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«Άνοιξε» η πλατφόρμα για αιτήσεις χρηματοδότησης των
Νεοφυών Επιχειρήσεων του “Elevate Greece”.

Στήριξη πληττόμενων Νοικοκυριών και Επιχειρήσεων
για οφειλές στους Δήμους

Οι εγγεγραμμένες νεοφυείς επιχειρήσεις στο Εθνικό Μητρώο
«Elevate
Greece»,
μπορούν
να
υποβάλουν
αίτηση
χρηματοδότησης στην πλατφόρμα του Πληροφοριακού
Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων. Η πρόσκληση ύψους €60
εκατ. στοχεύει στην ενίσχυση τηςεπιχειρηματικότητας και της
ρευστότητας των νεοφυών επιχειρήσεων του Εθνικού Μητρώου
Νεοφυών Επιχειρήσεων, που πλήττονται από τις επιπτώσεις της
πανδημίας COVID-19. Πραγματοποιείται με τη μορφή μη
επιστρεπτέας ενίσχυσης και θα καλύψει το Κεφάλαιο Κίνησης
έως 80% των εξόδων της επιχείρησης για το έτος αναφοράς
(2019 ή 2020) με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα €5.000 και
μέγιστο τα €100.000. Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής
Υποβολής:16/3/2021.
Ημερομηνία
Λήξης
Ηλεκτρονικής
Υποβολής:30/9/2021 και ώρα 15:00. Οι αιτήσεις υποβάλλονται
ηλεκτρονικά
στον
παρακάτω
σύνδεσμο:
https://www.ependyseis.gr/mis/(S(jdxehtnbocstx4n3grvkqref))/Sy
stem/Login.aspx?ReturnUrl=%2fmis%2fdefault.aspx. Ο αρμόδιος
Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Βουλευτής Κορινθίας
Χρίστος Δήμαςδήλωσε: «Το πρώτο χρηματοδοτικό εργαλείο,
στήριξης Νεοφυών επιχειρήσεων του Εθνικού Μητρώου
«Elevate Greece» ύψους 60 εκατ. ευρώ, είναι γεγονός. Η
πλατφόρμα ηλεκτρονικών υποβολών έχει ήδη ανοίξει
προκειμένου να ξεκινήσουν οι αιτήσεις χρηματοδότησης για την
στήριξη των νεοφυών/καινοτόμων επιχειρήσεων που πλήττονται
από την έξαρση της πανδημίαςτου COVID-19. Από την πρώτη
στιγμή, είχαμε πει πως με το Elevate Greece δίνεται για πρώτη
φορά η δυνατότητα στην Πολιτεία να προωθήσει στοχευμένα
μέτρα, κομμένα και ραμμένα στις ανάγκες του οικοσυστήματος.».

Δελτίο Τύπου ΑνΥΠΕΣ, Στέλιου Πέτσα: (12.03.2021): Στο
πλαίσιο των κυβερνητικών παρεμβάσεων για τη στήριξη
νοικοκυριών και επιχειρήσεων που πλήττονται από την
πανδημία, εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση που
αφορά στη δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς τους ΟΤΑ
Α’ Βαθμού (18440/2021-ΦΕΚ 961/Β/11-3-2021). Όπως
δήλωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος
Πέτσας, στη Βουλή: «Γνωρίζουμε ότι οι δυνατότητες των
πολιτών δεν είναι ίδιες, ιδίως σε τόσο δύσκολες περιόδους,
όπως αυτή που διανύουμε. Εν μέσω πανδημίας, πέραν της
ανάγκης λήψης μέτρων για τη διάσωση της ανθρώπινης
ζωής που καθίσταται σαφής προτεραιότητα για την
κυβέρνηση, οφείλουμε να λάβουμε μέτρα και λαμβάνουμε
συνεχώς για την παροχή οικονομικών διευκολύνσεων για
την περαιτέρω στήριξη φυσικών προσώπων και
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε όλο το εύρος της
οικονομίας και πλήττονται από τις επιπτώσεις της
πανδημίας. Πρόκειται για μία έκτακτη δυνατότητα πολύ
μεγάλης σημασίας για την κοινωνική συνοχή, που έρχεται
να βοηθήσει όλους όσοι έχουν υποστεί οικονομικές
επιπτώσεις από την πανδημία του κορονοϊού».
Συγκεκριμένα: Η ρύθμιση περιλαμβάνει την τμηματική
καταβολή των πάσης φύσεως βεβαιωμένων, από 15
Φεβρουαρίου 2020 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2021, οφειλών
των πολιτών προς τους δήμους της χώρας και τα νομικά
τους πρόσωπα. Οι οφειλές ρυθμίζονται με εφάπαξ
καταβολή ή σε έως εκατό (100) δόσεις, σύμφωνα με τις
κλίμακες των ρυθμιζόμενων ποσών που προβλέπονται στις
σχετικές διατάξεις του προϊσχύσαντος νόμου 4611/2019. Με
την Κοινή Υπουργική Απόφαση προσδιορίζονται οι
δικαιούχοι υπαγωγής σε αυτήν. Δικαιούχοι Υπαγωγής στη
ρύθμιση των οφειλών
Νομικά Πρόσωπα
Στην Κοινή Υπουργική Απόφαση, αναφέρονται οι σχετικοί
ΚΑΔ (Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας) για όλες
ανεξαιρέτως τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την
πανδημία.
Φυσικά Πρόσωπα
Όσοι πληρούν, τουλάχιστον μία, από τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:
-εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν ή
τελούν σε αναστολή
-άνεργοι
-όσοι ενισχύθηκαν από μέτρα του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων για τη στήριξή τους
-ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων των οποίων τα
μισθώματα μειώθηκαν με εντολή δημόσιας αρχής, όλα τα
ανωτέρω στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της
πανδημίας COVID-19.
Τις επόμενες ημέρες -σε συνεργασία με την ΚΕΔΕ και το
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης- τίθεται σε λειτουργία
η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα, στην οποία οι πολίτες θα
μπορούν να προσφεύγουν για να ρυθμίζουν την οφειλή
τους. Όπως ανακοίνωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών, για το χρονικό διάστημα που παρήλθε από
την 1η Μαρτίου και μετά, θα δοθεί οποιαδήποτε παράταση
χρειαστεί «ώστε να μην συμπυκνωθεί το χρονικό διάστημα
που έχουν στη διάθεσή τους οι δικαιούχοι για να ρυθμίσουν
τις οφειλές τους».

Υπουργείο Οικονομικών & ΑΑΔΕ: Από 1.7.2021 η έναρξη της
υποχρεωτικής διαβίβασης παραστατικών στην πλατφόρμα
myDATA
Δελτίο Τύπου(13.03.2021) Υπουργείο Οικονομικών: Λαμβάνοντας
υπόψη τις επιπτώσεις της πανδημίας, με κοινή απόφαση του
Υφυπουργού Οικονομικών κ. Απόστολου Βεσυρόπουλου και του
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κ. Γιώργου
Πιτσιλή, μετατίθεται για την 1η /7/2021 η έναρξη της
υποχρεωτικής ψηφιακής διαβίβασης στην πλατφόρμα των
Ηλεκτρονικών Βιβλίων - myDATA για όλες τις επιχειρήσεις και για
παραστατικά που εκδίδουν από αυτή την ημερομηνία και έπειτα.
Αντίστοιχα, τα παραστατικά που εκδίδουν οι επιχειρήσεις κατά το
πρώτο εξάμηνο του 2021, θα πρέπει να διαβιβαστούν στην
πλατφόρμα myDATA μέχρι την 31η /10/2021.

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ: Μέχρι τις 31 Μαρτίου η αποπληρωμή
των εισφορών Φεβρουαρίου
Μέχρι τις 31 Μαρτίου οφείλουν να καταβάλλουν οι επιχειρήσεις
και οι εργοδότες τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές για το
μήνα Φεβρουαρίου, σύμφωνα με εγκύκλιο του e-ΕΦΚΑ.
Υπενθυμίζεται ότι η συνολική διάρκεια των ρυθμίσεων
παρατάθηκε κατά ένα μήνα με αποτέλεσμα όλες τις καταληκτικές
ημερομηνίες όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε
ενεργής ρύθμισης να μεταφέρονται. Κατά το χρονικό διάστημα της
παράτασης δεν υπολογίζονται περαιτέρω πρόσθετα τέλη, τόκοι
και λοιπές προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις.

Διαβίβαση στοιχείων αξιογράφων στο πλαίσιο του Νόμου 4781/2021 (άρθρο 480) αναφορικά με την αναστολή
προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων. Ρυθμίσεις για την παροχή ευεργετήματος μη καταχώρησης
αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και αναστολή έκδοσης διαταγών πληρωμής
Με ανακοίνωσή της (16.03.2021) η Ελληνική Ένωση Τραπεζών δίνει διευκρινίσεις προς εκδότες και κομιστές αξιόγραφων
αναφορικά με την αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων : Με την παρ. 1 του άρθρου 480 του
Νόμου 4781/2021 (ΦΕΚ Α’ 31) προβλέπεται η αναστολή των προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής επιταγών,
συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή (με ημερομηνία πληρωμής από 1.3.2021 μέχρι 31.3.2021) κατά 75 ημέρες. Καθώς
η διάταξη του Νόμου 4781/2021 και η Κοινή Υπουργική Απόφαση (KYA) Αριθμ. A. 1051 της 11ης Μαρτίου 2021 (ΦΕΚ Β’
959/11-3-2021) που την εξειδικεύει, αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες υπόχρεων προσώπων που μπορούν να κάνουν χρήση της
σχετικής ρυθμίσεως, και θέτει προθεσμία έξι (6) εργασίμων ημερών για την υποβολή της συναφούς δήλωσης, η Ελληνική
Ένωση Τραπεζών διευκρινίζει τα ακόλουθα:
Α. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΣ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΚΑΔ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
1. Για τη διευκόλυνση των υπόχρεων προς πληρωμή των αξιογράφων (εκδοτών επιταγών, αποδεκτών συναλλαγματικών κ.λπ),
των οποίων (α) τα ΑΦΜ εμπίπτουν στους προστατευόμενους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), με βάση τα
διαβιβασθέντα στις Τράπεζες αρχεία της Ανεξάρτητης Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), και (β) επιθυμούν να κάνουν χρήση της
ρύθμισης του Νόμου 4781/2021, τα πιστωτικά ιδρύματα θα προβούν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες και γνωστοποιήσεις εντός της προβλεπόμενης στο νόμο προθεσμίας - σχετικά με την διαδικασία υποβολής σχετικής δήλωσης.
Η διαδικασία δήλωσης από τους ενδιαφερόμενους θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την Τρίτη, 23 Μαρτίου 2021. Έως εκείνη
την ημερομηνία, δεν θα επιτρέπεται η εμφάνιση/πληρωμή/σφράγιση των παραπάνω αξιογράφων.
2. Ως εκ τούτου το χρονικό διάστημα από 16.3.2021 (η ημερομηνία έναρξης των δηλώσεων) έως και την 23.3.2021 δεν θα
λαμβάνεται υπόψη, δηλαδή αναστέλλεται ο χρόνος για την εμφάνιση/πληρωμή/σφράγιση των παραπάνω αξιογράφων.
3. Μετά την παρέλευση της ως άνω καταληκτικής ημερομηνίας (23.3.2021) δεν θα είναι δυνατή η υποβολή οποιαδήποτε
δήλωσης.
4. Από την 24η Μαρτίου 2021 και μετά, τα αξιόγραφα για τα οποία δεν θα έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα η κατά τα
προαναφερόμενα δήλωση, θα εμφανίζονται/ πληρώνονται/ σφραγίζονται κανονικά.
5. Εφόσον οι υπόχρεοι προς πληρωμή αξιογράφων, ακόμα και αν εμπίπτουν στους ΚΑΔ πληττόμενων επιχειρήσεων, επιθυμούν
να πληρώσουν εμπροθέσμως τα παραπάνω αξιόγραφα (ακόμη και πριν από την 23 Μαρτίου 2021), θα πρέπει να επικοινωνούν
με την πληρώτρια Τράπεζα.
6. Βάσει της περίπτωσης δ) της παρ. 1 του άρθρου 480 του Ν. 4781/2021, αξιόγραφα οφειλόμενα από επιχειρήσεις που
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 480, παρ. 1, τα οποία όμως εμφανίστηκαν προς πληρωμή και έχουν «σφραγιστεί»
ή για τα οποία συντάχθηκε διαμαρτυρικό έως την 11.3.2021, ήτοι την ημερομηνία έκδοσης της ΚΥΑ Αριθμ. A. 1051, δεν
καταχωρίζονται στα αρχεία της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν εντός εβδομήντα πέντε (75) ημερών από τη
σφράγιση ή τη λήξη τους. Συνεπώς, δεν θα είναι δυνατή η δήλωση των αξιογράφων αυτών στις εφαρμογές των τραπεζών,
προκειμένου να τύχουν της αναστολής της παρ. 1 του άρθρου 480.
Η σφράγιση ή η σύνταξη διαμαρτυρικού για τα αξιόγραφα που εμπίπτουν στην εφαρμογή του νόμου ακόμα και εάν έχει
πραγματοποιηθεί στις 12.3.2021, ήτοι την ημερομηνία διαβίβασης στις Τράπεζες των αρχείων της Ανεξάρτητης Αρχή Δημοσίων
Εσόδων (ΑΑΔΕ), δεν θα παράγει έννομες συνέπειες. Συνεπώς, οι κομιστές τους θα πρέπει να επανεμφανίσουν τα εν λόγω
αξιόγραφα στις Τράπεζες, μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας δηλώσεων (23/3/2021).
Β. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΣ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Ο ΚΑΔ ΘΑ ΥΠΑΧΘΕΙ ΕΝΤΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟ ΤΩΝ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
1. Η ίδια ανωτέρω διαδικασία δήλωσης των αξιογράφων θα ισχύει και για επιχειρήσεις οι ΚΑΔ των οποίων θα συμπεριληφθούν
στους προστατευόμενους εντός του Μαρτίου 2021, όπως επίσης και σε περίπτωση έκδοσης νεότερης Υπουργικής Απόφασης
λόγω (α) μεταβολής του απαιτούμενου ποσοστού μείωσης κύκλου εργασιών που θα πρέπει να πληρείται για την υπαγωγή στη
ρύθμιση ή (β) μεταβολής της περιόδου υπολογισμού της μείωσης κύκλου εργασιών. Η δήλωση θα υποβάλλεται εντός έξι (6)
εργασίμων ημερών από την επομένη της διαβίβασης των αρχείων της ΑΑΔΕ με τα ΑΦΜ των δικαιούχων πελατών στις
Τράπεζες.
2. Και στην περίπτωση αυτή, αν οι υπόχρεοι προς πληρωμή αξιογράφων εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης, αλλά
επιθυμούν να πληρώσουν τα αξιόγραφα πριν την καταληκτική ημερομηνία των έξι εργασίμων ημερών από την υπαγωγή τους
κατά τα αμέσως ανωτέρω, θα πρέπει να επικοινωνούν με την πληρώτρια Τράπεζα.
Γ. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΣ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:
Οι προαναφερθείσες διατάξεις του Νόμου 4781/2021 δεν επηρεάζουν την εμφάνιση/ πληρωμή/ σφράγιση των αξιογράφων για
υπόχρεους οι οποίοι δεν εμπίπτουν στους παραπάνω ΚΑΔ.

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης έργων στη Δράση «Συνεργατικοί
Σχηματισμοί Καινοτομίας/ ΣΣΚ - 2η Πρόσκληση "Επιχειρήσεις"» έως τις 26 Μαρτίου 2021
Δημοσιεύθηκε η δεύτερη (2η) Απόφαση Παράτασης της Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Έργων
στη Δράση «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/ΣΣΚ - 2η Πρόσκληση "Επιχειρήσεις"», η οποία θα παραμείνει ανοιχτή προς
υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης έως την Παρασκευή 26 Μαρτίου 2021 και ώρα 15:00 αντί για την Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021
και ώρα 15:00.. Η Δράση αποτελεί συνέχεια της 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.

Πώς θα εκκαθαρίζονται οι εισφορές των ασφαλισμένων σε περιπτώσεις παράλληλης απασχόλησης
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση (18 Μαρτίου,
2021): Με απόφαση που υπογράφεται από τον υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πάνο Τσακλόγλου, ορίζεται η
διαδικασία προσδιορισμού και εκκαθάρισης εισφορών για τους ασφαλισμένους που ασκούν παράλληλα μισθωτή και μη μισθωτή
απασχόληση. Η απόφαση έρχεται σε συνέχεια της θέσπισης επιλογής ασφαλιστικών κατηγοριών για τους ελεύθερους
επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους (με το νόμο 4670/2020) και της τροποποίησης του άρθρου 36 του προηγούμενου νόμου
4387/2016. Αφορά δε στο σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών, εργοδότη και ασφαλισμένου, και για όλους τους κλάδους
ασφάλισης, δηλαδή υπέρ κύριας, επικουρικής και εφάπαξ καθώς και τις εισφορές υπέρ υγειονομικής περίθαλψης. Συγκεκριμένα,
προβλέπεται ότι σε περίπτωση που ελεύθερος επαγγελματίας απασχολείται ταυτόχρονα και ως μισθωτός, καταβάλλονται οι
ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στη μισθωτή του απασχόληση, βάσει των ασφαλιστέων του αποδοχών. Σε περίπτωση που
οι καταβληθείσες εισφορές είναι υψηλότερες των εισφορών που προκύπτουν από την επιλεγείσα ασφαλιστική κατηγορία, καλύπτεται
η υποχρέωση καταβολής εισφορών από τον ελεύθερο επαγγελματία. Κάθε ποσό εισφοράς πλέον της υποχρέωσης που προκύπτει
από την ασφαλιστική κατηγορία προσμετράται και αυξάνει την μελλοντική συνταξιοδοτική παροχή. Αν οι καταβληθείσες από τη
μισθωτή εργασία εισφορές, υπολείπονται της επιλεγείσας κατηγορίας (η οποία στην περίπτωση της παράλληλης απασχόλησης θα
πρέπει να είναι τουλάχιστον η δεύτερη), τότε ο ασφαλισμένος καλείται να καλύψει τη διαφορά. Μέσω της διαδικασίας εκκαθάρισης,
οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι με μισθωτή απασχόληση είτε απαλλάσσονται τελείως από την υποχρέωση
καταβολής εισφορών, είτε καλούνται να πληρώσουν σημαντικά χαμηλότερες εισφορές, καθώς μέρος της ασφαλιστικής τους
κατηγορίες καλύπτεται από τις ήδη καταβληθείσες εισφορές μισθωτής απασχόλησης.
Τα χρεωστικά υπόλοιπα που τυχόν θα κληθούν οι ασφαλισμένοι να καταβάλλουν είναι συνάρτηση της διαφοράς μεταξύ της
ασφαλιστικής κατηγορίας που επέλεξαν και των αποδοχών από μισθωτές υπηρεσίες και για όσο διάστημα έχουν παράλληλη
απασχόληση. Είναι επίσης συνάρτηση της υποχρέωσης υπαγωγής στην ασφάλιση για κάθε ασφαλισμένο, καθώς ανάλογα με το αν
ανήκουν στο τ. ΕΤΑΑ, τ. ΟΑΕΕ ή τ. ΟΓΑ αυτές διαφέρουν. Δίνοντας κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα, ελεύθερος
επαγγελματίας του π. ΟΑΕΕ, που έχει επιλέξει τη δεύτερη ασφαλιστική κατηγορία (η οποία είναι και η ελάχιστη υποχρεωτική σε
περίπτωση παράλληλης απασχόλησης), οφείλει για τη μη-μισθωτή του απασχόληση εισφορές 252 €.
Εάν για κάποιο μήνα, παραλλήλως απασχοληθεί ως μισθωτός του π. ΙΚΑ με μισθό 930€, τότε καλύπτει πλήρως τις εισφορές που
οφείλει για τη μη-μισθωτή του εργασία και δεν απαιτείται να καταβάλει επιπλέον εισφορές στον e-ΕΦΚΑ. Εάν για τη μισθωτή του
απασχόληση λαμβάνει τον κατώτατο μισθό (650 €), τότε για τον μήνα αυτό από την εκκαθάριση θα προκύψει οφειλή στον e-ΕΦΚΑ
για τη μη-μισθωτή δραστηριότητα ύψους 75,85 €. Ειδικά για το έτος 2020, η εκκαθάριση των εισφορών διενεργείται έως το τέλος
Μαρτίου 2021, με τυχόν χρεωστικά υπόλοιπα να αρχίσουν να καταβάλλονται από 29 Απριλίου τμηματικά εντός εξαμήνου. Για τις
εισφορές από 1.1.2021, η εκκαθάριση θα διενεργείται πλέον κάθε μήνα με πρώτη εφαρμογή την έως τις 29 Απριλίου και καταληκτική
ημερομηνία πληρωμής τυχόν χρεωστικών υπολοίπων μέχρι τέλη Μαΐου 2021.

«Ψηφιακή μέριμνα»: Χρήσιμες πληροφορίες για τα voucher
Ανακοίνωση Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (17.03.2021):Την έναρξη του προγράμματος voucher «Ψηφιακή
Μέριμνα» σηματοδοτεί η υπογραφή της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η «Ψηφιακή
Μέριμνα» θα περιληφθεί στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και αποτελεί ένα από τα πρώτα προγράμματα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο
που στοχεύουν να χρησιμοποιήσουν κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οικοδομώντας στο κεκτημένο της
τηλεκπαίδευσης, το πρόγραμμα επενδύει 112 εκατ. ευρώ για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού για μαθητές, σπουδαστές και
φοιτητές μέσω συστήματος επιταγών (voucher), με στόχο τον περαιτέρω ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης, την ενίσχυση
των ψηφιακών δεξιοτήτων της εκπαιδευτικής κοινότητας και την ενδυνάμωση των ευάλωτων συμπολιτών μας. Το πρόγραμμα θα
συμβάλλει με ουσιαστικό τρόπο στην επίτευξη ενός συμπεριληπτικού ψηφιακού εκπαιδευτικού μοντέλου, δίνοντας στους νέους μας
τα εφόδια που χρειάζονται για να πετύχουν τους στόχους τους και να γίνουν δημιουργικοί, εξωστρεφείς πολίτες. Είναι απόλυτη
προτεραιότητά μας να διασφαλίσουμε ότι η συμμετοχή στον ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης αφορά κάθε νέα και νέο,
συμπεριλαμβανομένων των πιο οικονομικά αδύναμων, στους οποίους και απευθύνεται το πρόγραμμα κατά προτεραιότητα.
Δικαιούχοι θα είναι οι οικογένειες με ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα έως 6.000 ευρώ, οι οποίες θα λάβουν επιταγή 200 ευρώ για
κάθε εξαρτώμενο τέκνο ηλικίας από 4 έως 24 ετών, το οποίο φοιτά σε εκπαιδευτική δομή στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα θα
υλοποιηθεί μέσω ειδικής πλατφόρμας από την «Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε.». Εντός των επόμενων ημερών, η πλατφόρμα
θα ανοίξει για την κατάθεση των αιτήσεων προμηθευτών που κατασκευάζουν, διανέμουν και μεταπωλούν τεχνολογικό εξοπλισμό.
Θα ακολουθήσει μια διαδικασία ελέγχου του εξοπλισμού των αιτούντων προμηθευτών, ώστε να διαπιστωθεί αν πληρούνται οι
ελάχιστες προδιαγραφές που έχουν οριστεί στην Κοινή Υπουργική Απόφαση. Η πλατφόρμα θα ανοίξει για την κατάθεση των
αιτήσεων δικαιούχων του προγράμματος σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση θα μπορούν να καταθέσουν αίτηση οικογένειες οι οποίες
έλαβαν το επίδομα παιδιού του ΟΠΕΚΑ στην πρώτη εισοδηματική κατηγορία το έτος 2020. Σε αυτή την κατηγορία εμπίπτει η μεγάλη
πλειοψηφία των δικαιούχων του προγράμματος. Στη δεύτερη φάση, η πλατφόρμα θα ανοίξει και για τους υπόλοιπους δικαιούχους
που πληρούν τα εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια του προγράμματος. Oι έλεγχοι επιλεξιμότητας θα γίνονται κυρίως με
αυτοματοποιημένο τρόπο, με διασταύρωση πληροφοριών από μητρώα και από όλα τα απαραίτητα πληροφοριακά συστήματα
φορέων του δημοσίου, αποφεύγοντας έτσι μια χρονοβόρα και γραφειοκρατική διαδικασία ελέγχου δικαιολογητικών για εκατοντάδες
χιλιάδες αιτήσεις. Η «Ψηφιακή Μέριμνα» είναι ένα πρόγραμμα πολύ μεγάλης κλίμακας τόσο ως προς τον προϋπολογισμό του όσο
και ως προς τον αριθμό των ωφελούμενων, οι οποίοι ανέρχονται σε περίπου 325.000 οικογένειες με 560.000 νέους. Ο αριθμός των
συσκευών που θα διατεθούν μέσω του προγράμματος είναι ιδιαίτερα μεγάλος: αρκεί να αναλογιστούμε ότι ο αριθμός tablets, laptops
και desktops που συνήθως διακινείται στην Ελληνική αγορά συνολικά ετησίως είναι γύρω στα 900.000 τεμάχια. Λαμβάνοντας
υπόψη το μέγεθος του προγράμματος, από την πρώτη δημόσια ανακοίνωση του προγράμματος έως σήμερα έχει γίνει διεξοδική και
πολυεπίπεδη προετοιμασία, σε συνεργασία με την αγορά, ώστε να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες παραγγελίες των επιλέξιμων
συσκευών και να υπάρξει επάρκεια τεχνολογικού εξοπλισμού κατά την υλοποίηση της δράσης. Επίσης, έχει ψηφιστεί διάταξη νόμου
η οποία δημιουργεί το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο για την υλοποίηση του προγράμματος, έχει εξειδικευθεί και ενταχθεί το τεχνικό
δελτίο του προγράμματος στο εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, έως ότου η χώρα λάβει τους πόρους από το Ταμείο
Ανάκαμψης, και έχει υλοποιηθεί ο λεπτομερής σχεδιασμός του προγράμματος από την «Κοινωνία της Πληροφορίας M.A.E.» σε
συνεργασία με το Υ.ΠΑΙ.Θ. και με την πολύτιμη συνεισφορά άλλων φορέων όπως η ΗΔΙΚΑ, ο ΟΠΕΚΑ, η ΑΑΔΕ, το Κέντρο
Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το ΙΤΥΕ-Διόφαντος και το ΕΔΥΤΕ.

Παράταση
Β΄
Πρόσκλησης
υποβολής αιτήσεων έως τις 5
Απριλίου 2021 για συμμετοχή
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
σε
ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ
πρόγραμμα
τηλεκατάρτισης
Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος
(ΣΒΕ), ανακοινώνει σήμερα την
παράταση υποβολής αιτήσεων για
συμμετοχή
εργαζομένων
σε
επιδοτούμενο
πρόγραμμα
τηλεκατάρτισης έως τις 5 Απριλίου
2021. Συγκεκριμένα ο ΣΒΕ καλεί
εργαζομένους
σε
όλους
τους
κλάδους της ιδιωτικής οικονομίας να
υποβάλλουν
αίτηση
σε
ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ
πρόγραμμα
τηλεκατάρτισης ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΟΥ
ΤΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥΣ στην
Ελλάδα. Ο ΣΒΕ, έχει αναλάβει ως
δικαιούχος από το Υπουργείο
Ανάπτυξης την υλοποίηση της
Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση
γνώσεων
και
δεξιοτήτων
εργαζομένων στον κλάδο της
μεταποίησης του Αλουμινίου». Η
Πράξη συγχρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από
εθνικούς
πόρους
μέσω
του
«Προγράμματος
Δημοσίων
Επενδύσεων» (ΠΔΕ) στα πλαίσια
του
Ε.Π.
«Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».
(Υπουργείο
Ανάπτυξης
και
Επενδύσεων, Ειδική Γραμματεία
Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ,
ΤΣ και ΕΚΤ, Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης
ΕΠΑνΕΚ).
Η
Β΄
Πρόσκληση αφορά υποψήφιους
ωφελούμενους για το πρόγραμμα
«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ»,
προκειμένου να καλυφθούν οι θέσεις
που προέκυψαν στη συγκεκριμένη
ειδικότητα από την υλοποίηση της Α΄
πρόσκλησης της συγκεκριμένης
Πράξης. Οι συμμετέχοντες θα
λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα, το
οποίο διαμορφώνεται σε €5 ανά ώρα
κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων
των
νόμιμων
κρατήσεων
και
ασφαλιστικών
εισφορών.
Το
πρόγραμμα
κατάρτισης
είναι
διάρκειας 70 ωρών. Δικαίωμα
Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής,
έχουν εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις
του ιδιωτικού τομέα ανεξαρτήτως του
κλάδου ή του είδους της επιχείρησης
όπου απασχολούνται, και είναι: α)
Είτε πλήρους απασχόλησης, β) Είτε
εποχικά εργαζόμενοι, γ) Είτε μερικής
απασχόλησης. Σημαντικό:
Οι
ΑΙΤΗΣΕΙΣ
των
ενδιαφερομένων
γίνονται
ΜΟΝΟΝ
ΜΕΣΩ
της
ακόλουθης
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ:
https://katartisialuminio.gr/ . ΝΕΑ
Ημερομηνία
λήξης
υποβολής
αιτήσεων: Δευτέρα 5 Απριλίου 2021.
Για πληροφορίες μπορείτε να
επικοινωνείτε με τον Σύνδεσμο
Βιομηχανιών Ελλάδος, (ΣΒΕ) στο
τηλ. 2310 539817 εσωτ 301.

Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού Φεβρουαρίου 2021
Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε
τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο του Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2021,
παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 3.273 εκατ.
ευρώ, έναντι στόχου για έλλειμμα 4.507 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το
αντίστοιχο διάστημα του 2021 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2021 και
ελλείμματος 1.107 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2020. Το πρωτογενές
αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε έλλειμμα ύψους 1.503 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για
πρωτογενές έλλειμμα 2.737 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 831 εκατ.
ευρώ για την ίδια περίοδο το 2020. Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού
προϋπολογισμού ανήλθε σε 8.528 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 275 εκατ.
ευρώ ή 3,3% έναντι της εκτίμησης για το αντίστοιχο διάστημα που έχει περιληφθεί στην
εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2021. Τα συνολικά έσοδα του κρατικού
προϋπολογισμού ανήλθαν σε 9.130 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 190 εκατ. ευρώ ή 2,1%
έναντι του στόχου. Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 7.662 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά
102 εκατ. ευρώ ή 1,3% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση
του Προϋπολογισμού 2021. Η ακριβής κατανομή μεταξύ των κατηγοριών εσόδων του
κρατικού προϋπολογισμού θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση του οριστικού δελτίου.
Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 602 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 85 εκατ. ευρώ από
το στόχο (687 εκατ. ευρώ). Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων
(ΠΔΕ) ανήλθαν σε 837 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 223 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.
Ειδικότερα, τον Φεβρουάριο 2021 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού
προϋπολογισμού ανήλθε στα 4.681 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 1.087 εκατ. ευρώ σε
σχέση με τον μηνιαίο στόχο. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στα αυξημένα έσοδα από
Φόρους, λόγω της παράτασης που δόθηκε για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας
έως την 1η Μαρτίου, καθώς και στα αυξημένα έσοδα από το ΠΔΕ. Τα συνολικά έσοδα
του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 5.009 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι του
μηνιαίου στόχου κατά 994 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 4.002 εκατ.
ευρώ, αυξημένα κατά 428 εκατ. ευρώ ή 12,0% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί
στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2021. Η υπέρβαση αυτή του στόχου
οφείλεται κυρίως στην είσπραξη των τελών κυκλοφορίας για όσους έκαναν χρήση της
παράτασης της προθεσμίας εξόφλησής τους, όπως προαναφέρεται. Τα έσοδα του ΠΔΕ
ανήλθαν σε 692 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 392 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.
Οι επιστροφές εσόδων του Φεβρουαρίου 2021 ανήλθαν σε 328 εκατ. ευρώ,
σημειώνοντας μείωση κατά 94 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (421 εκατ. ευρώ).
Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2021 ανήλθαν στα 11.801 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά
959 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (12.760 εκατ. ευρώ). Πιο συγκεκριμένα, σημαντικό
μέρος των υπό κατανομή πιστώσεων που επρόκειτο να μεταφερθούν στην κατηγορία
των μεταβιβάσεων εντός της περιόδου Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου, τελικά δεν
μεταφέρθηκαν, κυρίως διότι υπήρξε μεταγενέστερη του προϋπολογισμού απόφαση, να
εξυπηρετηθεί μερικώς το μέτρο της επιστρεπτέας προκαταβολής και από πόρους του
ΠΔΕ. Οι ταμειακές πληρωμές που σχετίζονται με τα εξοπλιστικά προγράμματα του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (κατηγορία αποκτήσεων παγίων περιουσιακών στοιχείων),
κινήθηκαν αυξητικά σε σχέση με τον αρχικό στόχο κατά 589 εκατ. ευρώ, προς
εξυπηρέτηση των σχετικών συμβάσεων. Το σκέλος του ΠΔΕ κινήθηκε αντίρροπα σε
σχέση με τον τακτικό προϋπολογισμό, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με τον στόχο
κατά 1.094 εκατ. ευρώ (πληρωμές 1.684 εκατ. ευρώ έναντι στόχου 590 εκατ. ευρώ),
κυρίως λόγω των προαναφερθέντων αυξημένων πληρωμών του μέτρου της
επιστρεπτέας προκαταβολής. Η προσωρινή εικόνα των κυριότερων πληρωμών των
μέτρων κατά της πανδημίας για την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου, έχει ως εξής:
α) η δαπάνη αποζημίωσης ειδικού σκοπού λόγω της πανδημίας του COVID-19
(μισθωτών) ύψους 725 εκατ. ευρώ, η οποία πληρώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων (κατηγορία μεταβιβάσεων),
β) η επιστρεπτέα προκαταβολή ύψους 262 εκατ. ευρώ από την κατηγορία των
μεταβιβάσεων και 967 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ,γ) η κρατική αποζημίωση εκμισθωτών
ύψους 41 εκατ. ευρώ, λόγω μειωμένων μισθωμάτων που λαμβάνουν, δ) η επιχορήγηση
προς τον ΟΠΕΚΑ ύψους 70 εκατ. ευρώ, για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων από
την πανδημία και ε) η επιδότηση τόκων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
ύψους 45 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ. Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την
περίοδο του Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2021 παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με
την αντίστοιχη περίοδο του 2020 κατά 3.137 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των
προαναφερθέντων μέτρων κατά της πανδημίας και των αυξημένων πληρωμών
εξοπλιστικών προγραμμάτων. Προσωρινό δελτίο εκτέλεσης προϋπολογισμού. Δήλωση
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Θόδωρου Σκυλακάκη. «Τα έσοδα από
φόρους τον μήνα Φεβρουάριο είναι αυξημένα κατά 428 εκατ. ευρώ ή 12,0%, έναντι του
στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2021. Η
υπέρβαση αυτή του στόχου οφείλεται, κυρίως, στην παράταση είσπραξης των τελών
κυκλοφορίας και αντανακλά επίσης το προσωρινό άνοιγμα της οικονομίας κατά τον
μήνα Ιανουάριο και την – έστω και περιορισμένη – λειτουργία του λιανεμπορίου με click
away στη διάρκεια των εορτών. Τα αποτελέσματα του lock down που ακολούθησε
επιδρούν δυσμενώς ήδη στα έσοδα του Μαρτίου και θα συνεχίσουν με βεβαιότητα να
έχουν αρνητική επίπτωση στην επίτευξη των στόχων του προϋπολογισμού στους
επόμενους δύο μήνες».

Ανώνυμη Παροχή Πληροφοριών
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού (ΕΑ), ενσωματώνοντας
τις πιο καινοτόμες λύσεις και εργαλεία για την
αντιμετώπιση αντι-ανταγωνιστικών πρακτικών που
βλάπτουν την ελληνική οικονομία και τους
καταναλωτές, προχωρά στη δημιουργία ενός
ασφαλούς ψηφιακού περιβάλλοντος για την υποβολή
ανώνυμων πληροφοριών, στα πρότυπα των
αντίστοιχων ψηφιακών εργαλείων (whistleblowing)
που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Ανταγωνισμού, αλλά και άλλες Αρχές Ανταγωνισμού
στην ΕΕ (π.χ. Γερμανία, Σουηδία, Δανία). Οι αντιανταγωνιστικές πρακτικές βλάπτουν άμεσα το
δημόσιο συμφέρον καθώς επηρεάζουν την οικονομία
και
τους
καταναλωτές,
εμποδίζοντας
τον
ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων με συνέπεια
τις αυξημένες τιμές στα προϊόντα και στις υπηρεσίες,
την κακή ποιότητα, την λιγότερη καινοτομία και τον
περιορισμό των επιλογών που έχουν οι
καταναλωτές. Μέχρι σήμερα, εάν κάποιος πολίτης
διαπίστωνε μέσω της θέσης του κάποια ενέργεια ή
δραστηριότητα απειλητική για την εύρυθμη
λειτουργία του ανταγωνισμού, της οικονομίας και, εν
τέλει, του συμφέροντος των πολιτών, δίσταζε να
καταγγείλει τις πρακτικές αυτές υπό τον φόβο
στοχοποίησής του και της πιθανότητας να τεθεί
εκτός αγοράς εργασίας. Ο παράγοντας φόβου
υφίσταται επίσης και για μικρού και μεσαίου
μεγέθους παραγωγούς που σχετίζονται εμπορικά με
αγοραστές που έχουν σημαντική διαπραγματευτική
ισχύ. Οι πολίτες ή παραγωγοί που έχουν
διαπιστώσει παράνομες πρακτικές που βλάπτουν
τον ανταγωνισμό μπορούν πλέον, με απολύτως
διασφαλισμένη την ανωνυμία τους, να παρέχουν
πληροφορίες υπέρ του δημοσίου συμφέροντος. Η
νέα ψηφιακή υπηρεσία της ΕΑ προσφέρει απόλυτη
διασφάλιση της ανωνυμίας όσων θέλουν να
καταθέσουν πληροφορίες για παράνομες πρακτικές
(καρτέλ, κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης κλπ.),
μέσω διαπιστευμένης εταιρείας που βρίσκεται στο
εξωτερικό (ISO/IEC 27001, ISAE 3000, WCAG 2.1),
με την οποία συνεργάζονται ήδη άλλες Επιτροπές
Ανταγωνισμού, και η οποία δεν έχει απολύτως καμία
σχέση με την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Η
πληροφορία καταχωρείται σε ασφαλές περιβάλλον
χωρίς την καταγραφή της ταυτότητας του χρήστη και
η ΕΑ λαμβάνει μόνο το κείμενο της πληροφορίας.
Τέτοιου είδους πληροφορίες, αποτελούν πολύτιμα
εργαλεία, για την αποκάλυψη πρακτικών, καθώς και
για την ταχύτερη διεκπεραίωσης των ερευνών της
Επιτροπής Ανταγωνισμού και ενδεικτικά μπορεί να
αφορούν πρακτικές όπως:
•
νόθευση διαγωνισμών και προσφορών,
•
καθορισμό
τιμών
των
προϊόντων/υπηρεσιών,
•
κατανομή αγοράς/ κατανομή πελατών,
•
περιορισμό ή έλεγχο της παραγωγής, των
αγορών ή της τεχνικής ανάπτυξης,
•
αποκλεισμό ανταγωνιστών και προϊόντων
από την αγορά κλπ.,
•
αντι-ανταγωνιστική
συμπεριφορά
από
δεσπόζουσες εταιρείες που επιβάλουν αθέμιτες τιμές
ή αθέμιτους όρους συναλλαγών κλπ.,
•
παραβάσεις που σχετίζονται με αθέμιτες
εμπορικές πρακτικές από επιχειρήσεις με σημαντική
διαπραγματευτική ισχύ στις σχέσεις μεταξύ
επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού (π.χ.
αναφορικά με γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα και
άλλα καταναλωτικά προϊόντα).
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την
ιστοσελίδα της ΕΑ για την Ανώνυμη Παροχή
Πληροφοριών
στον
σύνδεσμο
www.epant.gr/digital/whistleblowing .

Διαδικτυακή εκδήλωση Επιμελητηρίου Πιερίας με θέμα: «Η γυναίκα
στο εργασιακό περιβάλλον: Ας πούμε όλη την αλήθεια…»
Διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα: «Η γυναίκα στο εργασιακό περιβάλλον:
Ας πούμε όλη την αλήθεια…» διοργανώνει το Επιμελητήριο Πιερίας τη
Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021 στις 18:30 με την παρουσία της υφυπουργού
Εργασίας Μαρίας Συρεγγέλα. Οι απαιτήσεις και οι προκλήσεις που
αντιμετωπίζει η γυναίκα στον εργασιακό της χώρο καθώς και ο
συνδυασμός ρόλων που καλείται να υποστηρίξει στη σύγχρονη εποχή θα
τεθούν, μεταξύ άλλων, στο επίκεντρο των εισηγήσεων της εκδήλωσης.
Όσες και όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν την εκδήλωση μπορούν
να στείλουν e-mail συμμετοχής στο info@champier.gr
ή να
επικοινωνήσουν στο 2351023211 για να δηλώσουν το e-mail στο οποίο θα
τους σταλεί το σχετικό link.
Πρόσκληση στην Ενημερωτική Ημερίδα για το έργο «AGREEN,
Cross-Border Alliance for Climate-Smart and Green Agriculture in the
Black Sea Basin - ΕΞΥΠΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ».
Η Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
Α.Ε.», σε συνεργασία με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής
Μακεδονίας και τον Δήμο Θέρμης, σας προσκαλούν στην Ημερίδα του
έργου ENI CBC BLACK SEA “AGREEN” Η συνάντηση θα λάβει χώρα την
Τρίτη 23 Μαρτίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. στην on-line πλατφόρμα
ZOOM.
Meeting ID: 895 5300 3070 ,Passcode: 679192
https://us02web.zoom.us/j/89553003070?pwd=ODM5TEdTRWUyNnpXc3
hLenRHMHB4dz09
Διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα: Ελληνική Ακαδημία Βιομηχανικής
Ιδιοκτησίας: Πλάνο δράσεων για το 2021 & Διάλεξη με θέμα «4η
Βιομηχανική Επανάσταση & Δικαιώματα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας».
Ο Πρόεδρος και ο Εκτελεστικός Διευθυντής της Ελληνικής Ακαδημίας
Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, σας προσκαλούν την Τρίτη 30 Μαρτίου και ώρα
16.00, σε διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα: Ελληνική Ακαδημία
Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας: Πλάνο δράσεων για το 2021 & Διάλεξη με θέμα
«4η Βιομηχανική Επανάσταση & Δικαιώματα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας». Η
εκδήλωση
θα
πραγματοποιηθεί
μέσω
Zoom
στο
link
https://alternativemedia.zoom.us/j/81626414571 . Η παρακολούθηση της
εκδήλωσης είναι ελεύθερη. Για να συμμετέχετε, παρακαλούμε όπως
συμπληρώσετε
τη
φόρμα
εγγραφής
(https://www.cognitoforms.com/AlternativeMedia1/%CE%A6%CF%8C%C
F%81%CE%BC%CE%B1%CE%95%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B
1%CF%86%CE%AE%CF%82%CE%A3%CF%84%CE%B7%CE%BD%C
E%97%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1%CE%9
5%CE%91%CE%92%CE%99 ).
Το Πρόγραμμα της εκδήλωσης
επισυνάπτεται.
INFODAY 2021
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διοργανώνει σε
συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Προώθησης Διαδικτυακή
Ενημερωτική Ημερίδα Προγράμματα Προώθησης – ΚΑΝ(ΕΕ) 1144/2014
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για το 2021 την Τετάρτη 31 Μαρτίου
2021 και ώρα 10.00. Δείτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης. Για περισσότερες
πληροφορίες –συμμετοχές Α. Καλδίρη – Π. Φωτεινάκη- Μ. Γεωργοπούλου
τηλ.
επικ.:
210
212
4039,
4521,
4063
emails:
akaldiri@minagric.gr
,
pfoteinaki@minagric.gr
,
mgeorgopouloui@minagric.gr .
Eρωτηματολόγιο
Αντιπροσωπείας
ΕΕ
στην
Ιορδανία
για
προβλήματα ευρωπαϊκών επιχειρήσεων
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, μετά από σχετική
πληροφόρηση από το Υπουργείο Εξωτερικών και την Πρεσβεία της
Ελλάδας στο Αμμάν, σας ενημερώνει ότι η Ευρωπαϊκή Αντιπροσωπεία
στην Ιορδανία συνέταξε ερωτηματολόγιο αναφορικά με τυχόν εμπόδια που
αντιμετωπίζουν ευρωπαϊκές επιχειρήσεις κατά τη δραστηριοποίησή τους
στην
χώρα.
Οι
ενδιαφερόμενες
ελληνικές
επιχειρήσεις
που
δραστηριοποιούνται
ή
έχουν
προσπαθήσει
ανεπιτυχώς
να
δραστηριοποιηθούν στην Ιορδανία, μπορούν να συμπληρώσουν το εν
λόγω ερωτηματολόγιο
στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο:
https://www.surveymonkey.com/r/EUinvestmentJordan .

Ενημέρωση ενδιαφερομένων για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην ψηφιακή έκθεση κρασιού
«LONDON WINE FAIR» 17-19 Μαΐου 2021
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) θα συμμετάσχει στην ψηφιακή έκθεση κρασιού «LONDON WINE FAIR», την περίοδο
17-19 Μαΐου 2021. Σκοπός της συμμετοχής της Περιφέρειας στην εν λόγω ψηφιακή έκθεση είναι η επιπρόσθετη αναγνωρισιμότητα
και η ανάδειξη των ποιοτικών προϊόντων της και η ενίσχυση της εξωστρέφειας και διεύρυνσης των δραστηριοτήτων των
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον οινικό κλάδο. Είναι η πρώτη φορά που η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα
συμμετέχει σε Έκθεση κρασιού στο Ηνωμένο Βασίλειο, αγορά στρατηγικής σημασίας για το ελληνικό κρασί, δίνοντας τη
δυνατότητα σε σημαντικούς και ποιοτικούς παραγωγούς της Περιφέρειάς μας να παρουσιάσουν τα εξαιρετικής ποιότητας κρασιά
της περιοχής. Η πρόταση συνεργασίας για την εν λόγω ενέργεια από την εταιρεία RECO EXPORTS περιλαμβάνει:
- Ιστοσελίδα της Περιφέρειας στην οποία θα υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής λογότυπου και πολλαπλού πληροφοριακού υλικού
σχετικά με την Περιφέρεια, τους αμπελώνες της, τα οινοποιεία της, τις ποικιλίες των οινοποιείων κλπ
- Ομαδική ιστοσελίδα με τα συμμετέχοντα οινοποιεία στην οποία κάθε οινοποιείο θα μπορεί να καταχωρήσει πληροφορίες για τα
κρασιά που θα προβάλει όπως φωτογραφία φιάλης, ποικιλία, ονομασία, αλκοολικό βαθμό, έτος παραγωγής, ποσότητες
παραγωγής, εύρος τιμών, κλπ
- Προγραμματισμό Β2Β συναντήσεων μέσω ειδικής πλατφόρμας η οποία θα παρέχει τις παρακάτω δυνατότητες:
- Καταχώρησης πληροφοριών οινοποιείου
- Ρύθμισης ατομικού ημερολογίου διαθεσιμότητας για συνάντηση
- Αποστολής αιτήματος συνάντησης
- Πραγματοποίησης συνάντησης μέσα από ειδικό λογισμικό, δίχως την ανάγκη εγκατάστασης του. Πατώντας σε ειδικό σύνδεσμο τα
δύο μέρη θα οδηγούνται στο ψηφιακό δωμάτιο για την πραγματοποίηση της συνάντησης.
- Πραγματοποίησης ψηφιακής παρουσίασης
- Δυνατότητα αποστολής δειγμάτων σε αγοραστές εντός του Ηνωμένου Βασίλειου, όπου τα οινοποιεία θα έχουν την δυνατότητα
προσθήκης ειδικού κουμπιού «αιτήματος αποστολής δείγματος» δίπλα από την φωτογραφία της φιάλης τους. Κάθε φορά που ένας
αγοραστής αιτείται να λάβει ένα δείγμα, το οινοποιείο θα έχει την δυνατότητα να δει τα στοιχεία του αγοραστή και να επιλέξει την
αποδοχή ή μη της αποστολής των δειγμάτων (στο κόστος περιλαμβάνεται η προσθήκη του ειδικού κουμπιού αιτήματος αποστολής
δειγμάτων για έως 6 διαφορετικά κρασιά ανά οινοποιείο και έως 15 φιάλες στο σύνολο).
- Έντονη προβολή της Περιφέρειας και των οινοποιείων της σε όλη την διαφημιστική καμπάνια της έκθεσης σε κλαδικά ΜΜΕ και
περιοδικά του Ηνωμένου Βασιλείου.
Λόγω συγκεκριμένου αριθμού συμμετοχών, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας λαμβάνοντας υπόψη:
- Τον εξαγωγικό χαρακτήρα της επιχείρησης και αν διαθέτει τις απαραίτητες πιστοποιήσεις
- Τη δραστηριότητα της επιχείρησης και κατά πόσο συμβάλλει στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
- Την εκπροσώπηση όσο το δυνατό περισσότερων Περιφερειακών ενοτήτων της ΠΚΜ
- Τις επιχειρήσεις που δεν έχουν ξανασυμμετέχει σε δράσεις με την Περιφέρεια
Βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή των επιχειρήσεων είναι τα προϊόντα τους να έχουν παραχθεί/
τυποποιηθεί/ μεταποιηθεί εντός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς επίσης η επωνυμία της επιχείρησης ή η ετικέτα της
συσκευασίας των προϊόντων να μην παραπέμπουν σε άλλη Περιφέρεια.
Οι Δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να αποστέλλονται συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες στα email: g.karali@pkm.gov.gr ή
dao@pkm.gov.gr μέχρι την 24 Μαρτίου 2021.Πληροφορίες ή διευκρινίσεις για την πρωτοβουλία της Περιφέρειας καθώς και για
άλλες δράσεις εξωστρέφειας και υποστήριξης του Τμήματος Προβολής Αγροτικών Προϊόντων στα τηλέφωνα 2313330350 κα.
Γλυκερία Καραλή, 2313330395 κος Γεώργιος Γκανάτσιος και 2313330391 κα Χαρίκλεια Τσιαμπαλή. Η σχετική ανακοίνωση στην
ιστοσελίδα
της
Περιφέρειας
Κεντρικής
Μακεδονίας
είναι:
http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=elGR&page=35&pressid=21705

Εξ αποστάσεως δράσεις επιδοτούμενης κατάρτισης και δωρεάν πιστοποίησης εργαζομένων σε τεχνικές εξοικονόμησης
ενέργειας
Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), στο πλαίσιο
του έργου «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε επιλεγμένα επαγγέλματα του τομέα των
Κατασκευών, σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας», με κωδικό ΟΠΣ 5002684 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», προσφέρει επιδοτούμενα εξ αποστάσεως προγράμματα κατάρτισης και δωρεάν
διαδικασίες πιστοποίησης (διενέργεια και εξ αποστάσεως με διαδικτυακή επιτήρηση) των αποκτηθέντων προσόντων και δεξιοτήτων
σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISΟ/IEC 17024. Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων συμμετοχής εργαζόμενων (μισθωτών σε
ιδιωτικές επιχειρήσεις ανεξαρτήτως κλάδου) σε επιδοτούμενα (5€/ώρα) προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, διάρκειας 50
ωρών, που οδηγούν σε δωρεάν διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων σε τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας γίνεται στον σύνδεσμο:
https://form.jotform.com/imegsevee/024 . Τα προγράμματα θα προσφέρονται έως τον Νοέμβριο 2021 και αφορούν 5 θεματικά
αντικείμενα: Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για α) αλουμινοσιδηροκατασκευαστές, β) ηλεκτρολόγους, γ) τεχνίτες τοποθέτησης
υαλοπινάκων, δ) υδραυλικούς, ε) ψυκτικούς. Για αναλυτικές πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ. Για περισσότερες πληροφορίες και
διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται γραπτώς στο 024@imegsevee.gr ή στο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Δομή Κεντρικής
Μακεδονίας στο τηλέφωνο 2310545967.
Ο

Πρόγραμμα κατάρτισης «Agrifood Exports 360 »
ο

Το πρόγραμμα Agrifood Exports 360 δημιουργήθηκε με στόχο να παρέχει στους ενδιαφερόμενους ουσιαστικές και πρακτικές
γνώσεις και δεξιότητες, δίνοντας έμφαση στις πλέον σύγχρονες τεχνικές στο χώρο των εξαγωγών αγροδιατροφικών προϊόντων.
Μέσα από στοχευμένη και εξατομικευμένη γνώση, το πρόγραμμα αυτό απαντά στις ανάγκες ανάπτυξης των επιχειρήσεων που
απασχολούνται στον αγροδιατροφικό τομέα. Με βασικούς πυλώνες την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και την εξαγωγική
προετοιμασία, οι συμμετέχοντες αποκτούν σφαιρική θεωρητική και πρακτική γνώση γύρω από τις εξαγωγές αγροδιατροφικών
προϊόντων, εντός και εκτός Ευρωπαϊκών χωρών. Εγγραφές πραγματοποιούνται έως τις 22 Μαρτίου 2021 και το πρόγραμμα ξεκινάει
στις 29 Μαρτίου 2021. Πληροφορίες και εγγραφές στην ιστοσελίδα: https://www.cultivateacademy.org/ . Επικοινωνία στο email:
cultivate@generationag.org .

Εξ αποστάσεως επιμορφωτικά σεμινάρια από το
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Η σημασία του επαγγελματικού προσανατολισμού στην
περίοδο της υγειονομικής κρίσης του COVID-19

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Ινστιτούτο Ανάπτυξης
Απασχόλησης, σε συνεργασία με τα Προγράμματα Δια Βίου
Μάθησης μέσω e-Learning του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, που
υλοποιούνται στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και
Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου,
προσφέρουν Online Εξ Αποστάσεως επιμορφωτικά
προγράμματα. Συγκεκριμένα τα προγράμματα είναι:
- "Διπλογραφικό Λογιστικό Σύστημα Ν.Π.Δ.Δ"
Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή
επαρκών γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούν την
ανάπτυξη και λειτουργία ενός συστήματος παρακολούθησης
της λογιστικής διαχείρισης σε οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης με τις αρχές της Γενικής και Αναλυτικής
Λογιστικής όπως αυτές καθορίζονται από το κλαδικό
λογιστικό σχέδια του Δημόσιου Τομέα με βάση το
διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.
- "Διαχείριση Αποβλήτων:Προσαρμογές στις αρχές της
Κυκλικής Οικονομίας"
Σκοπός του προγράμματος είναι η παρουσίαση του
υφιστάμενου πλαισίου διαχείρισης αποβλήτων και της
εφαρμογής των αρχών της κυκλικής οικονομίας με σκοπό να
αποσαφηνιστούν τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις Ο.Τ.Α με
βάση τις απαιτήσεις του νέου Εθνικού Σχεδιασμού
Αποβλήτων αλλά και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από
την υφιστάμενη νομοθεσία. Στο πλαίσιο του προγράμματος
θα γίνει αναφορά στις βασικές αρχές διαχείρισης αποβλήτων
και της ανακύκλωσης όπως αυτές περιλαμβάνονται στο
κανονιστικό πλαίσιο που ισχύει και θα παρουσιαστούν οι
προσαρμογές που προβλέπονται με την εφαρμογή των
κανόνων κυκλικής οικονομίας.
Η έναρξη των σεμιναρίων είναι την Δευτέρα 12 Απριλίου
2021 και η διάρκεια τους είναι 200 ώρες. Η παρακολούθηση
γίνεται μέσω e-learning και το κόστος προγράμματος
ανέρχεται στο ποσό των
380€ (για εγγραφές μέχρι
5/4/2021: 350€). Επικοινωνία: Ινστιτούτο Ανάπτυξης
Απασχόλησης, τηλ: 2311242874-75, 2310500473, E-mail:
ota.seminaria@ianap.gr , info@kleisthenis.org .

Στο πλαίσιο λειτουργίας των εξ αποστάσεως υπηρεσιών
πληροφόρησης
του
Δικτύου
Πληροφόρησης
και
Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων
και Ανέργων το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ,
απέστειλε στο Βιοτεχνικό
Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης κείμενο πληροφόρησης της
ενότητας «Θέματα Απασχόλησης» με τίτλο " Η σημασία του
επαγγελματικού προσανατολισμού
στην περίοδο
της
υγειονομικής κρίσης του COVID-19".
Η υγειονομική κρίση του COVID-19 επηρέασε βαθιά - μαζί με
άλλους τομείς -και την αγορά εργασίας, διαμορφώνοντας
πρωτόγνωρες συνθήκες και νέες απαιτήσεις. Το εργατικό
δυναμικό, προκειμένου να ανταποκριθεί σε αυτές, είναι
αναγκαίο να τις κατανοήσει και να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο
του
στο
νέο
εργασιακό
τοπίο.Ο
επαγγελματικός
προσανατολισμός, μέσω οργανωμένων και συστηματικών
παρεμβάσεων, στοχεύει στην παροχή βοήθειας στα άτομα σε
θέματα επαγγελματικής ανάπτυξης, επιλογής και σχεδιασμού
σταδιοδρομίας.Διευκολύνει
την
αυτογνωσία,
παρέχει
πληροφόρηση για την αγορά εργασίας και συμβάλλει στην
ανάπτυξη δεξιοτήτων, ενδυναμώνοντας και υποστηρίζοντας
τους ενδιαφερομένους για τη διαχείριση της σταδιοδρομίας
τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη διεύρυνση των
εκπαιδευτικών και επαγγελματικών οριζόντων τους και τη
βελτίωση σε βάθος χρόνου των επαγγελματικών τους
προοπτικών.

ΚΕΔΙΒΙΜ του
Επιμορφωτικά
Ανάπτυξης»

Πανεπιστημίου
Προγράμματα

Αιγαίου «Ε.Π.Τ.Α.–
Τεχνολογίας
και

Τα Επιμορφωτικά Προγράμματα Τεχνολογίας και Ανάπτυξης
(Ε.Π.Τ.Α.), λαμβάνοντας υπόψη τις νέες εκπαιδευτικές και
επαγγελματικές ανάγκες τόσο στο δημόσιο όσο και στον
ιδιωτικό τομέα, καθώς και την ισχύουσα νομοθεσία περί
μοριοδότησης, προσφέρουν το πρόγραμμα «Ψηφιακό
Γραφείο – Ενίσχυση Ψηφιακών Δεξιοτήτων». Ο
τεχνολογικός γραμματισμός θεωρείται πλέον απαραίτητο
προσόν για τους εργαζόμενους όλων των οργανισμών και
επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα οι τεχνολογίες όπως τα
υπολογιστικά φύλλα, οι επεξεργαστές κειμένου, το διαδίκτυο,
οι συνεργατικές πλατφόρμες, κ.α., θεωρούνται σήμερα
απαραίτητα εργαλεία για την ανάληψη και την εκτέλεση μίας
εργασίας. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκείνους που
επιθυμούν να γνωρίσουν και να εφαρμόσουν τις γνώσεις
τους στους υπολογιστές για την καλύτερη οργάνωση και
απόδοση της δουλειάς τους. H διάρκεια του προγράμματος
είναι από τις 10 Μαΐου 2021 μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου 2022.
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: 2273082255 (κα. Νίκη
Κυριακού) καθημερινά τις ώρες 9:00-15:00, καθώς και στο
email: epta@aegean.gr .

Εξειδικευμένο εκπαιδευτικό webinar, με θέμα την
Ενεργειακή Απόδοση στην Ψυχρή Εφοδιαστική Αλυσίδα
του κλάδου Τροφίμων και Ποτών
Το Επιμελητήριο Κορινθίας και ο Σύνδεσμος Ελληνικών
Βιομηχανιών
Τροφίμων
(ΣΕΒΤ),
συνδιοργανώνουν
εξειδικευμένο εκπαιδευτικό webinar, με θέμα την Ενεργειακή
Απόδοση στην Ψυχρή Εφοδιαστική Αλυσίδα του κλάδου
Τροφίμων και Ποτών. To δωρεάν webinar, διοργανώνεται στα
πλαίσια του Ευρωπαϊκού έργου ICCEE (Improving Cold Chain
Energy Efficiency) που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα
Horizon 2020 της ΕΕ. Στόχος του webinar είναι η ανάπτυξη
δεξιοτήτων και η απόκτηση γνώσεων σε θέματα εξοικονόμησης
ενέργειας και περιβαλλοντικής διαχείρισης.. Το σεμινάριο
απευθύνεται σε επαγγελματίες που ενδιαφέρονται για την
ενεργειακή ανάπτυξη ή σε στελέχη βιομηχανιών, που
επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους και την ικανότητά
τους στη διαχείριση ενέργειας. Πιο συγκεκριμένα αφορά: Βιομηχανίες Τροφίμων και Ποτών: Υπεύθυνοι διαχείρισης
ενέργειας, βιομηχανικοί μηχανικοί, ελεγκτές και διαχειριστές
ενέργειας, συντηρητές
- Αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων και ποτών: Υπεύθυνοι
διαχείρισης ενέργειας, ελεγκτές ενέργειας και διαχειριστές,
συντηρητές, βιομηχανικοί μηχανικοί, - Επαγγελματίες της
εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων, - Μηχανικούς, ελεγκτές και
άλλους επαγγελματίες που ενδιαφέρονται για αυτόν τον τομέα
- Πανεπιστημιακά & Ερευνητικά Ιδρύματα, - Επαγγελματικές
ενώσεις Δήλωση συμμετοχής: Το webinar, διάρκειας 5 ωρών,
θα επαναληφθεί σε 3 διαφορετικές ημερομηνίες. Για να
δηλώσετε συμμετοχή, πατήστε πάνω στην επιθυμητή
ημερομηνία: •
Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2021: 15:00-20:00
(https://www.eventora.com/el/Events/ekpaideytiko-energeiakhapodos/Order/ZXPIFAKMDV/Complete?step=0&selDate=0001
0101) , • Σάββατο,
3
Απριλίου
2021:
10:00-15:00
(https://www.eventora.com/el/Events/ekpaideytiko-energeiakhapodos/Order/FMLFRNXPWC/Complete?step=0&selDate=000
10101)
•
Πέμπτη,
8
Απριλίου
2021:
13:0018:00(https://www.eventora.com/el/Events/ekpaideytikoenergeiakhapodos/Order/THQPCTHKKX/Complete?step=0&sel
Date=00010101) .
Για τη συμμετοχή στο webinar δεν υπάρχει κόστος αλλά
απαιτείται προεγγραφή. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση
συμμετοχής.

Εκδήλωση με θέμα: «Ο ρόλος του Χρηματιστηρίου Ενέργειας
στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη του ενεργειακού
κλάδου - Λειτουργία και Προοπτικές», 19 Μαρτίου 2021
Το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας, το Τμήμα Οικονομικών
Επιστημών – Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και ο Σύνδεσμος
Βιομηχανιών Ελλάδος διοργανώνουν εκδήλωση με θέμα: «Ο ρόλος
του Χρηματιστηρίου Ενέργειας στον εκσυγχρονισμό και την
ανάπτυξη του ενεργειακού κλάδου - Λειτουργία και Προοπτικές» η
οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης (teams) την
Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021 και ώρα 18:00’ – 20:30’. Για την
εγγραφή σας, πληροφορίες και το πρόγραμμα πατήστε ΕΔΩ.

Εκδήλωση παρουσίασης των επιστημονικών
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 22 Μαρτίου 2021

μελετών

Οι Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σας
προσκαλούν στην παρουσίαση των επιστημονικών μελετών οι
οποίες διακρίθηκαν στο διαγωνισμό με τίτλο: «Η έρευνα στην
πρώτη γραμμή». Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε με σκοπό την
εκπόνηση μελετών και την υποβολή εργασιών από
Υποψήφιους Διδάκτορες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σε
θέματα σχετικά με την πανδημία Covid-19. Στην εκδήλωση θα γίνει
παρουσίαση και μέρους του ερευνητικού έργου μελών της
Κοινότητας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σχετιζόμενου με την
πανδημία. Την εκδήλωση θα προλογίσει ο Πρύτανης, Καθηγητής
Στυλιανός Δ. Κατρανίδης. Για συμμετοχή και υποβολή ερωτήσεων
κατά
τη
διάρκεια
της
εκδήλωσης:
https://zoom.us/j/97306737439?pwd=L0JkY2lRNkZ5NHp4NWl0cH
hQVFFPUT09
Meeting ID: 973 0673 7439, Passcode: z8V8HB. Για
παρακολούθηση
της
εκδήλωσης
χωρίς
συμμετοχή
:
https://youtu.be/n6zNeCSo_Iw.

Ανοιχτή Δημόσια Συζήτηση : ''Διασύνδεση Πανεπιστημίων
και
Ερευνητικών
Κέντρων
με
Επιχειρήσεις
του
Αγροδιατροφικού Τομέα: Υφιστάμενη Κατάσταση και
Προοπτικές Ισχυροποίησης'', 23 Μαρτίου 2021
H ΠΡΩ.ΠΑΙΔΕΙΑ (ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ)
διοργανώνει Ανοιχτή Δημόσια Συζήτηση με θέμα: ''Διασύνδεση
Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων με Επιχειρήσεις του
Αγροδιατροφικού Τομέα: Υφιστάμενη Κατάσταση και Προοπτικές
Ισχυροποίησης'' στις 23 Μαρτίου 2021 (17.00–19.00) με στόχο την
ανταλλαγή απόψεων και προβληματισμών. Η εν λόγω Εκδήλωση
αποτελεί μια προσπάθεια για τη μετεξέλιξη του εθνικού
εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας μας, σε ένα ελκυστικό και
καινοτόμο σύστημα, το οποίο θα παρέχει μόρφωση και θα
αποτελεί παράλληλα μοχλό ανάπτυξης για τη χώρα. Η εκδήλωση
απευθύνεται σε εκπροσώπους της Πολιτείας, ακαδημαϊκούς,
ερευνητές, επιχειρηματίες, φοιτητές και σπουδαστές. Πληροφορίες
και
εγγραφές
στην
ιστοσελίδα:
https://zoom.us/webinar/register/WN_4LxCpm20TJ21tUuY7kTC9w
.Επικοινωνία στο email: prwpaideia@deonteam.gr .
Επιστημονικό Συνέδριο για το Δίκαιο και τις Πολιτικές της
Υγείας , 1-2 Απριλίου 2021
Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ και ο όμιλος Economia διοργανώνουν το
1ο Επιστημονικό Συνέδριο για το Δίκαιο και τις Πολιτικές της Υγείας
με θέμα Υγεία: Νέες Προκλήσεις μέσα από σύγχρονες κρίσεις, την
Πέμπτη 1 & την Παρασκευή 2 Απριλίου 2021, διαδικτυακά μέσω της
virtual conference platform health.events.nb.org . Το Συνέδριο που
τελεί υπό την αιγίδα του ΣΦΕΕ, του ΣΕΙΒ και του ΣΕΚ, φιλοδοξεί να
αποτελέσει έναν σταθερό θεσμό για όλους όσους ασχολούνται ή
εφαρμόζουν το δίκαιο της υγείας, προσφέροντας σε αυτούς
πολύτιμη εξειδικευμένη γνώση αναφορικά με τα κρίσιμα και
επίκαιρα θέματα του κλάδου δικαίου της υγείας. Το Συνέδριο
απευθύνεται σε νομικούς, στελέχη δημοσίων και ιδιωτικών φορέων
και
παρόχων
υπηρεσιών
υγείας,
μέλη
της
επιστημονικής/ακαδημαϊκής κοινότητας. Πληροφορίες και εγγραφές
βρίσκονται ΕΔΩ.

Εκδήλωση «Startups Innovate with Oracle Cloud», 22
Μαρτίου 2021
Το "Startups Innovate with Oracle Cloud" έρχεται τη Δευτέρα
22 Μαρτίου 2021, ώρα 16.00, από το Επιστημονικό Πάρκο
Πατρών, το Orange Grove και την Oracle. Η εκδήλωση, που
θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω Zoom, θα
επικεντρωθεί στις δωρεάν υποστηρικτικές υπηρεσίες, όπως
cloud credits και ευκαιρίες δικτύωσης, που μπορούν να
αξιοποιήσουν startups, scaleups και, ευρύτερα, καινοτόμες
επιχειρήσεις κατά την πορεία ανάπτυξής τους. Ειδικότερα,
στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί το πρόγραμμα
επιτάχυνσης Oracle for Startups το οποίο υλοποιείται με
μεγάλη επιτυχία σε ολόκληρο τον κόσμο, και την Ελλάδα,
προσφέροντας σε νέους επιχειρηματίες ένα σύνολο από
υπηρεσίες υποστήριξης, όπως δωρεάν credits και εκπτώσεις
για Cloud Infrastructure και Platform Services από την
Oracle, καθώς και μοναδικές ευκαιρίες συνεργειών με το
εκτεταμένο δίκτυο μεντόρων, product experts και
συνεργατών της Oracle. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι
εκπρόσωποι του Oracle for Startups θα παρουσιάσουν
αναλυτικά τους τρόπους που οι startups μπορούν να
εξοικονομήσουν χρήματα, να επιτύχουν πωλήσεις και να
αναπτυχθούν πιο γρήγορα, μέσα από την τεχνολογία και τα
δίκτυα της Oracle. Ενώ η επιτυχημένη startup DoxyChain,
που συμμετέχει στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, θα
παρουσιάσει τη δική της ιστορία τεχνολογικής και εμπορικής
ανάπτυξης αξιοποιώντας τις υπηρεσίες Oracle. Δείτε το
πρόγραμμα της εκδήλωσης και εγγραφείτε τώρα
ακολουθώντας
τον
παρακάτω
σύνδεσμο:
https://oracle.zoom.us/webinar/register/WN_48faB7Q4T1qx
muWONVIYSA .Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να
επικοινωνήσετε με τη Μαρία Κωνσταντίνου, Επιστημονικό
Πάρκο Πατρών, +30 2610911557, konstantinou@psp.org.gr
.Το Oracle for Startups υποστηρίζει διεθνείς επιχειρηματίες
με τεχνολογία και εταιρικές διασυνδέσεις. Για να μάθετε
περισσότερα για το Oracle for Startups επισκεφθείτε τη
διεύθυνση
https://www.oracle.com/startup/
.Για
να
ενημερωθείτε σχετικά με το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών και
το Orange Grove επισκεφθείτε αντίστοιχα τις ιστοσελίδες
www.psp.org.gr και www.orangegrove.eu .

Έκθεση «Istanbul International Furniture Fair 2021», 2227 Ιουνίου 2021
Η έκθεση Επίπλων της Κωνσταντινούπολης «Istanbul
International Furniture Fair 2021» άλλαξε ημερομηνίες και θα
πραγματοποιηθεί από 22 έως 27 Ιουνίου 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-informationform μέχρι 1 Ιουνίου 2021.Πληροφορίες: Τηλ: +90
02124540546 / +90 02124540547, E-mail: iiff@iib.org.tr ,
info@istanbulfurniturefair.com .

Έκθεση Χειμερινής Μόδας «LESHOW», 6-8 /06/ 2021
Η έκθεση γούνας και δέρματος «LeShow Moscow for Winter
Fashion» θα πραγματοποιηθεί από τις 6 έως 8 Ιουλίου 2021
στην Μόσχα-Ρωσία. H ιστοσελίδα της έκθεσης είναι:
https://leshow.ru/ .Πληροφορίες: τηλ:+7 9851683269, e-mail:
fairs@turkelmoscow.ru .

Επιχειρηματικά Νέα
ΑΛΒΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στα Τίρανα, απέστειλε ενημερωτικό
δελτίο Φεβρουαρίου 2021, του Γραφείου Οικονομικών και
Εμπορικών Υποθέσεων ( ΟΕΥ ) της Πρεσβείας της Ελλάδος στα
Τίρανα, το οποίο περιλαμβάνει ειδήσεις οικονομικού, εμπορικού
και
επιχειρηματικού
ενδιαφέροντος.
Για
περισσότερες
πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την
ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στα Τίρανα
(www.agora.mfa.gr/al51), email: ecocom-tirana@mfa.gr ή την
ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr.
ΒΕΛΓΙΟ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδος στις Βρυξέλλες, απέστειλε:
- έγγραφο με τίτλο "Δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών
εξελίξεων Βέλγιο - Φεβρουάριος 2021"
- έγγραφο με τίτλο “Διαδικτυακή Ενημερωτική Εκδήλωση για την
αγορά του Βελγίου (10/3/2021)” Για περισσότερες πληροφορίες
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του
Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στις Βρυξέλλες (http://agora.mfa.gr/ )
e-mail: ecocom-brussels@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr .
ΙΣΠΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μαδρίτη, απέστειλε έγγραφα με
θέμα:
- «Το Νέο πακέτο οικονομικών βοηθειών, 11 δις ευρώ, από την
Κυβέρνηση της Ισπανίας-Μαδρίτη, 12/03/2021»
- «Ψήφιση νέου νόμου για το καθεστώς των διανομέων στην
Ισπανία»
- «Κατάργηση των περιορισμών για τον τουριστικό προορισμό
των Βαλεαρίδων Νήσων από τη Γερμανία»
- «Ενίσχυση Ávoris με 320 εκ. ευρώ για τη συγχώνευσή της με τη
Globalia»
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 .

Επιχειρηματικά Νέα ( Συνέχεια)
Β8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η Β8
Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του
Υπουργείου
Εξωτερικών, σε συνέχεια ρηματικής
διακοίνωσης της Πρεσβείας της Βόρειας Μακεδονίας στην
Αθήνα, μας γνωρίζει ότι το Οικονομικό Επιμελητήριο της
γειτονικής χώρας έλαβε την απόφαση της αλλαγής της
ονομασίας του σε ‘’Οικονομικό Επιμελητήριο της Βόρειας
Μακεδονίας’’ (Economic Chamber of North Macedonia).
Όλες οι σφραγίδες του Επιμελητηρίου θα φέρουν την ως
άνω αναφερόμενη ονομασία από τις 3 Μαρτίου 2021.
Επιπρόσθετα, επισυνάπτονται ΕΔΩ δείγματα υπογραφών
των εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων, καθώς και σφραγίδων
του Επιμελητηρίου.

Σεμινάριο Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την διαδικτυακή
πύλη "Access2Markets", 14 Απριλίου 2021
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στο Τόκυο , απέστειλε έγγραφο που
μας ενημερώνει ότι το σεμινάριο της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για την διαδικτυακή πύλη "Access2Markets", θα
διεξαχθεί την Τετάρτη 14 Απριλίου 2021, ώρα Ελλάδος
09.00-13.00,
μέσω
τηλεματικής.
Περισσότερες
πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης και της αίτησης
εγγραφής,
θα
αναρτηθούν
στον
σύνδεσμο:
https://trade.ec.europa.eu/access-tomarkets/en/content/events-access2markets .

Ακύρωση έκθεσης FRUIT LOGISTICA SPECIAL EDITION
2021
Η έκθεση FRUIT LOGISTICA SPECIAL EDITION 2021 που
ήταν προγραμματισμένη στις 18 - 20 Mαΐου 2021
ακυρώνεται λόγω της συνεχιζόμενης πανδημίας στην
Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο. Η επόμενη έκθεση
FRUIT LOGISTICA 2022 θα διεξαχθεί στο Βερολίνο στις 09
– 11 Φεβρουαρίου 2022. Επικοινωνία: Ελληνογερμανικό
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, τηλ: 2106419037
,E-Mail: berlinmesse@ahk.com.gr .

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Focus Business Turkey March 2021
Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) της
Ελληνικής Πρεσβείας στο Λονδίνο με ανάρτησή του στη
διαδικτυακή
ύλη
του
Υπουργείου
Εξωτερικών
https://agora.mfa.gr μας ενημερώνει για την Μετάθεση
ημερομηνιών υποχρέωσης προσκόμισης φυτοϋγειονομικών και
υγειονομικών πιστοποιητικών για την εισαγωγή στη Μεγάλη
Βρετανία προϊόντων φυτικής και ζωικής προέλευσης. Παράταση
τελωνειακών διευκολύνσεων. Δείτε το σχετικό έγγραφο του
Γραφείου Ο.Ε.Υ. Λονδίνου.

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

ΒΕΡΟΛΙΝΟ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βερολίνο, απέστειλε έγγραφα με
θέμα:
- «Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών – Η Γερμανική Οικονομία
στην μετά Covid-19 εποχή»
- «Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών – Μία στις πέντε γερμανικές
επιχειρήσεις αισθάνεται ότι απειλείται από την κρίση του
κορωνοϊού»
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 .

Ζήτηση συνεργασίας από την Τουρκία
Το εμπορικό τμήμα του Γενικού Προξενείου της Τούρκικης
Δημοκρατίας με έγγραφο που απέστειλε στο ΒΕΘ,
ενημερώνει ότι η τούρκικη εταιρία με την επωνυμία «mudo
concept» που δραστηριοποιείται με είδη σπιτιού και ένδυση
(στοιχεία
επικοινωνίας:
email:
conceptinternational@mudo.com.tr
,ιστοσελίδα:
https://www.mudo.com.tr/ ) ενδιαφέρεται να συνάψει
επιχειρηματική συνεργασία με ελληνικές εταιρίες. Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την εταιρία
στο email conceptinternational@mudo.com.tr .

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα
228

23/03/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΓΧΡΩΜΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ
ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ. 2104803202

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
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24/03/2021 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΤΗΛ. 2313318450

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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29/03/2021 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΗΣ ΜΕΘ, ΤΟΥ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΟΥ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ,
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ,
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ,
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΠ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΗΛ. 2413504

ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ ΚΑΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ
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31/03/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
TRANSCELL ΤΗΛ. 2313307195

ΓΝΘ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
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02/04/2021 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΜΙΣΘΩΣΗ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 424 ΓΣΝΕ ΤΗΛ.
2310381080

424 ΓΣΝΘ
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05/04/2021
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛ.
2313307195

ΓΝΘ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
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07/04/2021 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ. 2821082233

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
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08/04/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ
ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΕΓΑΣΟΥΝ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΣΤΙΣ Δ' ΚΑΙ Ε'
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΛ.
2313317446

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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09/04/2021 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΤΟΥ
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΗΛ.
2313308154

ΓΝΘ ΓΕΝΗΜΑΤΑΣ
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13/04/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΗΣ) ΤΗΛ. 2310381080

424 ΓΣΝΘ
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15/04/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ) ΤΗΛ.2310381080

424 ΓΣΝΘ
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16/04/2021 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΦΩΝΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ
ΤΗΛ. 2108916263

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
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19/04/2021 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΡΑΥΣΜΑΤΟΒΟΛΩΝ ΝΑΡΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΥΠΟΥ M18A1 CLAYMORE ΤΗΛ. 2103483225

ΑΣΔΥΣ ΘΗΣΕΑΣ
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19/04/2021 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 13
ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ OSHKOSH M911 ΤΗΛ. 2103483225

ΑΣΔΥΣ ΘΗΣΕΑΣ
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19/04/2021 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΚΡΑΝΩΝ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ.
2103483225

ΑΣΔΥΣ ΘΗΣΕΑΣ
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20/04/2021 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ
ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΧ ΤΗΛ. 2103483225

ΑΣΔΥΣ ΘΗΣΕΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ




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.

