικαιώματά τους που απορρέουν από
το δίκαιο της Ε.Ε πιθανόν να παραβιάζονται από δημόσιες
αρχές άλλου κράτους μέλους της ΕΕ και δεν έχουν
εκκινήσει σχετικές νομικές διαδικασίες σε ευρωπαϊκό ή
εθνικό επίπεδο.
II. Το Solvit λειτουργεί με τη μορφή ενός δικτύου εθνικών
κέντρων Solvit. Εθνικά κέντρα Solvit υπάρχουν σε όλες τις
χώρες της ΕΕ, καθώς και στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και
τη Νορβηγία. Το Ελληνικό Κέντρο Solvit εδρεύει στο
Υπουργείο Οικονομικών, Διεύθυνση Ε.Ε και Διεθνών
Σχέσεων, επί της οδού Νίκης 5-7, Σύνταγμα, ΤΚ 10563 (τηλ
επικοινωνίας: 210-3332793, 210-3332797, 210-3332824,
210-3332129, ηλεκτρ. δ/νση: solvit.greece@mnec.gr) .
III. Στη διαχείριση κάθε υπόθεσης εμπλέκονται δύο (2)
κέντρα Solvit, το τοπικό κέντρο (Home Centre - HC) δηλαδή
το κέντρο της χώρας με την οποία ο αιτών έχει στενότερους
δεσμούς (π.χ. λόγω υπηκοότητας, κατοικίας ή έδρας) και το
επικεφαλής κέντρο (Lead Centre - LC) το οποίο καθορίζεται
βάσει της χώρας όπου ανέκυψε το πρόβλημα.
IV. Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος επιθυμεί την υποβολή
της υπόθεσής του στο Solvit, δύναται να χρησιμοποιήσει τη
σχετική ηλεκτρονική φόρμα υποβολής προβλήματος,
διαθέσιμη
στο
http://ec.europa.eu/eurights/enquirycomplaintform/home?languageCode=el&origin=solvit-web («Υποβολή
Υπόθεσης στο Solvit»).
V. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το Solvit,
τα προβλήματα που δύνανται να επιλυθούν μέσω αυτού
αλλά και τη διαδικασία που ακολουθεί μετά την υποβολή
μίας υπόθεσης στη βάση Solvit παρακαλούμε όπως
συμβουλευτείτε
την
επίσημη
ιστοσελίδα
στο
https://ec.europa.eu/solvit/index_el.htm.
B. Βάσει των σχετικών στατιστικών στοιχείων το δίκτυο
Solvit έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματικό καθώς τα
τελευταία χρόνια πλήθος υποθέσεων έχουν επιλυθεί με την
παρέμβαση του Solvit. Για το λόγο αυτό άλλωστε, εκτός
από πολίτες κ-μ της Ε.Ε, ολοένα και περισσότερες
επιχειρήσεις επιλέγουν και απευθύνονται στο Solvit
αναζητώντας λύση σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν
από δημόσιες αρχές άλλων κ-μ. Είναι δε γεγονός, ότι το
δίκτυο
Solvit,
λόγω
της
αποδεδειγμένης
αποτελεσματικότητάς του στην επίλυση σχετικών διαφορών
εντός της Ενιαίας Αγοράς, έχει τεθεί στο επίκεντρο της
προσοχής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και σε εθνικό όμως
επίπεδο, η Υπηρεσία Solvit αποκτά ολοένα και αυξανόμενη
αναγνωρισιμότητα εντός της ελληνικής δημόσιας διοίκησης
καθώς μεγάλος αριθμός δημόσιων αρχών είναι ενήμερος
για την υπηρεσία Solvit και μέσω της συνεργασίας μας κατά
τη διαχείριση σχετικών υποθέσεων. Περαιτέρω, με τον
Κανονισμό 2019/515 ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 19η
Απριλίου 2020, το πεδίο του δικτύου Solvit διευρύνθηκε
επιπλέον καθώς, μέσω του Solvit, διεξάγεται η
προβλεπόμενη στο αρ. 8 του εν λόγω Κανονισμού,
διαδικασία επίλυσης των σχετικών διαφορών. Στο πλαίσιο
αυτό, κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική η πληροφόρηση των
επιχειρήσεων με διασυνοριακή δραστηριότητα σχετικά με
την λειτουργία του δικτύου Solvit και ως εκ τούτου για τη
δυνατότητα
παρέμβασης
αυτού
σε
περιπτώσεις
παραβίασης της ενωσιακής νομοθεσίας από δημόσιες
αρχές κ-μ. Άλλωστε, η ορθή και έγκαιρη ενημέρωση κάθε
τυχόν ενδιαφερόμενου κρίνεται ουσιώδης, μεταξύ άλλων,
και για την προώθηση της εξωστρέφειας της ελληνικής
οικονομίας.

e-ΛΙΑΝΙΚΟ: Άνοιξε η πλατφόρμα για δημιουργία ή αναβάθμιση
e-SHOP
Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη δράση e-λιανικό
(https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5113)
και οι πολίτες μπορούν να αιτούνται κρατική επιδότηση, ώστε να
δημιουργήσουν ή να αναβαθμίσουν e-shop για την επιχείρησή
τους. Η εν λόγω δράση επιδοτεί σχετικές δαπάνες ύψους ως 5.000
ευρώ. Η διαδικασία υποβολής αίτησης για την επιδότηση γίνεται
μέσω της ειδικής πλατφόρμας openshops.gr (https://openshops.gr/)

«Εξοικονομώ-Αυτονομώ»: Ξεκινά στις 2 Μαρτίου η φάση
υποβολής δικαιολογητικών
Υπουργείο
Περιβάλλοντος
και
Ενέργειας
(Ανακοίνωση
22.02.2021): Ενεργοποιείται από την Τρίτη, 2 Μαρτίου 2021, και
ώρα 10.00 στο πληροφοριακό σύστημα του Προγράμματος
«Εξοικονομώ-Αυτονομώ» η φάση υποβολής δικαιολογητικών. Η
φάση αυτή είναι ενιαία για όλους τους τύπους αίτησης και
ανεξαρτήτως περιφέρειας. Σύμφωνα και με τον Οδηγό του
Προγράμματος, οι αιτήσεις που έχουν λάβει αριθμό πρωτοκόλλου
υποβολής
και
βρίσκονται
σε
κατάσταση
«Υποβολής
Δικαιολογητικών» θα λάβουν προθεσμία τριάντα (30) ημερών
κατά την οποία θα πρέπει να αναρτηθούν τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά. Σημειώνεται ότι για τις αιτήσεις που έχουν
υποβληθεί αλλά έχουν χαρακτηριστεί ως «ειδική περίπτωση»
υποβολής θα πρέπει να προηγηθεί ο έλεγχός τους και επομένως
αυτές δεν θα ενταχθούν τώρα στη φάση υποβολής
δικαιολογητικών. Επίσης, η υποβολή αιτήσεων τύπου Α και Β για
Πολυκατοικίες στην πλατφόρμα του προγράμματος θα είναι
διαθέσιμη ως την Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2021, και ώρα
14.00. Με το πέρας της περιόδου υποβολής δικαιολογητικών,
όπως αυτή περιγράφεται παραπάνω, και εφόσον υπάρχουν
διαθέσιμοι πόροι, η υποβολή αιτήσεων για πολυκατοικίες θα
ενεργοποιηθεί εκ νέου. Το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ»
χρηματοδοτείται από πόρους του ΕΣΠΑ με συγχρηματοδότηση
Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής
αιτήσεων χρηματοδότησης έργων στη Δράση «Συνεργατικοί
Σχηματισμοί
Καινοτομίας/
ΣΣΚ
2η
Πρόσκληση
"Επιχειρήσεις"» έως τις 12 Μαρτίου 2021
Δημοσιεύθηκε η Απόφαση Παράτασης της Καταληκτικής
Ημερομηνίας Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Έργων στη
Δράση «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/ ΣΣΚ - 2η
Πρόσκληση
"Επιχειρήσεις"»
(http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=70&cs=
) , η οποία θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων
χρηματοδότησης έως την Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021 και ώρα
15:00 αντί για την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα
15:00. 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. Στόχος των επί μέρους
επιχειρηματικών σχεδίων των επιχειρήσεων είναι η 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. Στη Δράση συμμετέχουν
Υφιστάμενες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους και ημερομηνίας
ίδρυσης, οι οποίες αποτελούν μέλη ή εν δυνάμει μέλη των
προκριθέντων ΣΣΚ της πρώτης (1ης) Πρόσκλησης: «Φορέας
Αρωγός». Οι επιχειρήσεις πρέπει να τεκμηριώνουν ποιοτικά και
ποσοτικά την συμβολή τους στην ανάπτυξη του ΣΣΚ. Η Δράση
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς
πόρους. Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ.

Νέο Πρόγραμμα επιδότησης τόκων υφιστάμενων δανείων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για το πρώτο 3μηνο του 2021 –
Υποβολή αιτήσεων από τη Δευτέρα 1η Μαρτίου
Δελτίο Τύπου (25.02.2021) Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων: Υπεγράφη την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου από τον
Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Γιάννη Τσακίρη, αρμόδιο για τις Δημόσιες Επενδύσεις και το ΕΣΠΑ, η Υπουργική
Απόφαση για τον Β΄ Κύκλο Επιδότησης Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (με ετήσιο τζίρο μέχρι
50 εκατ. ευρώ και απασχολούμενο προσωπικό μέχρι 250 άτομα) για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του μέτρου στήριξης των δανειακών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων θα ανέλθει σε 200 εκατ.
ευρώ, και αφορά τόκους δανείων καθώς και την αναλογούσα εισφορά του ν. 128/75 τακτής λήξης, ομολογιακών δανείων,
κοινοπρακτικών δανείων και συμβάσεων πίστωσης (ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών),καθώς επίσης και τιτλοποιημένων
δανείων και πιστώσεων (άρθρο 10 του ν. 3156/2003), δανείων και πιστώσεων που έχουν μεταβιβαστεί λόγω πώλησης καθώς και
δανείων τη διαχείριση των οποίων έχει αναλάβει ειδικός εκκαθαριστής, με διαχειριστή είτε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που μετέχει
στη Δράση είτε εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων η ειδικό εκκαθαριστή που έχουν αναθέσει εγγράφως την υλοποίηση των
απαιτούμενων ενεργειών σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που μετέχει στη δράση. Τα ανωτέρω δάνεια πρέπει να ήταν ενήμερα την
30.09.2020 (δηλαδή να μην υπερβαίνουν τις 90 ημέρες καθυστέρησης με σημείο αναφοράς την 30.09.2020). Επιλέξιμα
καθίστανται και τα δάνεια, τα οποία δεν ήταν ενήμερα την 30.9.2020 αλλά κατέστησαν ενήμερα πριν την υποβολή της αίτησης
χρηματοδότησης. Οι σχετικές δανειακές / πιστωτικές συμβάσεις πρέπει να έχουν συναφθεί πριν από την 01.01.2021 και δεν
καλύπτονται οι τόκοι δανείων που έχουν χορηγηθεί με τη συμμετοχή του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ και του Ταμείου
Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid – 19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των
αιτήσεων στο Πληροφοριακό ΣύστημαΔιαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η 01.03.2021 και ώρα
12:00 και λήξης η 07.05.2021 και ώρα 15:00. Προκειμένου να υπάρχει ομαλή ροή υποβολής των αιτήσεων, η έναρξη δυνατότητας
υποβολής δίνεται σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του δυνητικού λήπτη, ένα ψηφίο ανά ημέρα. Από την 11η ημέρα
και μέχρι και την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής δύνανται να υποβάλλουν αίτηση το σύνολο των ληπτών
ανεξαρτήτως ΑΦΜ. Διευκρινίζεται ότι η δράση αφορά στην κάλυψη τόκων υφιστάμενων ενήμερων δανείων για τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις που νομίμωςλειτουργούν στη χώρα οι οποίες
• δραστηριοποιούνται σε οποιονδήποτε τομέα δραστηριότητας πλην των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή
παραγωγή γεωργικών προϊόντων, στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, στην παρασκευή, επεξεργασία και εμπορία
καπνού, καθώς και σε συγκεκριμένους κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών
δραστηριοτήτων. Για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών πριν την 01.01.2020 ο έλεγχος γίνεται βάσει του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα
έσοδα. Για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών εντός του 2020 ο έλεγχος γίνεται βάσει του κύριου ΚΑΔ δραστηριότητας.
• παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους το έτος 2020 σε ποσοστό 20% τουλάχιστον σε σχέση με τον κύκλο εργασιών
του 2019. Η ανωτέρω προϋπόθεση δεν ισχύει για τις επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί εντός του 2020.
Το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που δύναται να λάβει η κάθε επιχείρηση(συνολικές Covid
επιδοτήσειςσυμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης του Β’ Κύκλου Επιδότησης Τόκων) δεν δύναται σε ονομαστική αξία να
υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 1.800.000 ευρώ.
Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε:
«Συνεπείς στη δέσμευση μας να βοηθήσουμε όσο μπορούμε τις επιχειρήσεις να σταθούν όρθιες μέσα σε αυτή την κρίση,
υλοποιούμε μια εξαγγελία μας με την πληρωμή των τόκων των ενήμερων επιχειρηματικών δανείων για άλλο ένα τρίμηνο. Το
πρόγραμμα αυτό, που είχαμε εφαρμόσει με μεγάλη επιτυχία και το 2020, βοήθησε ουσιαστικά τις επιχειρήσεις και το επεκτείνουμε
έως ότου περάσουμε στο επόμενο πρόγραμμα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων. Δεν θα αφήσουμε κανέναν μόνο του πίσω,
αυτή είναι η δέσμευση μας».
Από την μεριά του ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Γιάννης Τσακίρης, δήλωσε:
«Η νέα αυτή ενίσχυση ρευστότητας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, από πόρους του ΕΣΠΑ με έμμεσο κεφάλαιο κίνησης, καθώς
και μαζί με τα άλλα μέτρα που σχεδιάζει και υλοποιεί το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στοχεύουν όχι μόνο να τις
κρατήσουν ζωντανές και εντός του τραπεζικού συστήματος, αλλά και να τις προετοιμάσουν για την επόμενη μέρα της κρίσης,
δίνοντάς τους τη δυνατότητα για μια δυναμική επανεκκίνηση».

Επιμορφωτικό σεμινάριο «Προηγμένες εξαγωγικές πρακτικές και εμπορικές συναλλαγές»
H Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) σας προσκαλεί στο δωρεάν επιμορφωτικό σεμινάριο
«Προηγμένες εξαγωγικές πρακτικές και εμπορικές συναλλαγές» με θέματα που αφορούν στις εξαγωγές, που θα πραγματοποιήσει
διαδικτυακά στις 16, 17, 18, 22 και 23 Μαρτίου 2021. Τo σεμινάριο αυτό αποτελεί μέρος μιας σειράς σεμιναρίων για εξαγωγές που
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών προς Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
(Advise for Small Businesses) που υλοποιεί η EBRD στην Ελλάδα και με χρηματοδότηση από την Ελληνική Δημοκρατία. Τα
σεμινάρια απευθύνονται σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις σύμφωνα με τον ορισμό της ΕΕ (με ετήσιο κύκλο εργασιών μέχρι €50
εκατομμύρια ή με σύνολο ενεργητικού μικρότερο των €43 εκατομμυρίων και αριθμό εργαζομένων μέχρι 250 άτομα). Στο σεμινάριο,
η παράδοση θα γίνει στην αγγλική γλώσσα από τον Jon Walden, Principal Consultant, Customs, Export Competitiveness and
Trade Facilitation της Crown Agents, εξωτερικό συνεργάτη της EBRD για την κατάρτιση στις εξαγωγές με τεράστια εμπειρία σε
θέματα εκπαίδευσης. Το σεμινάριο περιλαμβάνει 5 modules διάρκειας 3 ωρών το καθένα, τα οποία θα πραγματοποιηθούν ως
εξής:
16 Μαρτίου 2021, 15:00 – 18:00: Module 1: - Introductions - Exporting Principles - Covid-19 implications
17 Μαρτίου 2021, 15:00 – 18:00: Module 2: Incoterms 2020
18 Μαρτίου 2021, 15:00 – 18:00: Module 3: - Shipping – Customs - Insurance
22 Μαρτίου 2021, 15:00 – 18:00: Module 4: - Export Credit Control - Payment Systems
23 Μαρτίου 2021, 15:00 – 18:00: Module 5: Letters of credit
Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου δίνεται η δυνατότητα σε όσους συμμετέχοντες επιθυμούν, να προγραμματίσουν μία ατομική
συμβουλευτική συνεδρία με τον εισηγητή της Crown Agents, για να εξασφαλιστεί η μεταφορά γνώσης στην επιχείρηση. Η
παρακολούθηση θα είναι δωρεάν για τις επιχειρήσεις. Η συμμετοχή περιορίζεται σε ένα μόνο εκπρόσωπο ανά επιχείρηση.
Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν να αποστείλουν μέχρι και την Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021 συμπληρωμένη την
αίτηση συμμετοχής στο email stachtov@ebrd.com .Πληροφορίες: Vanessa Stachtou, Tηλ: +30 2314438541, +30 6936146396, email: stachtov@ebrd.com , www.ebrd.com/knowhow/greece .

Με νέες προδιαγραφές η έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων από τα πληροφοριακά συστήματα προς το Δημόσιο & τις
επιχειρήσεις: Δ.Τ. των Υπ. Οικονομικών & Ψηφ. Διακυβέρνησης
Με νέες προδιαγραφές, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα για την ηλεκτρονική τιμολόγηση, θα εκδίδονται τα ηλεκτρονικά τιμολόγια
από τα πληροφοριακά συστήματα προς το Δημόσιο αλλά και προς επιχειρήσεις. Ο νέος τρόπος τιμολόγησης θα επιφέρει μείωση στη
διακίνηση πλαστών παραστατικών, περιορισμό της φοροδιαφυγής, επιτάχυνση της αποπληρωμής των ηλεκτρονικών τιμολογίων για
Δημόσιες Συμβάσεις και ενιαίες προδιαγραφές ηλεκτρονικής τιμολόγησης μεταξύ επιχειρήσεων. Το Υπουργείο Οικονομικών, μέσω της
Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), καθώς και το Υπουργείο
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ), προχώρησαν
στην εναρμόνιση των ελληνικών κανόνων με τις νέες κοινές ευρωπαϊκές προδιαγραφές για τα πληροφοριακά συστήματα που
χρησιμοποιούνται τόσο για την ηλεκτρονική τιμολόγηση στις Δημόσιες Συμβάσεις, όσο και για την ηλεκτρονική τιμολόγηση μεταξύ
επιχειρήσεων. Οι νέες προδιαγραφές βασίζονται στις οδηγίες του οργανισμού OPENPEPPOL (Pan-European Public Procurement OnLine), που είναι υπεύθυνος για τη διαμόρφωση κοινών προδιαγραφών για τις Δημόσιες Προμήθειες και την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση
σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για την Ελλάδα, επίσημη Εθνική Αρχή PEPPOL είναι η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ). Οι νέες κοινές ευρωπαϊκές προδιαγραφές θα «καθοδηγούν» και θα ρυθμίζουν τα πληροφοριακά
συστήματα ηλεκτρονικής τιμολόγησης με τέτοιο τρόπο ώστε να εκδίδονται από τις επιχειρήσεις ηλεκτρονικά τιμολόγια έγκυρα, με
ενιαίους κανόνες, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Ενδεικτικά, οι κανόνες που εναρμονίστηκαν αφορούν: Τον τρόπο αρίθμησης
του τιμολογίου που εκδίδεται στην Ελλάδα. Το είδος του παραστατικού (όπως τιμολόγιο πώλησης, τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών
κ.λπ.). Τον μοναδικό αριθμό καταχώρησης του τιμολογίου για φορολογικούς σκοπούς στα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ. Τον
σύνδεσμο στο Διαδίκτυο, όπου οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων δημοσιεύουν το ηλεκτρονικό τιμολόγιο. Ειδικά
για τις δημόσιες συμβάσεις, με τους νέους κανόνες παρέχεται η δυνατότητα άμεσης αποστολής των ηλεκτρονικών τιμολογίων στις
αρμόδιες αναθέτουσες αρχές και οικονομικές υπηρεσίες, με στοιχεία που διευκολύνουν την ηλεκτρονική συλλογή των δικαιολογητικών
πληρωμής. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι οι δημόσιες συμβάσεις το 2020 ανήλθαν περίπου σε 190.000, για 48.000 αναδόχους, ενώ οι
εντολές πληρωμής με αντίστοιχες τιμολογήσεις έφτασαν τις 585.000. Με τις νέες προδιαγραφές, μειώνεται δραστικά ο χρόνος
αποπληρωμής των τιμολογίων, ενώ παράλληλα ενισχύεται η διαφάνεια, εντοπίζονται ευκολότερα πλαστά παραστατικά και
διευκολύνεται ο έλεγχος των δαπανών. Οι σχετικές εφαρμογές και υποδομές για τις δημόσιες συμβάσεις αναπτύχθηκαν από τη Γενική
Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) και περιλαμβάνουν: Νέες διαδικτυακές υπηρεσίες του
Κέντρου Διαλειτουργικότητας προς τους φορείς του Δημοσίου, τους προμηθευτές και τους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικής
έκδοσης στοιχείων. Το Μητρώο Αναθετουσών Αρχών για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση. Την Εφαρμογή Διάθεσης Ηλεκτρονικού
Τιμολογίου. Το σύστημα είναι σήμερα σε πιλοτική λειτουργία. Οι παραπάνω νέοι κανόνες για τα Πληροφοριακά Συστήματα βασίζονται
στις προβλέψεις των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση και τον Εθνικό Μορφότυπο του Ηλεκτρονικού
Τιμολογίου για τις Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ 2425/Β/18-6-2020) και στις προβλέψεις των αποφάσεων για τη διαβίβαση δεδομένων
στην ΑΑΔΕ (ΦΕΚ 2470/Β/22-6-2020) και τις υποχρεώσεις των παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης Στοιχείων (ΦΕΚ 551/Β/202-2020).
Αναστέλλονται για 75 ημέρες και επιταγές που λήγουν το
Μάρτιο

Κατατέθηκε τροπολογία για την παράταση των εκπτώσεων
έως τις 31 Μαρτίου 2021

Αναστέλλονται για διάστημα 75 ημερών και οι προθεσμίες
εμφάνισης και πληρωμής επιταγών των πληγέντων
επιχειρήσεων που λήγουν το μήνα Μάρτιο ενώ παρατείνονται
οι προθεσμίες καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για τους
κομιστές των επιταγών και μειώνονται τα τέλη κυκλοφορίας
του 2021 για τους ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων. Αυτά
προβλέπονται σε νέα τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή.

Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Δελτίο Τύπου
25.02.2021 : Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις
Γεωργιάδης
κατέθεσε
τροπολογία
χθες,
Τετάρτη
24
Φεβρουαρίου, στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εξωτερικών, για
τη δυνατότητα ρύθμισης της εκπτωτικής περιόδου έτσι ώστε να
δοθεί παράταση στις εκπτώσεις έως τις 31 Μαρτίου 2021. Θα
ακολουθήσει σχετική Υπουργική Απόφαση που θα καθορίσει και
τις τελικές λεπτομέρειες.

ΔΤ - Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φόρου
κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών

Νέα Συνεργασία Enterprise Greece και Ebay

Με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Απόστολου
Βεσυρόπουλου, παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου 2021, η
προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων φόρου
κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών, που έληξε τον
Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο αλλά και αυτών που πρόκειται
να λήξουν τον Μάρτιο. Επίσης, παρατείνεται μέχρι τις 30
Ιουνίου 2021 και ο χρόνος υποβολής για τις αντίστοιχες
υποθέσεις που η σχετική προθεσμία έληξε τον Νοέμβριο και
τον Δεκέμβριο του έτους 2020 και για τις οποίες είχε ήδη δοθεί
παράταση με απόφαση του Υφυπουργού μέχρι τις 26
Φεβρουαρίου 2021. Η Κυβέρνηση, με αυτή την απόφαση,
επιδιώκει να διευκολύνει τους πολίτες, αντιλαμβανόμενη τις
δυσκολίες που έχουν επιφέρει τα περιοριστικά μέτρα
αντιμετώπισης της πανδημίας τους μήνες αυτούς, τόσο στην
υποβολή των δηλώσεων όσο και στη συγκέντρωση των
απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου,
Enterprise Greece, και η eBay, παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα
του ηλεκτρονικού εμπορίου, ανακοίνωσαν ότι επεκτείνουν τη
στρατηγική συνεργασία τους για τη στήριξη των ελληνικών
επιχειρήσεων και την ενίσχυση της εξαγωγικής τους
δραστηριότητας. Ειδικότερα, η συνεργασία των δύο εταίρων θα
λάβει
τη
μορφή
ενός
εξειδικευμένου
εκπαιδευτικού
προγράμματος που θα συνοδεύεται από εξατομικευμένες
συμβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνική υποστήριξη, ώστε οι
ελληνικές εταιρείες να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια για μια
επιτυχημένη ψηφιακή παρουσία στις παγκόσμιες ηλεκτρονικές
πλατφόρμες. Η συμμετοχή των ενδιαφερομένων ελληνικών
εταιρειών με τις κατάλληλες προϋποθέσεις στο πρόγραμμα, είναι
δωρεάν, και μπορούν να εγγράφονται στον κάτωθι σύνδεσμο
https://www.enterprisegreece.gov.gr/e-exports-academy .

Όρια ηλικίας προαιρετικής ασφάλισης μακροχρόνια ανέργων
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 «Όρια ηλικίας προαιρετικής ασφάλισης μακροχρόνια ανέργων ".

Επιδοτούμενα
προγράμματα
επαγγελματικής
εξοικονόμησης ενέργειας από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

κατάρτισης

σε

θέματα

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ προσφέρει σε εργαζόμενους, ιδιωτικών επιχειρήσεων όλης της
χώρας και όλων των κλάδων της οικονομίας, επιδοτούμενα προγράμματα
επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 50 ωρών, σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας.
Τα προγράμματα επιδοτούνται με 5€ ανά ώρα κατάρτισης, υλοποιούνται είτε
συμβατικά είτε εξ αποστάσεως και οδηγούν σε δωρεάν διαδικασίες πιστοποίησης
προσόντων κατά ISΟ/IEC 17024. Με επικέντρωση σε θέματα εξοικονόμησης
ενέργειας, οι δράσεις κατάρτισης & πιστοποίησης αφορούν σε 5 θεματικά αντικείμενα:
- Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους αλουμινοσιδηροκατασκευαστές,
- Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους τεχνίτες τοποθέτησης υαλοπινάκων,
- Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους ηλεκτρολόγους,
- Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους ψυκτικούς,
- Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους υδραυλικούς.
Αιτήσεις
συμμετοχής
υποβάλλονται
στον
σύνδεσμο:
https://form.jotform.com/imegsevee/024 . Αναλυτικές πληροφορίες εδώ.

Διαδικτυακό σεμινάριο «Ειδικά θέματα Έκθεσης Εμπειρογνώμονα του νέου
Νόμου Ρύθμισης Οφειλών και Παροχής 2ης ευκαιρίας», 1 Μαρτίου 2021
Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (ΟΕΕ) διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο
με θέμα: «Ειδικά θέματα Έκθεσης Εμπειρογνώμονα του νέου Νόμου Ρύθμισης
Οφειλών και Παροχής 2ης ευκαιρίας» τη Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 18:00. Θα
παρουσιαστεί το θεσμικό πλαίσιο του νέου νόμου και θα απαντηθούν ερωτήσεις για το
ρόλο του εμπειρογνώμονα. Εισηγητής είναι ο Χαράλαμπος Κωστόγλου, Προϊστάμενος
του τμήματος Οικονομικής Υποστήριξης και Συμβούλων της Ειδικής Γραμματέας
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών. Θα απευθύνει χαιρετισμό
ο Φώτης Κουρμούσης, Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του
Υπουργείου Οικονομικών και ο Κωνσταντίνος Κόλλιας, Πρόεδρος του ΟΕΕ. Η
συζήτηση θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι του ΟΕΕ στο Youtube και μέσω της
σελίδας του ΟΕΕ στο Facebook. Μπορείτε να απευθύνετε τα ερωτήματα σας στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: semquestoee@oe-e.gr .

Διαδικτυακό σεμινάριο «Πώς να έχουμε μια πετυχημένη διαδικτυακή παρουσία
στη νέα εποχή του ηλεκτρονικού εμπορίου», 1 Μαρτίου 2021
Το Επιμελητήριο Φθιώτιδας διοργανώνει δωρεάν εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα:
«Πώς να έχουμε μια πετυχημένη διαδικτυακή παρουσία στη νέα εποχή του
ηλεκτρονικού εμπορίου». Το σεμινάριο απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο &
εντάσσεται στην προσπάθεια του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας ενημέρωσης/εκπαίδευσης
σε θέματα δημιουργίας ηλεκτρονικών καταστημάτων και μεθόδων προώθησης
προϊόντων και υπηρεσιών μέσω νέων ψηφιακών τεχνολογιών. Υπεύθυνος Εισηγητής:
Πέτρος Αρουκάτος, ιδιοκτήτης και ιδρυτής της εταιρείας DigitalUp. Η πραγματοποίηση
του σεμιναρίου θα γίνει τη Δευτέρα 1η Μαρτίου & ώρα 17:00 με 19:00 με χρήση της
πλατφόρμας zoom. Δηλώστε συμμετοχή στον παρακάτω σύνδεσμο, προκειμένου να
σας σταλεί το link σύνδεσης
https://docs.google.com/.../1FAIpQLSc9s0ZvKEUmeW.../viewform .

Έναρξη Λειτουργίας 7ου Κύκλου του ΠΜΣ στη ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ στο
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ) του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 7ου κύκλου του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη Δημόσια Διοίκηση, το οποίο οδηγεί στην
απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Δημόσια Διοίκηση - Master in
Public Management MPM». Ο μέγιστος αριθμός φοιτητών που θα εισαχθούν στον 7ο
κύκλο του ΠΜΣ που θα αρχίσει τον Οκτώβριο του 2021, θα είναι 40. Η αίτηση, καθώς
και πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια επιλογής, παρέχονται από τη Γραμματεία του
Π.Μ.Σ. στη Δημόσια Διοίκηση. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν τα
δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. έως την Δευτέρα 31/5/2021. Για
περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα
Κεσσοπούλου Έφη, στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. (Γραφείο Ζ103, 1ος όροφος) του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατίας 156, 54636 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310891198,
στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου https://www.uom.gr/mpm και στο ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο mpm@uom.edu.gr .Οι ώρες εξυπηρέτησης του κοινού είναι 16.00 –
18.00 μ.μ.

Εκδήλωση «Kalamata@Smartcity
Innovation Talks», 27 Φεβρουαρίου
2021
Το Σάββατο 27/02/2021 και ώρα 11:00
θα πραγματοποιηθεί η διαδικτυακή
εκδήλωση
«Kalamata@Smartcity
Innovation Talks» που στόχος της είναι η
ανάπτυξη δημιουργικής συζήτησης για
την αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και
καινοτομιών που έχουν στόχο τη
βελτίωση της ποιότητας ζωής στις πόλεις
μας,
την
τοπική
ανάπτυξη,
την
προστασία του περιβάλλοντος, τη
συμμετοχικότητα και τη βιωσιμότητα. Την
εκδήλωση
μπορούν
να
παρακολουθήσουν όσοι ενδιαφέρονται
για την ψηφιακή καινοτομία, τις έξυπνες
πόλεις και τις νέες σχετικές τεχνολογικές
τάσεις. Θα πραγματοποιηθεί υβριδικά
μέσα από τον συνεργατικό χώρο “House
by Phaos” στην Καλαμάτα και θα
μεταδοθεί ζωντανά μέσω διαδικτύου. Το
Kalamata@Smartcity Innovation Τalks,
διοργανώνεται από την «Φάος» ΚοινΣΕπ
και υποστηρίζεται από την Περιφέρεια
Πελοποννήσου, τον Δήμο Καλαμάτας και
την
Crowdpolicy.
Εγγραφές
και
πληροφορίες
στο
https://hello.crowdapps.net/citytalkkalamata
.Πληροφορίες:
Τηλ:
2169002600,
email:
hello@crowdpolicy.com.

Τηλεδιάσκεψη
με
θέμα
“Μικτές
μορφές εργασίας (από απόσταση)
στη Λιανική: η πράξη και το
κανονιστικό πλαίσιο’’, 9 Μαρτίου 2021
O
Πρόεδρος
του
Επιμελητηρίου
Κορινθίας, κ. Παναγιώτης Πιτσάκης σας
προσκαλεί
στην
4η
ενημερωτική
τηλεδιάσκεψη σε συνεργασία με τον
ΣΕΛΠΕ
(Σύνδεσμο
Επιχειρήσεων
Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος) με θέμα “
Μικτές μορφές εργασίας (από απόσταση)
στη Λιανική: η πράξη και το κανονιστικό
πλαίσιο’’, που θα πραγματοποιηθεί την
Τρίτη 9 Μαρτίου 2021 στις 17:00. Η
ενημερωτική συνάντηση
έχει ως
αντικείμενο την κατανόηση των κρίσιμων
παραγόντων που προσδιορίζουν την
επιτυχημένη
υιοθέτηση
μεθόδων
εργασίας από απόσταση. Καθώς και τον
βαθμό της απαραίτητης παρέμβασης στο
κανονιστικό
πλαίσιο
της
αγοράς
εργασίας. Ώστε να περιορισθούν κατά το
δυνατόν οι απώλειες στην αξία της
εργασίας καθώς και στον επιχειρηματικό
ιστό στη λιανική και να επιταχυνθεί η
επιστροφή σε ικανοποιητικούς ρυθμούς
ανάπτυξης. Όσοι ενδιαφέρονται να
συμμετάσχουν, παρακαλούμε να κάνουν
την
εγγραφή
τους
εδώ
https://zoom.us/meeting/register/tJEkdiqqT4oEtKvmJw9tPGb-n322r5jYr78 για
να λάβουν ένα email επιβεβαίωσης με
όλα τα στοιχεία για την είσοδο τους στην
τηλεδιάσκεψη.
Πληροφορίες:
email:
info@korinthiacc.gr ,τηλ: 27410 24464

Επιχειρηματικά Νέα
ΒΕΡΟΛΙΝΟ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Το
Γραφείο
Οικονομικών &
Εμπορικών
Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο
Βερολίνο, απέστειλε
-έγγραφο με θέμα: «Χρηματοδοτικά προγράμματα
στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας στη
Γερμανία»
-έγγραφο με θέμα: «Στατιστικά στοιχεία διμερούς
εμπορίου Ελλάδας – Γερμανίας για το 2020 »
-έγγραφο με θέμα: «Ινστιτούτο Οικονομικών
Ερευνών – Αύξηση του Δείκτη Επιχειρηματικού
Κλίματος»
-έγγραφο με θέμα: «Ανατολικά Κρατίδια
Ομοσπονδιακής Γερμανίας – Αύξηση του Δείκτη
Επιχειρηματικού Κλίματος – Μείωση του Δείκτη
Απασχόλησης»
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

Asia Economic Dialogue, 26 – 28 Φεβρουαρίου 2021
Η Πρεσβεία της Ινδίας στην Αθήνα με έγγραφο που απέστειλε στο ΒΕΘ
ενημερώνει ότι: η πέμπτη έκδοση του Ασιατικού Οικονομικού Διαλόγου
(Asia Economic Dialogue - AED) που συγκλήθηκε από κοινού από το
Υπουργείο Εξωτερικών Υποθέσεων (Ministry of External Affairs - MEA) και
το Διεθνές Κέντρο Pune (Pune International Centre
- PIC) θα
πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου έως την Κυριακή 28
Φεβρουαρίου 2021. Το θέμα για το φετινό συνέδριο είναι «Post Covid-19
Global Trade and Finance Dynamics» και θα γίνει ψηφιακά. Η εγγραφή
γίνεται ΕΔΩ. Πληροφορίες: Tηλ: +30 2107216227, 2107216481, E-mail:
mkt.athens@mea.gov.in ,Website: www.indianembassy.gr

Έκθεση Yapı - Turkeybuild Istanbul, 6-9 Απριλίου 2021
Για 43η χρονιά η έκθεση «Yapı - Turkeybuild Istanbul» που είναι έκθεση
Κτιρίων, Κατασκευαστικών Υλικών και Τεχνολογιών θα πραγματοποιηθεί
από τις 6 έως τις 9 Απριλίου 2021 στο TÜYAP Fair and Congress Center.
Οι εγγραφές γίνονται στον σύνδεσμο: https://yapifuari.com.tr/Page/onlineinvitation . Η ιστοσελίδα της έκθεσης είναι: https://yapifuari.com.tr/Home
.Πληροφορίες: Τηλ: +90 2122667010, email: info.turkey@hyve.group , τηλ
what’s app: +90 5302316052.

IΣΠΑΝΙΑ
Το
Γραφείο
Οικονομικών &
Εμπορικών
Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη
Μαδρίτη, απέστειλε ενημερωτικό έγγραφο με
θέμα:
«Διοργάνωση
διεθνούς
τουριστικής
έκθεσης FITUR 2021 (Μαδρίτη, 19-23.05.2021)».
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 .

Webinar «Doing Business in Canada – COVID
19 Challenges and Opportunities», 4 Μαρτίου
2021
Η Enterprise Greece διοργανώνει τo webinar
«Doing Business in Canada – COVID 19
Challenges and Opportunities» σε συνεργασία με
το Υπουργείο Εξωτερικών. Το webinar θα
πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021,
ώρα 16.30 Ελλάδας. Η παρουσίαση θα γίνει στα
αγγλικά. Στόχος είναι η ενημέρωση για τις
ευκαιρίες και τις προκλήσεις της εξαγωγικής
δραστηριότητας, εν μέσω COVID19, στον
Καναδά. Η εγγραφή γίνεται ΕΔΩ και η ατζέντα
είναι ΕΔΩ.
Εκδήλωση «Ευκαιρίες Ανάπτυξης ΕλληνοΓεωργιανών Επιχειρηματικών Συνεργασιών
στην Γεωργιανή Αγορά», 5 Μαρτίου 2021
Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών
Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στην
Τυφλίδα μας ενημερώνει ότι στις 5 Μαρτίου 2021,
στις 14:00, πρόκειται να πραγματοποιηθεί
διαδικτυακή
Εκδήλωση με θέμα: «Ευκαιρίες
Ανάπτυξης
Επιχειρηματικών
Συνεργασιών
Ελλάδας-Γεωργίας στη Γεωργιανή Αγορά» που
είναι υπό την Αιγίδα της Ελληνικής Πρεσβείας &
Ευρωπαϊκής Ένωσης Επιχειρήσεων. Οι εγγραφές
γίνονται στον σύνδεσμο ΕΔΩ. Η εκδήλωση θα
πραγματοποιηθεί στα αγγλικά και το πρόγραμμα
βρίσκεται ΕΔΩ.

Έκθεση «Istanbul International Furniture Fair 2021», 27/04 –
02/05/2021
Η έκθεση Επίπλων της Κωνσταντινούπολης «Istanbul International
Furniture Fair 2021» θα πραγματοποιηθεί από 27 Απριλίου έως 2 Μαΐου
2021 στο Tüyap Fair and Congress Center και στο Istanbul Expo Center. Η
έκθεση παρέχει πολλές επιχειρηματικές ευκαιρίες και Β2Β συναντήσεις και
παρουσιάζει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων, όπως: έπιπλα καθιστικού,
τραπεζαρίας, κρεβατοκάμαρων, κήπου, κουζίνας, μπάνιου, γραφείου,
μωρών, παιδιών και εφήβων, έπιπλα τοίχου και τηλεόρασης, τραπέζια και
καρέκλες, τραπεζάκια καφέ, πολυθρόνα, καναπέδες, Ταπετσαρίες,
Φωτισμός, Διακοσμητικά Προϊόντα και Υφάσματα οικιακής χρήσης. Για να
εγγραφείτε ως επισκέπτης-εταιρία ακολουθήστε τα βήματα στην ιστοσελίδα:
http://www.istanbulfurniturefair.com/company-information-form
.Πληροφορίες: Τηλ: +90(212)8671100, Fax: +90(212)8866737, E-mail:
info@istanbulfurniturefair.com

Eκμίσθωση του Συνεδριακού και Εκθεσιακού Κέντρου του Εμπορικού
Επιμελητηρίου της Άγκυρας
Από το Το Γραφείο του Εμπορικού Συμβούλου της Πρεσβείας της
Δημοκρατίας της Τουρκίας εστάλη στο ΒΕΘ ενημέρωση ότι: Το Εμπορικό
Επιμελητήριο της Άγκυρας (ACC) στοχεύει στην εκμίσθωση του
Συνεδριακού και Εκθεσιακού Κέντρου του (Ankara Chamber of Commerce
Convention and Event Center). Το ACC κατέχει την πραγματική ιδιοκτησία
του Συνεδριακού και Εκθεσιακού κέντρου. Το Κέντρο βρίσκεται στη
διασταύρωση των κύριων αρτηριών της Άγκυρας, όπου είναι επίσης
χτισμένα τα επιχειρηματικά κέντρα, τα κέντρα διασκέδασης και τα
εμπορικά κέντρα και τα ξενοδοχεία παγκόσμιας κλάσης. Σκοπός του
διαγωνισμού είναι η μίσθωση του Συνεδριακού και Εκθεσιακού Κέντρου
του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Άγκυρας, για διάρκεια 1 + 10 (ένα +
δέκα) έτη. Ο διαγωνισμός για τη μίσθωση του Κέντρου θα αποτελείται από
δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο, οι προσφορές θα λαμβάνονται με τη
μέθοδο υποβολής προσφορών με σφραγισμένους φακέλους. Στη
συνέχεια, οι έγκυροι υποψήφιοι θα κληθούν να υποβάλουν προσφορές
μέσω της μεθόδου δημοπρασίας. Οι προσφέροντες, οι οποίοι θα
συμμετάσχουν στη διαδικασία υποβολής προσφορών, πρέπει να
υποβάλουν τις προσφορές τους στη διεύθυνση Söğütözü Mah. 2180. Cad.
(Eski 2. Cad.) No.5 / A 06530, Ankara και οι προσφορές πρέπει να
παραδοθούν έως τις 2:00 μ.μ. στις 8 Μαρτίου 2021. Οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να μάθουν περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο
https://www.atonet.org.tr/icerikdetayEn/72_ankara-chamber-of-commercetender-notice-/t , τηλ: (312) 201 8107-11-77 d), Fax: (312) 201 8118.

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα
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28/02/2021 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΛ. 2421351157

ΓΝ ΒΟΛΟΥ

123

01/03/2021 5Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΜΕ ΘΕΜΑ REFRESH AMD
SUSTAIN DCIS EQUIPMENT POOL ΤΗΛ. 2103893822

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΑΤΟ

127

02/03/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΩΝ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΠΝΟΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ –
ΠΑΙΔΩΝ - ΒΡΕΦΩΝ ΤΗΛ. 2313 320528

3Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

106

04/03/2021 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΛ. 2313 317534

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

107

04/03/2021
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΤΗΛ. 2553046420

ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΠΕΤΑΛΩΤΗ

111

05/03/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΩΤΩΝ ΤΗΛ. 2682045040

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

124

08/03/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - ΤΕΣΤ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΗΛ. 2313327855

ΠΚΜ ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

131

9/03/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΩΤΩΝ
ΤΗΛ. 23430 53206

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΥΔΩΝΙΩΝ

109

10/03/2021 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛ. 2413
504379

ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

129

12/03/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ) ΤΗΛ. 2310381080

424 ΓΣΝΘ

125

15/03/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣ
ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΤΗΛ. 2428045737

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

114

17/03/2021 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΗΛ. 2313307190

ΓΝΘ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

128

18/03/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ) ΤΗΛ. 2310381080

424 ΓΣΝΘ

130

18/03/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΛΕΒΑΣ
ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ) ΤΗΛ. 2310381080

424 ΓΣΝΘ

113

26/03/2021 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΤΗΛ. 2103483161

ΑΣΔΥΣ ΘΗΣΕΑΣ

115

26/03/2021
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
2103483161

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ FLEECE ΟΠΛΙΤΩΝ ΤΗΛ.

ΑΣΔΥΣ ΘΗΣΕΑΣ

116

26/03/2021 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΛ. 2103483161

ΑΣΔΥΣ ΘΗΣΕΑΣ

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα (Συνέχεια)
26/03/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΜΕ ΘΕΜΑ TRANSPORTABLE SATELLITE GROUND
TERMINALS THIRD GENERATION (TSGT3G) AND UPGRADED
TRANSPORTABLE SATELLITE GROUND TERMINALS (UTSGT) INSERVICE SUPPORT ACTIVITIES ΤΗΛ. 2103893822
29/03/2021 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ, ΑΝΟΙΚΤΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛ. 2103483228

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΑΤΟ

120

30/03/2021 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ
ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΣΚΟΠΤΙΩΝ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ
ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΤΗΛ. 2103483228

ΑΣΔΥΣ ΘΗΣΕΑΣ

121

30/03/2021 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ
ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΞΗΡΟΥ
ΑΕΡΑ ΤΗΛ. 2103483228

ΑΣΔΥΣ ΘΗΣΕΑΣ

108

31/03/2021 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ
ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥΝΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΤΩΝ
ΚΡΥΠΤΟΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΤΗΛ.
2103483161

ΑΣΔΥΣ ΘΗΣΕΑΣ

126

31/03/2021 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΤΗΛ. 2413 504379

ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

117

02/04/2021 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ
ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛ. 2103483228

ΑΣΔΥΣ ΘΗΣΕΑΣ

119

02/04/2021 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ
ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΡΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛ.
2103483228

ΑΣΔΥΣ ΘΗΣΕΑΣ

118

02/04/2021 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ
ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛ. 2103483228

ΑΣΔΥΣ ΘΗΣΕΑΣ

112

122

•
•

ΑΣΔΥΣ ΘΗΣΕΑΣ

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.

