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Παράταση υποβολής δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας για τον Αύγουστο
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε στις 03.08.2021 η ακόλουθη ανακοίνωση:
Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δηλώσεων αναστολής των συμβάσεων εργασίας εργαζομένων. Για το χρονικό διάστημα από 1
έως και 6 Αυγούστου 2021 θα μπορούν να υποβάλλονται δηλώσεις αναστολής συμβάσεων εργασίας που αφορούν είτε όλο τον
Αύγουστο, είτε μέρος αυτού. Σε κάθε περίπτωση κατά το ανωτέρω διάστημα δηλώνονται οι αναστολές που αφορούν το διάστημα από 1
έως και 6 Αυγούστου 2021. Από 7 Αυγούστου 2021 οι επιχειρήσεις – εργοδότες θα μπορούν να προαναγγέλλουν αναστολές
συμβάσεων εργασίας εργαζομένων.

Από Σεπτέμβριο η σταδιακή διασύνδεση ταμειακών μηχανών με το TAXIS -Τι προβλέπει η απόφαση της ΑΑΔΕ
Σύμφωνα με την Απόφαση Α. 1171 /03-08-2021 της ΑΑΔΕ από 01.09.2021 Ξεκινάει η σταδιακή Διασύνδεση των Φορολογικών
Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) με το Πληροφοριακό Σύστημα Φ.Η.Μ. της Α.Α.Δ.Ε. για την ηλεκτρονική διαβίβαση των δεδομένων
των στοιχείων λιανικής πώλησης, που εκδίδονται μέσω αυτών, στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA. Δείτε εδώ την απόφαση όπως
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ.

Πάγιες δαπάνες: Δεύτερη ευκαιρία για 800 επιχειρήσεις
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στις 05.08.2021 ανακοίνωσε ότι, μετά την τροποποίηση της σχετικής κοινής υπουργικής
απόφασης για την υπαγωγή επιχειρήσεων στη ρύθμιση των παγίων δαπανών, 800 επιχειρήσεις, οι αιτήσεις των οποίων είχαν
απορριφθεί αρχικά, έχουν πλέον δικαίωμα ένταξης σε αυτό το καθεστώς.
Για τον σκοπό αυτό, η ΑΑΔΕ:
•
Εντόπισε τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις (ΑΦΜ)
•
Άνοιξε ξανά το σύστημα, ώστε αυτές
•
Nα υποβάλουν ξανά την αίτησή τους στο myBusiness Support μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής (9 Αυγούστου 2021).

Ο ΟΑΕΔ τώρα και στο support.gov.gr για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών
Δελτίο Τύπου 05.08.2021. Στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης και βελτίωσης των ψηφιακών υπηρεσιών που προσφέρει στους
πολίτες και στις επιχειρήσεις για την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτησή τους, από σήμερα ο ΟΑΕΔ συμμετέχει στην ενιαία κυβερνητική
υπηρεσία εξυπηρέτησης πολιτών support.gov.gr
Μέσω της νέας υπηρεσίας, οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) αιτήματα
υποστήριξης και μετά από την επεξεργασία των αιτημάτων από τον ΟΑΕΔ, οι πολίτες θα παραλαμβάνουν τις απαντήσεις τους στο
ενιαίο αποθετήριο απαντήσεων. Συγκεκριμένα, οι αρχικά προσφερόμενες υπηρεσίες αφορούν θέματα σχετικά με:
•
•
•
•
•
•
•

Έκδοση / Ανανέωση Δελτίων Ανεργίας
Ενημέρωση Στοιχείων Μητρώου Ανέργων
Βεβαιώσεις από τον ΟΑΕΔ (πχ βεβαίωση ανεργίας, κ.α.)
Υποβολή Βιογραφικού Σημειώματος
Αναζήτηση Θέσεων Εργασίας
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες προς Εγγεγραμμένους Ανέργους και Επιχειρήσεις και
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες από το Δίκτυο EURES

Σταδιακά οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα επεκτείνονται με απώτερο σκοπό να καλυφθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερο από το εύρος
των υπηρεσιών του Οργανισμού.
Η ένταξη του ΟΑΕΔ στο support.gov.gr εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια για την αναβάθμιση των υπηρεσιών ενημέρωσης και
εξυπηρέτησης των πολιτών, που έχει θέσει ως προτεραιότητα ο Υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης και αποτελεί ένα ακόμη
βήμα της στρατηγικής του Οργανισμού που στοχεύει στο ψηφιακό μετασχηματισμό και στη δημιουργία ενός εκτεταμένου συνόλου
υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, σε συνέχεια της επέκτασης των e-υπηρεσίων, τη λειτουργία της πλατφόρμας «ψηφιακών
ραντεβού» myOAEDlive, τον επανασχεδιασμό του ιστότοπου www.oaed.gr και της νέας εφαρμογής OAEΔapp για κινητά και tablet.

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των
φορολογικών δηλώσεων έως τις 10 Σεπτεμβρίου
2021

Περισσότερες από 29.000 επιχειρήσεις υπέβαλαν αίτηση στην
Δράση ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ – Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου η
επανακατάθεση των αιτήσεων που απορρίφθηκαν

Υπουργείο Οικονομικών Δελτίο Τύπου 03.08.2021:
Με νομοθετική διάταξη του Υπουργείου Οικονομικών,
παρατείνεται
η
προθεσμία
υποβολής
των
φορολογικών δηλώσεων μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου και
η καταβολή των δύο πρώτων μηνιαίων δόσεων
(Ιουλίου και Αυγούστου) του οφειλόμενου φόρου
μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου. Η παράταση κρίθηκε
επιβεβλημένη, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που
επικρατούν, αλλά και για να διευκολυνθούν οι
φορολογούμενοι πολίτες, οι λογιστές και οι
φοροτεχνικοί, εξαντλώντας κάθε χρονικό περιθώριο
παράτασης, δεδομένης της επερχόμενης έκδοσης
των εκκαθαριστικών ΕΝΦΙΑ εντός του μηνός
Σεπτεμβρίου. Επισημαίνεται ότι για την παροχή
έκπτωσης 3% στο συνολικό ποσό του οφειλόμενου
φόρου που προκύπτει από τη φορολογική δήλωση,
τα φυσικά πρόσωπα θα πρέπει να υποβάλουν τη
δήλωσή τους μέχρι τις 27 Αυγούστου και να
καταβάλουν εφάπαξ τον φόρο μέχρι και τις 31
Αυγούστου. «Η Κυβέρνηση, με πλήρη επίγνωση της
πραγματικότητας,
των
αναγκών
και
των
ιδιαιτεροτήτων της κοινωνίας, παρεμβαίνει όπου
χρειάζεται, για να στηρίζει και να διευκολύνει τους
πολίτες», τονίζει σε δήλωσή του ο Υφυπουργός
Οικονομικών
κ.
Απόστολος
Βεσυρόπουλος.
Παράλληλα, τονίζεται ότι για το 70% των
φορολογικών δηλώσεων που έχουν εκκαθαριστεί
μέχρι σήμερα, δεν προκύπτει πληρωμή φόρου.
Ειδικότερα, για την πλειοψηφία των δηλώσεων αυτών
ο φόρος που προκύπτει είναι μηδενικός, ενώ
σημαντικός αριθμός φορολογουμένων λαμβάνει
επιστροφή φόρου. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται και σε
φορολογικά μέτρα που έχει λάβει η Κυβέρνηση,
όπως η εφαρμογή της νέας φορολογικής κλίμακας με
τους μειωμένους συντελεστές, η αναστολή των
τεκμηρίων διαβίωσης, καθώς της ειδικής εισφοράς
αλληλεγγύης για τα εισοδήματα του ιδιωτικού τομέα.
Η Κυβέρνηση συνεχίζει να ασκεί μια φορολογική
πολιτική με κοινωνικό και αναπτυξιακό πρόσημο

Υπουργείο Ανάπτυξης Δελτίο Τύπου 03.08.2021: Με επιτυχία
ολοκληρώθηκε στις 30/07/2021, η διαδικασία υποβολών αιτήσεων για
δύο σημαντικές Δράσεις του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020), που έχουν ως
σκοπό να υποστηρίξουν τις ελληνικές επιχειρήσεις στην αντιμετώπιση
των συνεπειών της πανδημικής κρίσης COVID19 και στην επανεκκίνηση
της οικονομικής δραστηριότητας. Συγκεκριμένα η Δράση, «Επιδότηση
Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για Προμήθεια Πρώτων
Υλών – ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» επιδοτεί έως 100.000 ευρώ τις
επιχειρήσεις εστίασης, για την αγορά πρώτων υλών απαραίτητων για τη
λειτουργία τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη Δράση
αποδείχθηκε ιδιαίτερα δημοφιλής καθώς περισσότερες από 29.000
επιχειρήσεις εστίασης υπέβαλαν αίτηση με τον προϋπολογισμό των
αιτήσεων να ξεπερνάει τα 270 εκατ. Ευρώ δημόσιας δαπάνης. Θα πρέπει
να τονιστεί ότι η διαδικασία ένταξης ήταν ιδιαίτερα απλή καθώς
επαρκούσε η ενδιαφερόμενη επιχείρηση να πληροί τους όρους και τις
τυπικές προϋποθέσεις της Πρόσκλησης. Ήδη έχουν ενταχθεί 9.884
επιχειρήσεις (ΔΔ 98.830.222 €) ενώ έχουν εκταμιευθεί περισσότερα από
25 εκ. ευρώ. Υπογραμμίζεται ότι οι διαδικασίες εντάξεων και
εκταμιεύσεων συνεχίζονται με ταχείς ρυθμούς.» Παράλληλα,
ολοκληρώθηκαν οι υποβολές και για τη Δράση προϋπολογισμού 20
εκατομμυρίων ευρώ, «Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων»,
μέσω της οποίας σημαντικός αριθμός δικηγόρων ενισχύεται με έως
2.000 ευρώ για την απόκτηση ψηφιακού εξοπλισμού προκειμένου να
είναι σε θέση να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που προσφέρει η
τεχνολογία, στην παροχή των υπηρεσιών τους. Και σε αυτή τη Δράση η
υποβολή και η ένταξη ήταν εξαιρετικά απλή
ως διαδικασία.
Επισημαίνεται ότι οι επιχειρήσεις των οποίων οι αιτήσεις απορρίφθηκαν
στις δύο ανωτέρω Δράσεις, δύνανται μετά την έκδοση της σχετικής
απορριπτικής απόφασης να υποβάλουν νέα αίτηση χρηματοδότησης
μέχρι και την Πέμπτη 30/09/2021 και ώρα 15:00. Η δυνατότητα αυτή,
προσφέρει μια επιπλέον ευκαιρία σε πολλές ακόμα επιχειρήσεις να
ενταχθούν στις δύο Δράσεις και να επωφεληθούν από αυτές. Χάρη στις
δύο Δράσεις του ΕΠΑνΕΚ ένας σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων και
επαγγελματιών στηρίζονται άμεσα προκειμένου να ανταπεξέλθουν σε
αυτή τη κρίσιμη περίοδο. Υπενθυμίζεται ότι παραμένουν ανοικτές
ανάλογες Δράσεις που υποστηρίζουν παιδότοπους, γυμναστήρια καθώς
και τουριστικές επιχειρήσεις (για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε
την ιστοσελίδα antagonistikotita.gr ή καλέστε στο 801 1136 300 από τις
9.00 π.μ έως τις 4.30 μ.μ.).

Ολοκληρώθηκε από τις υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ η εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών για τους ασφαλισμένους με
παράλληλη απασχόληση. Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ
Ανακοίνωση της Διοίκησης του e-ΕΦΚΑ ,02.08.2021Q! Ολοκληρώθηκε από τις υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ η εκκαθάριση των
ασφαλιστικών εισφορών Ελευθέρων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολουμένων και Αγροτών με παράλληλη μισθωτή εργασία για το έτος
2020. Παράλληλα, αναρτήθηκαν τα σχετικά ειδοποιητήρια στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ. Στην εν λόγω εκκαθάριση εμπίπτουν μη
μισθωτοί ασφαλισμένοι που διατηρούσαν παράλληλα μισθωτή εργασία για μέρος ή ολόκληρο το έτος 2020. Κατά την εφαρμογή του
νέου εισφοροδοτικού πλαισίου, αξιοποιήθηκαν Πληροφοριακά Συστήματα Φορέων και η δήλωση των ασφαλισμένων στην ηλεκτρονική
υπηρεσία «Αίτηση – Δήλωση επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας» προκειμένου να προσδιοριστούν οι ασφαλισμένοι με παράλληλη
μισθωτή απασχόληση καθώς και τα πρόσωπα που είχαν υπαχθεί στο ασφαλιστικό καθεστώς αμειβόμενων με Δελτίο Παροχής
Υπηρεσιών. Παράλληλα, τέθηκε σε αναστολή η έκδοση των ειδοποιητηρίων καταβολής ασφαλιστικών εισφορών έτους 2020 μέχρι τη
λήψη των δεδομένων. Από την ανωτέρω διαδικασία της εκκαθάρισης έχουν εξαιρεθεί κατηγορίες μη μισθωτών ασφαλισμένων με
παράλληλη μισθωτή απασχόληση στον Δημόσιο Τομέα, για τους οποίους εκκρεμεί, από τους Φορείς Δημοσίου, η υποβολή
Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) έτους 2020. Η διαδικασία εκκαθάρισης για τους ασφαλισμένους αυτούς θα ολοκληρωθεί το
προσεχές χρονικό διάστημα και αφού ληφθούν τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία. Για τις περιπτώσεις ασφαλισμένων που με την
ολοκλήρωση της εκκαθάρισης προκύπτει χρεωστικό υπόλοιπο, αυτό μπορεί να καταβληθεί σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Η
πρώτη δόση εκκαθάρισης καταβάλλεται εμπρόθεσμα έως 31/8/2021. Τα ειδοποιητήρια έχουν αναρτηθεί και είναι προσβάσιμα μέσα
από την ηλεκτρονική υπηρεσία «Εισφορές Μη Μισθωτών e-ΕΦΚΑ» στην ιστοσελίδα (www.efka.gov.gr) και η ταυτοποίηση χρήστη
γίνεται με τους κωδικούς Taxisnet, τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ.

3η
Τροποποίηση
της
Αναλυτικής
Πρόσκλησης της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ,
ΕΣΠΑ 2014-2020 «Επιδότηση Κεφαλαίου
Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για
Προμήθεια Πρώτων Υλών - ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ
ΕΣΤΙΑΣΗΣ». Δυνατότητα υποβολής νέας
αίτησης
χρηματοδότησης
για
τις
επιχειρήσεις που απορρίφθηκαν στη Δράση
Η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ μας ενημερώνΕΙ ότι στις
29-7-2021 δημοσιεύθηκε η απόφαση του
Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Ι.
Τσακίρη που αφορά στην τρίτη (3η)
τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης
«Επιδότηση
Κεφαλαίου
Κίνησης
σε
Επιχειρήσεις Εστίασης για Προμήθεια Πρώτων
Υλών - ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» του
ΕΠΑνΕΚ, σύμφωνα με την οποία επιχειρήσεις
των οποίων η αίτηση χρηματοδότησης, που
υποβλήθηκε έως την καταληκτική ημερομηνία
και ώρα της Δράσης, 30 Ιουλίου 2021 και ώρα
15:00 απορρίπτεται, έχουν τη δυνατότητα μετά
την έκδοση της σχετικής απορριπτικής
απόφασης να υποβάλουν επόμενη αίτηση
χρηματοδότησης. Η αίτηση αυτή μπορεί να
υποβληθεί μέχρι και την Πέμπτη 30/09/2021 και
ώρα 15:00. Το δικαίωμα νέας υποβολής παύει
να υφίσταται σε περίπτωση που η επιχείρηση
αυτή ενταχθεί στη Δράση. Με αυτόν τον τρόπο
αυξάνεται η δυνατότητα των επιχειρήσεων του
κλάδου της εστίασης να επωφεληθούν από τη
συμμετοχή τους στη Δράση. Δείτε την 3η
τροποποίηση
της
Πρόσκλησης
εδώ.
Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη Δράση
στοχεύει στην επιχορήγηση ΜμΕ και Μεγάλων
Επιχειρήσεων του κλάδου της εστίασης για τη
στήριξη μετά την επανεκκίνηση της λειτουργίας
τους, υπό το καθεστώς της πανδημίας της
νόσου COVID-19, με την προμήθεια πρώτων
υλών απαραίτητων για τη λειτουργία τους. Η
Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.
Πληροφορίες. Κάθε λεπτομέρεια σχετικά με την
αίτηση συμμετοχής στη Δράση αναφέρεται
αναλυτικά στην Αναλυτική Πρόσκληση της
Δράσης ως ισχύει η οποία έχει δημοσιευτεί
στους διαδικτυακούς τόπους www.espa.gr,
www.antagonistikotita.gr,
www.efepae.gr,
http://www.kepa-anem.gr και www.anko.gr). Για
αναλυτικές πληροφορίες και διευκρινίσεις οι
επιχειρήσεις των Περιφερειών της Κεντρικής και
Δυτικής Μακεδονίας, μπορούν να απευθύνονται
στις επίσημες πηγές πληροφόρησης, ήτοι :
α) Στην ΕΥΔ/ΕΠΑνΕΚ/Γραφείο πληροφόρησης
κοινού
(www.antagonistikotita.gr,
infoepan@mou.gr, τηλ.801 11 36 300, σελίδα
Δράσης πατήστε εδώ).
β) στην ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ/EΦΕΠΑΕ (τηλ
2310-480.000, www.kepa-anem.gr,
info@ekepa.gr, info@e-kepa.gr,
Σελίδα Δράσης,
πατήστε εδώ).
γ) στην ΑΝΚΟ (Παράρτημα της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ
ΑΜΚΕ/ΕΦΕΠΑΕ στην Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας),
τηλ.
24610-24022
,
anko@anko.gr, www.anko.gr )
Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
αποστέλλουν ηλεκτρονικά το ερώτημά τους
μέσω της ιστοσελίδας www.kepa-anem.gr
(πεδίο "Στείλε το ερώτημά σου" στη διεύθυνση:
https://kepa-anem.gr/steile-to-erotima-sou/) και
να απευθύνονται και στα κατά τόπους
Εμποροβιομηχανικά Επιμελητήρια της περιοχής
τους.

Ηλεκτρονική υπηρεσία για τον έλεγχο εγκυρότητας ασφαλιστικής
ενημερότητας
Από τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ εκδόθηκε στις 02.08.2021 η ακόλουθη
ανακοίνωση: Σε λειτουργία τέθηκε η ηλεκτρονική υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ για
τον έλεγχο της εγκυρότητας του Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας
(ΑΑΕ). Πρόκειται για αναβάθμιση παλαιάς ηλεκτρονικής υπηρεσίας με στόχο
την ενίσχυση του ελέγχου και της εγκυρότητας των αποδεικτικών
ασφαλιστικής ενημερότητας.
Το ενιαίο Αποδεικτικό Ασφαλιστικής
Ενημερότητας που εκδίδεται μετά από αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό έλεγχο
εργοδοτικών και ατομικών ασφαλιστικών οφειλών, δύναται να χρησιμοποιηθεί
από:
Επιχειρήσεις απογεγραμμένες και μη στο Μητρώο Εργοδοτών κοινών
επιχειρήσεων του e - Ε.Φ.Κ.Α. και φυσικά πρόσωπα (ελεύθερους
επαγγελματίες, αγρότες, αυτοαπασχολούμενους, συνταξιούχους, μισθωτούς
ασφαλισμένους, λοιπούς ιδιώτες).
Πιστοποιημένους φορείς, υπηρεσίες και πρόσωπα (ΚΕΠ, Δημόσιες
Υπηρεσίες, Υπηρεσίες Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, Τραπεζικά Ιδρύματα,
Συμβολαιογράφους),
Για την χρήση της εν λόγω υπηρεσίας είναι απαραίτητη η εισαγωγή του
μοναδικού Αριθμού Εγκυρότητας καθώς και του Αριθμού Συστήματος που
αναγράφονται στο Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας. Για την είσοδο
στην υπηρεσία απαιτείται ταυτοποίηση του χρήστη με χρήση κωδικών
taxisnet.
Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία ελέγχου εγκυρότητας ΑΑΕ, o
χρήστης εισέρχεται:
-είτε μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) και ακολουθεί τη διαδρομή:
Αρχική -> Επιχειρηματική Δραστηριότητα-> Έλεγχος εγκυρότητας
φορολογικών
και
ασφαλιστικών
στοιχείων->Έλεγχος
εγκυρότητας
αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας,
-είτε μέσω του διαδικτυακού τόπου του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) και
ακολουθεί
την
διαδρομή:
Ελ.
Επαγγελματίας/Αυταπασχολούμενοι/Εργοδότες/Αγρότες/Μισθωτοί ή Λογιστές
-> Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας → «Έλεγχος Εγκυρότητας
Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας με Αριθμό Εγκυρότητας»
(https://apps.ika.gr/eCheckClearance).
Επισημαίνεται ότι η νέα υπηρεσία αφορά σε Αποδεικτικά Ασφαλιστικής
Ενημερότητας που έχουν εκδοθεί από τις 14 Ιουλίου και μετά.

Invitation for National Handloom Day Celebration - 7th August 2021
Η Invest India, η Εθνική Υπηρεσία Προώθησης & Διευκόλυνσης Επενδύσεων
της Κυβέρνησης της Ινδίας, διοργανώνει μια εικονική εκδήλωση, σε συνεργασία
με το Υπουργείο Υφαντουργίας και το Βορειοανατολικό Συμβούλιο, την
Κυβέρνηση της Ινδίας στις 7 Αυγούστου 2021 και ώρα 14:00 μ.μ. - 15:45 μ.μ.
(IST). Σκοπός αυτής της εκδήλωσης είναι να γιορτάσουν και να τιμήσουν τους
υφαντές και τους τεχνίτες χειροποίητων χειροποίητων ειδών και να αναδείξουν
τις δυνατότητες του τομέα Handloom στην βορειοανατολική περιοχή της Ινδίας.
Έχουν προσκληθεί περισσότερες από 20 ξένες πρεσβείες στην Ινδία από τις
περιοχές του Ινδο-Ειρηνικού και της Ευρώπης (συνημμένο).
Ο σύνδεσμος για την εκδήλωση θα κοινοποιηθεί σύντομα.
Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την αποδοχή της συμμετοχή σας
επικοινωνήστε στο email: apekshita.alkesh@investindia.org.in
Στοιχεία Επικοινωνίας της Πρεσβείας: Διεύθυνση :Κλεάνθους 3, Αθήνα 10674
Τηλέφωνα: 00 30 210 7216227 & 30 210 7216481 00 30 210 7211252, 00 30
210 7235458 & 00 30 210

Έως 27 Αυγούστου η προθεσμία για αρχικές/τροποποιητικές Δηλώσεις
Covid και Ενοικίων Μαΐου 2021
Ανακοίνωση ΑΑΔΕ , 02.08.2021: Με στόχο την περαιτέρω διευκόλυνση των
φορολογουμένων, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ανακοινώνει ότι
παρατείνεται έως τις 27 Αυγούστου 2021 η προθεσμία, εντός της οποίας οι
εκμισθωτές/υπεκμισθωτές ακινήτων μπορούν να υποβάλουν αρχικές ή
τροποποιητικές «Δηλώσεις Covid» ή/και «Δηλώσεις Πληροφοριακών Στοιχείων
Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», για τον μήνα Μάιο 2021.

Ξεκίνησε η πρώτη φάση λειτουργίας του στρατηγείου απονομής συντάξεων του eΕΦΚΑ
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων: Τη νέα δομή ταχείας
απονομής συντάξεων διαδοχικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ καθώς και το συντονιστικό επιχειρησιακό κέντρο για την παρακολούθηση
της απονομής συντάξεων σε όλη την Ελλάδα επιθεώρησε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης,
μαζί με τον Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης Πάνο Τσακλόγλου και την Γενική Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Παυλίνα
Καρασιώτου. Η παρουσίαση της νέας δομής έγινε από τον Διοικητή του e-ΕΦΚΑ Παναγιώτη Δουφεξή και τον project manager
Μιχάλη Κεφαλογιάννη. Στο στρατηγείο απονομής συντάξεων του e-ΕΦΚΑ που στεγάζεται στο «πράσινο κτήριο» επί της Λ. Κηφισίας
έχει στηθεί το συντονιστικό επιχειρησιακό κέντρο για την παρακολούθηση της ροής απονομής συντάξεων σε όλη την Ελλάδα με
στόχο τον κεντρικό συντονισμό, την επιτάχυνση των διαδικασιών και την συνολική επίβλεψη του σχεδίου οριστικής εξάλειψης του
στοκ των εκκρεμών συντάξεων. Παράλληλα, στο ίδιο κτήριο ξεκίνησε η πρώτη φάση λειτουργίας της νέας δομής ταχείας απονομής
συντάξεων διαδοχικής ασφάλισης, οι οποίες θεωρούνται οι πλέον δύσκολες περιπτώσεις απονομής και η καθυστέρηση τους φτάνει
μέχρι και τα 4-5 χρόνια. Με τη νέα δομή όλοι οι συνταξιοδοτικοί φάκελοι των ασφαλισμένων εντός Αττικής με διαδοχική ασφάλιση σε
ΙΚΑ-ΟΑΕΕ, ΙΚΑ-ΟΓΑ, ΟΑΕΕ-ΟΓΑ συγκεντρώνονται στο «πράσινο κτήριο», σε ένα ενιαίο χώρο και επί τόπου υπάλληλοι των τριών
τ.Ταμείων ανοίγουν τις κούτες και τους φακέλους, υπολογίζουν τον χρόνο ασφάλισης και τυχόν οφειλές, κάνουν τον τελικό
υπολογισμό του ύψους της σύνταξης και στο τέλος προχωρούν στην έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης. Μια διαδικασία όπου
μέχρι πρότινος χρειαζόταν μήνες ή και χρόνια για να ολοκληρωθεί λόγω των τεράστιων καθυστερήσεων στην αλληλογραφία μεταξύ
των υπαλλήλων των τ. Ταμείων. Τώρα ολοκληρώνεται μέσα σε λίγες ημέρες καθώς τόσο οι αρμόδιοι υπάλληλοι όσο και το σύνολο
της απαιτούμενης πληροφορίας συγκεντρώνονται στο ίδιο σημείο. Ήδη τον Ιούλιο, πρώτος μήνας λειτουργίας της νέας γραμμής
απονομής συντάξεων, εκδόθηκαν 1.100 παραπάνω νέες συντάξεις διαδοχικής ασφάλισης. Στόχος είναι μέχρι το Φθινόπωρο να
απονέμονται έως και 3.200 νέες συντάξεις τον μήνα, ενώ κατά την πλήρη λειτουργία του, στο τέλος του έτους, να απονέμονται έως
και 6.800 νέες συντάξεις μηνιαίως. Το αμέσως επόμενο διάστημα οι φυσικοί φάκελοι θα ψηφιοποιούνται πλήρως προτού έρθουν για
επεξεργασία στο «πράσινο κτήριο». Τονίζεται πως αντίστοιχη δομή υλοποιείται και στη Θεσσαλονίκη και η έναρξη λειτουργίας της
δρομολογείται το Φθινόπωρο. Με την χρήση των νέων τεχνολογιών, τον καλύτερο συντονισμό και την αποτελεσματικότερη
συνεργασία των έμπειρων στελεχών του e-ΕΦΚΑ μεταξύ τους, αλλά και με εξειδικευμένες εταιρίες του ιδιωτικού τομέα, το «πράσινο
κτίριο» θα αποτελεί το μεγαλύτερο κέντρο απονομής συντάξεων καθώς και το επιχειρησιακό κέντρο απονομής, όπου η
αποτελεσματικότητα, η ταχύτητα και ο σεβασμός στις ανάγκες των πολιτών κυριαρχούν. Προς την κατεύθυνση της ψηφιοποίησης
του ΕΦΚΑ σημαντική είναι η συμβολή του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υπουργού Κυριάκου Πιερρακάκη.
Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε: «Επισκέφθηκα σήμερα, μαζί με τον υφυπουργό
Πάνο Τσακλόγλου και την Γενική Γραμματέα Παυλίνα Καρασιώτου, το νέο στρατηγείο του ΕΦΚΑ για την απονομή των εκκρεμών
συντάξεων. Εδώ πάμε να χτυπήσουμε το κακό στη ρίζα του σε σχέση με την καθυστέρηση στην έκδοση των συντάξεων. Από τη μια
με ένα ενιαίο συντονιστικό κέντρο για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση της έκδοσης των συντάξεων. Και από την άλλη, πάλι με
ένα ενιαίο κέντρο έκδοσης συντάξεων διαδοχικής ασφάλισης. Ένα θέμα που είναι μεγάλη πληγή, καθώς αφορά στο 50% των
εκκρεμών συντάξεων. Μέχρι τώρα στέλναμε σακούλια από τη Ρούμελη στον Μοριά. Διαδικασία που έπαιρνε μήνες ή και χρόνια γιατί
χανόμασταν στην αλληλογραφία και τα τηλέφωνα. Τώρα, εδώ σε διπλανά γραφεία, οι συντάξεις βγαίνουν ταχύτατα. Η κατάσταση
μέχρι το φθινόπωρο σε σχέση με την έκδοση των συντάξεων θα έχει βελτιωθεί αισθητά. Το 2019 ο ρυθμός απονομής νέων
συντάξεων ήταν 10.000 το μήνα, ήδη έχει φτάσεις στις 20.000 νέες συντάξεις το μήνα και στόχος μας είναι μέχρι το φθινόπωρο να
φτάσουν τις 30.000 το μήνα».
Ο Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Πάνος Τσακλόγλου δήλωσε: «Η προσπάθεια που καταβάλλεται καθημερινά για τον
εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ και την μείωση του χρόνου
απονομής των συντάξεων είναι διαρκής και ασταμάτητη. Το ζήτημα των εκκρεμών συντάξεων που ταλανίζει το συνταξιοδοτικό μας
σύστημα εδώ και πολλά χρόνια, έχει μπει στο δρόμο της οριστικής του επίλυσης με την δέσμη μέτρων που ήδη υλοποιεί ο e-ΕΦΚΑ
σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Παραμένουμε προσηλωμένοι σ' αυτόν τον στόχο ώστε ο
ενιαίος ασφαλιστικός φορέας της χώρας να γίνει μια σύγχρονη δημόσια υπηρεσία που θα ανταποκρίνεται με συνέπεια στις ανάγκες
των ασφαλισμένων του, αλλά και στις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις του ρόλου του».

Τέσσερις στρατηγικές επενδύσεις, ύψους 761.350.000 ευρώ, ενέκρινε η Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων
(ΔΕΣΕ)
Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου 05.08.2021 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων: Την έγκριση για τέσσερις στρατηγικές
επενδύσεις, συνολικού ύψους περίπου 761.350.000 ευρώ,αποφάσισε η Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (ΔΕΣΕ)
που συνεδρίασε, Πέμπτη 5 Αυγούστου, υπό την προεδρία του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη και τη
συμμετοχή του ΥπουργούΟικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Νίκου
Παπαθανάση, του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κ. Κώστα Σκρέκα, του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό αρμόδιο για τον
συντονισμό του κυβερνητικού έργου κ. Άκη Σκέρτσου, του Υφυπουργού για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια, κ.
Κώστα Φραγκογιάννη, του Γενικού Γραμματέα Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ, κ. Ορέστη Καβαλάκη, του Γενικού Γραμματέα
Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας και Πρόεδρο του Enterprise Greece, κ. Γιάννη Σμυρλήκαι του Διευθυντή
Στρατηγικών Επενδύσεων του Enterprise Greece, κ. Άκη Σκλάβου. Συγκεκριμένα, αποφάσισε την ένταξη των εξής 4επενδύσεων στις
διαδικασίες των Στρατηγικών Επενδύσεων του ν. 4608/2019:
1)Ένταξη του επενδυτικού σχεδίου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ Φ/Π 700 MW» του επενδυτικού φορέα με την επωνυμία «ΕΝΙΠΕΑΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ»
2)Ένταξη του επενδυτικού σχεδίου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ
ΙΣΧΥΟΣ 362,75 MW» του επενδυτικού φορέα με την επωνυμία «ΚΑΡΑΤΖΗΣ ΑΕ»
3)Ένταξη του επενδυτικού σχεδίου «VOULA PROJECT» του επενδυτικού φορέα με την επωνυμία «VHPH PROPERTIES
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
4)Ένταξη του επενδυτικού σχεδίου «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΕΣ – ΝΗΣΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ, Π.Ε.
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ» του επενδυτικού φορέα με την επωνυμία «ELIVI HOTELS SA»
Παράλληλα, ενέκρινε την τροποποίηση προηγούμενης απόφασης ΔΕΣΕ που αφορά στην ένταξη του επενδυτικού σχεδίου
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ» στο Νομό Ηρακλείου της Περιφέρειας
Κρήτης, του επενδυτικού φορέα με την επωνυμία «ΒΗΤΑ ΠΡΩΤΗ ΑΕ», στις διαδικασίες των Στρατηγικών Επενδύσεων του ν.
3894/2010.

47.000 επιταγές κοινωνικού τουρισμού ΟΑΕΔ
ενεργοποιήθηκαν σε τουριστικά καταλύματα το δεύτερο
δεκαπενθήμερο του Ιουλίου
Δελτίο Τύπου 04.08.2021. Το δεύτερο δεκαπενθήμερο του
Ιουλίου ενεργοποιήθηκαν συνολικά 47.000 επιταγές του
προγράμματος κοινωνικού τουρισμού 2020-2021 του ΟΑΕΔ,
σε τουριστικά καταλύματα της χώρας, καθώς και 2.182
επιταγές ακτοπλοϊκής μεταφοράς.
Συνολικά, κατά το 12μηνο διάστημα από 1 Αυγούστου 2020
έως 31 Ιουλίου 2021, 197.175 δικαιούχοι και ωφελούμενοι
έκαναν διακοπές σε τουριστικά καταλύματα μέσω κοινωνικού
τουρισμού, ενώ ενεργοποιήθηκαν και 21.192 επιταγές
ακτοπλοϊκής μεταφοράς.
Ενδεικτικά, οι 25 περιφερειακές ενότητες με τον μεγαλύτερο
αριθμό ενεργοποιημένων επιταγών σε τουριστικά καταλύματα
κατά το διάστημα 16-31 Ιουλίου 2021 είναι οι εξής:
Περιφερειακή Ενότητα

Πλήθος

Ποσοστό

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

5.041

10,7%

ΕΥΒΟΙΑΣ

2.793

5,9%

ΠΙΕΡΙΑΣ

2.771

5,9%

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

2.618

5,6%

ΣΠΟΡΑΔΩΝ

2.245

4,8%

ΘΑΣΟΥ

2.191

4,7%

ΛΕΥΚΑΔΑΣ

2.081

4,4%

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

1.871

4,0%

ΧΑΝΙΩΝ

1.751

3,7%

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

1.648

3,5%

ΝΗΣΩΝ

1.590

3,4%

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

1.361

2,9%

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

1.242

2,6%

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

974

2,1%

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

959

2,0%

ΛΕΣΒΟΥ

945

2,0%

ΧΙΟΥ

918

2,0%

ΠΑΡΟΥ

852

1,8%

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

845

1,8%

ΣΥΡΟΥ

772

1,6%

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

768

1,6%

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

654

1,4%

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

647

1,4%

ΗΛΕΙΑΣ

500

1,1%

ΘΗΡΑΣ

488

1,0%

Υπενθυμίζεται ότι οι διακοπές με το πρόγραμμα κοινωνικού
τουρισμού 2021-2022, μπορούν να πραγματοποιηθούν έως
τις 31 Ιουλίου 2022 σε τουριστικά καταλύματα του Μητρώου
Παρόχων του ΟΑΕΔ.
Για αναλυτικές πληροφορίες, τους όρους και τις
προϋποθέσεις του προγράμματος, καθώς και πλήρεις
οδηγίες για τη διαδικασία ενεργοποίησης των επιταγών, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τη διεύθυνση
https://www.oaed.gr/koinonikos-toyrismos

E-λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του
κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και
διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος (Β κύκλος)
Η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ μας ενημερώνει ότι από τις 9-7-2021 είναι σε
διαδικασία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότηση η Δράση «Eλιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου
του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση
ηλεκτρονικού καταστήματος (Β κύκλος)» του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 20142020 (Ημερομηνία Προκήρυξη Δράσης : 25-6-2021). Η Δράση θα
υλοποιηθεί από τον ΕΦΕΠΑΕ (ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ ο αρμόδιος
Εταίρος-Περιφερειακή Μονάδας του ΕΦΕΠΑΕ για τις Περιφέρειες
της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας) ως Δικαιούχος, σε
συνεργασία με την ΕΥΔ/ΕΠΑνΕΚ.
Βασικά Στοιχεία της Δράσης :
1.Προϋπολογισμός : 8 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών
της χώρας,
2.Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 9/7/2021 και ώρα
15:00
Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Τετάρτη 29/09/2021
και ώρα 17:00
3.Επιλέξιμες επιχειρήσεις : Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανικού
εμπορίου και διατηρούν φυσικό κατάστημα σε διακριτό της οικίας
τους χώρο ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή,
που
λειτουργούν νομίμως στη χώρα και έχουν κάνει έναρξη στην
αρμόδια ΔΟΥ. Οι αναλυτικές προϋποθέσεις συμμετοχής
περιγράφονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης. Οι
επιχειρήσεις διακρίνονται σε:
Υφιστάμενες, εφόσον έχουν συσταθεί έως και την 30/09/2019.
Νεοσύστατες, εφόσον έχουν συσταθεί από 01/10/2019 μέχρι την
ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης.
4. Επιδότηση
Έως 5.000 ευρώ σε κάθε επιχείρηση με διακριτό ΑΦΜ για την
απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής και την υλοποίηση άυλων
ενεργειών (λογισμικό/υπηρεσίες) με σκοπό την ανάπτυξη και
διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος.
Έως 1.500 ευρώ για αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος,
εφόσον η επιχείρηση το διέθετε ήδη πριν τις 18/3/2020.
Στην περίπτωση αναβάθμισης υφιστάμενου ηλεκτρονικού
καταστήματος δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες προμήθειας
εξοπλισμού.
Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την 18η Μαρτίου 2020 και μετά.
5. Η Αίτηση Χρηματοδότησης θα υποβληθεί ηλεκτρονικά στην
πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων
(ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis
6. Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
από εθνικούς πόρους.
Δείτε την Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης, πατώντας εδώ.
Δείτε το ενημερωτικό video της Δράσης, πατώντας εδώ.
Πληροφορίες-Ενημέρωση
Κάθε λεπτομέρεια σχετικά με την αίτηση συμμετοχής στη Δράση
αναφέρεται αναλυτικά στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης η
οποία έχει δημοσιευτεί στους διαδικτυακούς τόπους www.espa.gr,
www.antagonistikotita.gr,
www.efepae.gr,
http://www.kepaanem.gr και www.anko.gr).
Για αναλυτικές πληροφορίες και διευκρινίσεις επί του περιεχομένου
της Πρόσκλησης οι φορείς και οι επιχειρήσεις των Περιφερειών της
Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, μπορούν να απευθύνονται στις
επίσημες πηγές πληροφόρησης, ήτοι :
α)
Στην
ΕΥΔ/ΕΠΑνΕΚ/Γραφείο
πληροφόρησης
κοινού
(www.antagonistikotita.gr, infoepan@mou.gr, τηλ.801 11 36 300,
σελίδα Δράσης πατήστε εδώ).
β) στην ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ/EΦΕΠΑΕ (τηλ 2310-480.000,
www.kepa-anem.gr, info@e-kepa.gr , info@e-kepa.gr , Για την
ειδική Σελίδα της Δράσης, πατήστε εδώ).
γ) στην ΑΝΚΟ (Παράρτημα της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ/ΕΦΕΠΑΕ στην
Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας),
τηλ.
24610-24022
,
anko@anko.gr, www.anko.gr) .
Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν ηλεκτρονικά το
ερώτημά τους μέσω της ιστοσελίδας www.kepa-anem.gr (πεδίο
"Στείλε το ερώτημά σου" στη διεύθυνση: https://kepa-anem.gr/steileto-erotima-sou/)
και να απευθύνονται και στα κατά τόπους
Εμποροβιομηχανικά Επιμελητήρια της περιοχής του.

Μέτρα ανακούφισης και στήριξης των πληγέντων από τις πυρκαγιές
Η Ελληνική Κυβέρνηση, το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σε συνεργασία με τα συναρμόδια
Υπουργεία Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και με την Τοπική Αυτοδιοίκηση,
ενεργοποιούν μια σειρά από μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων των περιοχών που πλήττονται από τις πυρκαγιές, μετά την
κήρυξη των περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και την οριοθέτησή τους από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Δείτε
εδώ την ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών.

Ανοίγουν οι αιτήσεις για τις 50 ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας με 33 ειδικότητες υψηλής ζήτησης Επαγγελματική εκπαίδευση με
αμειβόμενη πρακτική άσκηση στις Σχολές του ΟΑΕΔ
Την Τετάρτη 4 Αυγούστου και ώρα 16:00, ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στις
Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας του ΟΑΕΔ, για το σχολικό έτος 2021-22, σε 33 ειδικότητες με υψηλή ζήτηση στην αγορά
εργασίας. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται έως και τις 15 Σεπτεμβρίου. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι
γεννήθηκαν τα έτη 1998-2006 και είναι κάτοχοι τουλάχιστον Απολυτηρίου Γυμνασίου. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά
ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr με τους κωδικούς TAXISnet στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-epaggelmatike-skhole-epas-tou-oaed
Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση →Εγγραφή σε σχολείο →Εγγραφή σε Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑ.Σ.) του
ΟΑΕΔ. Ο ΟΑΕΔ εφαρμόζει από το 1952 το σύστημα της Μαθητείας, το οποίο είναι και το μοναδικό δυικό σύστημα στη χώρα μας, που
συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή επαγγελματική εκπαίδευση στην Σχολή με την πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες
εργασίας (on-the-job-training). Στόχος είναι να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις αλλά και
επαγγελματική εμπειρία στην αγορά εργασίας. Οι μαθητές των ΕΠΑ.Σ. το πρωί πραγματοποιούν Μαθητεία σε επιχειρήσεις του
ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα σε θέσεις συναφείς με την ειδικότητά τους, ενώ το απόγευμα παρακολουθούν θεωρητικά και εργαστηριακά
μαθήματα στη Σχολή. Η αμοιβή των μαθητών αντιστοιχεί σε 21,78 € για κάθε ημέρα πρακτικής άσκησης για 2 έτη (τέσσερα εξάμηνα).
Πανελλαδικά λειτουργούν 50 ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ΟΑΕΔ που προσφέρουν σπουδές σε 33 ειδικότητες. Οι μαθητές των ΕΠΑ.Σ.
Μαθητείας του ΟΑΕΔ :
•
Πραγματοποιούν πρακτική άσκηση με αμοιβή και ασφάλιση
•
Φοιτούν σε σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια
•
Τους παρέχονται τα απαραίτητα βιβλία και βοηθήματα
•
Εκπαιδεύονται από έμπειρο και άρτια καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό
•
Δικαιούνται σπουδαστική άδεια μέχρι 30 ημέρες με αποδοχές
•
Δικαιούνται αναβολή στράτευσης
•
Λαμβάνουν επίδομα στέγασης και σίτισης όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις.
Οι ειδικότητες για το σχολικό έτος 2021-22 είναι οι εξής:
•
Αισθητικής Τέχνης
•
Αργυροχρυσοχοΐας
•
Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής
•
Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας
•
Βοηθών Γενικής Νοσηλείας
•
Βοηθών Φαρμακείου
•
Γαλακτοκομίας – Τυροκομίας
•
Γραφικών Τεχνών – Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου
•
Εγκαταστατών Ψυκτικών & Κλιματιστικών Έργων
•
Επεξεργασία Γούνας
•
Κεραμικής – Αγγειοπλαστικής
•
Κομμωτικής Τέχνης
•
Κτιριακών Έργων
•
Μαγειρικής Τέχνης
•
Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών
•
Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
•
Ξυλουργών – Επιπλοποιών
•
Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ
•
Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων
•
Τεχνιτών Αμαξωμάτων
•
Τεχνιτών Εργαλειομηχανών
•
Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών
•
Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου
•
Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκαταστάσεων & Υπολογιστικών Μονάδων
•
Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
•
Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών
•
Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου
•
Τεχνιτών Ναυπηγικής Βιομηχανίας
•
Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων
•
Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων
•
Υφάσματος – Ένδυσης
•
Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων – Αρχιτεκτονικής Τοπίου
•
Ωρολογοποιίας
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.oaed.gr/mathitia .

Εκθέσεις στην Ελλάδα
12η Διεθνής Έκθεση για την Κτηνοτροφία και
Πτηνοτροφία, “Zootechnia’
Πόλη: Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης
Ημερομηνία: 30 Σεπτεμβρίου έως 3 Οκτωβρίου 2021
Εκθέματα: κτηνοτροφία και πτηνοτροφία
Πληροφορίες: Site: https://zootechnia.helexpo.gr/el , τηλ:
2310291111 e-mail: exhibitions@helexpo.gr
MEAT &GRILL
Πόλη: Αθηνα ,Metropolitan Expo
Ημερομηνία: 2-4/10/2021
Εκθέματα: έκθεση για το κρέας, τη μεταποίηση, τις πρώτες
ύλες και το εμπόριο στην Ελλάδα
Πληροφορίες: Site: www.meatdays.gr,
DAIRY EXPO
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα
Ημερομηνία: 2-4/10/2021
Εκθέματα: Γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα
Πληροφορίες: Site: www.dairyexpo.gr
FROZEN FOOD
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα
Ημερομηνία: 2-4/10/2021
Εκθέματα:Τρόφιμα, ψύξη, Logistics
πληροφορίες: site: www.frozenfoodexpo.gr
Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα
Ημερομηνία: 2-4/10/2021
Εκθέματα: Έκθεση Επαγγελματικών Οχημάτων
Πληροφορίες: 0335980001616153768..pdf
(supplychainexpo.gr)
ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΕΧΡΟ
Πόλη: Αθήνα ,Metropolitan Expo
Ημερομηνία: 15-17/10/2021
Εκθέματα: επαγγελματική έκθεση του κατασκευαστικού
κλάδου της χώρας
Πληροφορίες: Site: https://buildexpogreece.com/
TTGW 2020
Πόλη: Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, Αθήνα
Ημερομηνία: 22-24/ 10/2021
Εκθέματα: Παγκόσμια Έκθεση Θεματικού ΤουρισμούΓαστρονομίας και Οίνου
Πληροφορίες: Site:http://ttgw.gr/ , τηλ: 211 012 9575
SECUREXPO, ENDELEX & SMART HOME Expo
Πόλη: Αθήνα
Ημερομηνία: 15-17/10/2021
Εκθέματα: Ηλεκτρονική Ασφάλεια, Κτιριακού Αυτοματισμού,
Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων Δικτύων
Πληροφορίες: www.securexpo.eu , www.indelexsmarthomexpo.eu

Εκθέσεις στην Ελλάδα (συνέχεια)
METAL MACHINERY
Πόλη: Αθήνα ,Metropolitan Expo
Ημερομηνία: 05-07/11/2021
Εκθέματα: Μηχανήματα και τεχνολογίες επεξεργασίας μετάλλου,
βιομηχανικός εξοπλισμός, βιομηχανική υπεργολαβία
Πληροφορίες: Site: http://metalmachinery.gr/
3o Yachting Festival
Πόλη: Ψηφιακά στο Εκθεσιακό – Συνεδριακό Κέντρο Mact Expo
Center, Αθήνα
Ημερομηνία: 6-9/11/2021
Εκθέματα: Έκθεση Yachting & θαλάσσιου τουρισμού
Πληροφορίες: Site: https://yachtingfestivals-athens.com/
8η Athens International Tourism & Culture Expo
Πόλη: Ζάππειο Μέγαρο, Αθήνα
Ημερομηνία: 25-27/11/2021
Εκθέματα: Έκθεση Τουρισμού
Πληροφορίες: Site: www.aite.gr Τηλ. 210-6141164, Ε-mail :
info@leaderexpo.gr

Διεθνείς Εκθέσεις
MARBLE IZMIR FAIR
Πόλη: Σμύρνη, Τουρκία
Ημερομηνία: 25-28 Αυγούστου 2021
Εκθέματα: φυσική πέτρα - μηχανημάτων
Πληροφορίες: site: http://marble.izfas.com.tr/ , email:
anil.erdogan@izmirfair.com.tr, burak.barbaros@izmirfair.com.tr
MAKTEK EURASIA FAIR
Πόλη: Κωνσταντινούπολη – Τουρκία
Ημερομηνία: 31 Αυγούστου – 04 Σεπτεμβρίου 2021
Εκθέματα: Μηχανήματα , τεχνολογία
Πληροφορίες: site: http://maktekfuari.com/en/

Riga Food 2021
Πόλη: Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Ķīpsala, Βαλτική
Ημερομηνία: 9 -11 Σεπτεμβρίου 2021
Εκθέματα: Τρόφιμα
Πληροφορίες: site: : www.rigafood.lv E-mail:
rolands.nezborts@bt1.lv Τηλέφωνο: +371 67067550 Κινητό: +371
29127662
MAISON & OBJET PARIS
Πόλη: Εκθεσιακό Κέντρο Paris Nord Villepinte, Παρίσι
Ημερομηνία: 9 – 13 Σεπτεμβρίου 2021
Εκθέματα: design, έπιπλο, είδη σπιτιού και εσωτερικής
διακόσμησης
Πληροφορίες: site: https://www.maison-objet.com/en/paris
FASHION PRIME
Πόλη: Fuar Ιzmir, Σμύρνη
Ημερομηνία: 15-17 Σεπτεμβρίου 2021
Εκθέματα: Υφάσματα και Αξεσουάρ
Πληροφορίες:site:
https://fashionprime.izfas.com.tr/index.php/en/index.html

Διεθνής Έκθεση Θεματικού Τουρισμού – Γαστρονομίας
& Οίνου
Πόλη: Αθήνα, Mact Media Group
Ημερομηνία: 21-24 Οκτωβρίου
Εκθέματα: Διεθνής Έκθεση Θεματικού Τουρισμού –
Γαστρονομίας & Οίνου
Πληροφορίες: https://ttgw.gr/

31η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ HOME & KITCHENWARES
Πόλη: Κωνσταντινούπολη ,Tuyap Fair Exhibition Center
Ημερομηνία: 16-19 Σεπτεμβρίου 2021
Εκθέματα: είδη κουζίνας
Πληροφορίες: site: https://10times.com/zuchex, e-mail:
marketing@e.zuchex.com

ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ & ELECTROMOBILITY 2021
Πόλη: Αθήνα ,Metropolitan Expo
Ημερομηνία: 23-31/11/2021
Εκθέματα: Έκθεση αυτοκινήτων
Πληροφορίες: https://www.autokinisiexpo.gr/

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
GOURMET SELECTION
Πόλη: Παρίσι, Γαλλία
Ημερομηνία: 26-27 /9/2021
Εκθέματα: Τρόφιμα
Πληροφορίες: site: https://www.tradefairdates.com/GourmetSelection-M2931/Paris.html

Διεθνείς Εκθέσεις (συνέχεια)

Invitation for National Handloom Day Celebration - 7th August
2021

ASIA FRUIT LOGISTICA 2021
Πόλη: Εκθεσιακό Κέντρο Asia World-Expo Center του Χονγκ
Κονγκ, Κίνα
Ημερομηνία: 28-29/9/2021
Εκθέματα: Τρόφιμα
Πληροφορίες: site: www.asiafruitlogistica.com/tickets

Η Invest India, η Εθνική Υπηρεσία Προώθησης & Διευκόλυνσης
Επενδύσεων της Κυβέρνησης της Ινδίας, διοργανώνει μια εικονική
εκδήλωση, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υφαντουργίας και το
Βορειοανατολικό Συμβούλιο, την Κυβέρνηση της Ινδίας στις 7
Αυγούστου 2021 και ώρα 14:00 μ.μ. - 15:45 μ.μ. (IST). Σκοπός
αυτής της εκδήλωσης είναι να γιορτάσουν και να τιμήσουν τους
υφαντές και τους τεχνίτες χειροποίητων χειροποίητων ειδών και να
αναδείξουν τις δυνατότητες του τομέα Handloom στην
βορειοανατολική περιοχή της Ινδίας. Έχουν προσκληθεί 20+ ξένες
πρεσβείες στην Ινδία από τις περιοχές του Ινδο-Ειρηνικού και της
Ευρώπης (συνημμένο).
Ο σύνδεσμος για την εκδήλωση θα κοινοποιηθεί σύντομα.
Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την αποδοχή της
συμμετοχή
σας
επικοινωνήστε
στο
email:
apekshita.alkesh@investindia.org.in

it-sa
Πόλη: Νυρεμβέργη
Ημερομηνία: 12-14 Οκτωβρίου 2021
Εκθέματα: ΙΤ Ασφάλεια
Πληροφορίες: site: https://www.it-sa.de/en, τηλ: 210
6410405
"Turkish Shipping Outlook Report 20/21"
Πόλη: Viaport Marina, Τουρκία
Ημερομηνία: 12-15 Οκτωβρίου 2021
Εκθέματα: Τομέα Θαλάσσιων Μεταφορών
Πληροφορίες: site: : TURKISH SHIPPING OUTLOOK
REPORT 2020/2021 – Türk Armatörler Birliği
(armatorlerbirligi.org.tr) τηλ: +90 543 696 2098 email:
esin.aslihan@informa.com

On-line Διεθνές Συνέδριο παρόχων
Εκπαίδευσης & Κατάρτισης ΜΜΕ

BEAUTYISTANBUL
Πόλη: Κωνσταντινούπολη
Ημερομηνία: 13-15 Οκτωβρίου 2021
Εκθέματα: Καλλυντικά, είδη ομορφιάς
Πληροφορίες: site: www.beauty-istanbul.com
ALUEXPO 2021 –7Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ,
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Πόλη: Κωνσταντινούπολη
Ημερομηνία: 14-16 Οκτωβρίου 2021
Εκθέματα: τεχνολογία, μηχανήματα και προϊόντα αλουμινίου
Πληροφορίες: site: https://aluexpo.com/home-en/
iENA 2021
Πόλη: Νυρεμβέργη, Γερμανία
Ημερομηνία: 4-7 Νοεμβρίου 2021
Εκθέματα: έκθεση για Ιδέες, Εφευρέσεις και Νέα Προϊόντα
Πληροφορίες: site: http://www.german-fairs.gr/allesektheseis/iena/ , www.iena.de , τηλ: 210 6419021, e-mail:
s.theofanidou@ahk.com.gr
WIN – EURASIA
Πόλη: Tüyap Fair, Τουρκία
Ημερομηνία: 10-13 Νοεμβρίου 2021
Εκθέματα: Συστήματα αυτοματισμού, ενέργεια ηλεκτρονικές
τεχνολογίες, λύσεις logistics, management, τεχνολογίες
συγκόλλησης και κοπής
Πληροφορίες: site: https://www.win-eurasia.com/en τηλ:
+90 212 334 69 00
Vietnam Elevators Expo
Πόλη: Ho Chi Minh City, Βιετνάμ
Ημερομηνία: 2-4/12/2021
Εκθέματα: ανελκυστήρες και εξαρτήματα αυτών
επιτρέπεται και η ηλεκτρονική συμμετοχή )
Πληροφορίες: site: http://elevatorexpo.com.vn ,τηλ: (84)
904811648 ,e-mail: minhchau@exdesign.com.vn

(

ARTIZIANO IN FIERA 2021
Πόλη: Μιλάνο- - Ιταλία
Ημερομηνία: 04-12/12.12.2021
Εκθέματα: προϊόντα χειροτεχνίας
Πληροφορίες: site:
https://landingaflive.artigianoinfiera.it/2021/indexen.html?utm_source=dem&utm_medium=email&utm_campa
ign=apertura_iscrizioni&utm_term=lettera_intiglietta , email: info@artigianoinfiera.it

Επαγγελματικής

Το
Ινστιτούτο
Μικρών
Επιχειρήσεων
της
Ελληνικής
Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων (ΙΜΕ
ΓΣΕΒΕΕ), σας προσκαλεί στο on-line Διεθνές Συνέδριο αρόχων
Επαγγελαμντικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ΜΜΕ που θα
πραγματοποιηθεί στις 16 και 17 Σεπτεμβρίου 2021. Το Συνέδριο
θα διοργανωθεί από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ως εταίρος του έργου CET
και ΜΜΕ VET NET που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα
Erasmus+. Το Συνέδριο θα περιλαμβάνει θέματα Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) τα οποία καλούνται να
αντιμετωπίσουν οι Βιοτεχνικές/Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
και πώς θα μπορούσαν να συμβάλλουν οι πάροχοι Συνεχούς
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης (ΕΕΚ)
ΜΜΕ με
δυναμικές λύσεις. Οι βιοτεχνίες και οι ΜΜΕ φαίνεται να
αντιμετωπίζουν νέες προκλήσεις στο υπάρχον επιχειρηματικό
περιβάλλον, ειδικά μετά την κρίση του COVID 19. νέες ανάγκες σε
δεξιότητες και νέες συνθήκες της αγοράς απαιτούν
προσαρμοστικότητα και ευαισθητοποίηση σχετικά με το
αναπτυξιακό δυναμικό του ψηφιακού και οικολογικού
μετασχηματισμού. Επιπλέον, υπάρχουν επίσης κοινωνικά
ζητήματα, όπως η κλιματική αλλαγή, οι λιγότερες ευκαιρίες για
τρίτες χώρες που αυξάνουν τις ανησυχίες των ΜΜΕ. Λαμβάνοντας
εξέχον μέρος σε αυτό το συνέδριο, θα έχετε την ευκαιρία να
συζητήσετε, να συναντηθείτε διαδικτυακά με άλλους, να
μοιραστείτε θέματα και να ανακαλύψετε λύσεις ή ιδέες. Εγγραφή
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/3jfYhoW . Για
περισσότερες πληροφορίες, επισυνάπτεται το προσχέδιο
προγράμματος του Συνεδρίου. Για τυχόν απορίες ή διευκρινήσεις,
μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον κ. Βασίλη Σιωμάδη:
siomadis@imegsevee.gr . Η ηλεκτρονική σας παρουσία θα
εκτιμηθεί ιδιαίτερα.

Πανελλήνιο Συνέδριο για τα City Logistics & Τελετή
Βράβευσης Εργασιών του Βραβείου Μεταφορών Ε.Ε.ΣΥ.Μ
«Δημήτριος Τσαμπούλας» 2020 & 2021 - 2 Οκτωβρίου 2021
Το Σάββατο, 2 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 11:00 έως 17:00 στην
Κεντρική Συνεδριακή Αίθουσα LOBBY METROPOLITAN EXPO
στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» θα
πραγματοποιηθεί το Πανελλήνιο Συνέδριο για τις Αστικές
Εμπορευματικές Μεταφορές (City Logistics) και η Τελετή
Βράβευσης των καλύτερων εργασιών του Βραβείου Μεταφορών
Ε.Ε.ΣΥ.Μ « Δημήτριος Τσαμπούλας » για τα έτη 2020 & 2021. Το
Συνέδριο και η Τελετή Βράβευσης καθώς και η έκθεση θα
μεταδοθούν και μέσω Livestreaming πλατφόρμας.
Για να δείτε το προσωρινό πρόγραμμα πατήστε εδώ
Για να βρείτε τη φόρμα συμμετοχής πατήστε εδώ
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την διεύθυνση:
https://www.eesym.gr/

Επιχειρηματικά Νέα
ΑΛΒΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στα Τίρανα, μας γνωρίζει ότι το Α/Υπουργείο
Υποδομών και Ενέργειας προκήρυξε ανοικτό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για το σχεδιασμό, κατασκευή, συντήρηση και
παραχώρηση του Διεθνούς Αεροδρομίου Αγίων Σαράντα. Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 34.320.000 εκατ.
(πλέον ΦΠΑ) και η διάρκεια παραχώρησης σε 35 έτη.
Η υποβολή των προσφορών πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο έως 23 Σεπτεμβρίου 2021 (12:00μμ), μέσω της διαδικτυακής
πλατφόρμας www.app.gov.al.
Όλα τα σχετικά έγγραφα του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Α/Υπουργείου Υποδομών και Ενέργειας, στο σύνδεσμο:
https://www.infrastruktura.gov.al/shpallje/. Προς διευκόλυνση και πληρέστερη ενημέρωσή σας αποστέλλονται, με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο, η προκήρυξη του διαγωνισμού, το τεύχος δημοπράτησης και οι τεχνικές προδιαγραφές του έργου.
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.
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Μπουένος Άϊρες, απέστειλε ενημερωτικό δελτίο
με οικονομικές και επιχειρηματικές ειδήσεις από την Αργεντινή (Ιούλιος 2021).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο
Μπουένος Άϊρες (www.mfa.gr/missionsabroad/es/argentina), email: ecocom-buenosaires@mfa.gr
ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr .
ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στα Σκόπια, απέστειλε ενημερωτικό έγγραφα με
θέμα:
-«Επισκόπηση οικονομικών, εμπορικών και επιχειρηματικών ειδήσεων για τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, σχετικά με ειδήσεις
οικονομικού, εμπορικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος στη Βόρεια Μακεδονία» (63ο τεύχος του Ενημερωτικού Δελτίου του
Γραφείου ΟΕΥ Σκοπίων (Αύγουστος 2021).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στα
Σκόπια: www.agora.mfa.gr ,e-mail: ecocom-skopje@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr.
ΒΟΣΝΙΑ - ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Σεράγεβο, απέστειλε μηνιαίο δελτίο για την
οικονομική δραστηριότητα στην Βοσνία και Ερζεγοβίνη για τούς μήνες Ιούνιο - Ιούλιο 2021.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο ΟΕΥ της Ελλάδας στο Σεράγεβο, e-mail:
ecocom-serajevo@mfa.gr , gremb.sjv@mfa.gr ,τηλ: 0038 733 560551 ή να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .
ΓΑΛΛΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας των Παρισίων, έχει αναρτήσει στη διαδικτυακή πύλη ΑΓΟΡΑ του
Υπουργείου Εξωτερικών κατάλογο με εκθέσεις του αγροτικού τομέα. Δείτε εδώ τον κατάλογο.
Δεδομένων των συνεχώς μεταβαλλόμενων συνθηκών λόγω της πανδημίας, κρίνεται σκόπιμο όπως ενδιαφερόμενοι επισκέπτονται
συχνά τις σχετικές ιστοσελίδες των εκθέσεων προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές που θα έχουν επέλθει στο σχετικό
προγραμματισμό. (πηγή: Agora Newsletter ημ. 28/07/2021)
Για περισσότερες πληροφορίες Τηλ.: 00331.47.20.26.60, Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .
ΒΕΡΟΛΙΝΟ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βερολίνο, απέστειλε έγγραφα με θέμα:
-Ενημερωτικό Δελτίο Ιουλίου 2021
-«Κέρδη καταγράφει η γερμανική εταιρεία Fraport στα Ελληνικά αεροδρόμια»
Συγκεκριμένα:
Η μεγάλης κυκλοφορίας εφημερίδα «Süddeutsche Zeitung», στην σημερινή ηλεκτρονική της έκδοση και συγκεκριμένα στις οικονομικές
ειδήσεις αφιερώνει ειδικό άρθρο για την γερμανική εταιρεία «Fraport», διαχειρίστρια εταιρεία των ελληνικών αεροδρομίων.
Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι οι κρατικές ενισχύσεις από τη Γερμανία και την Ελλάδα επανέφεραν την συγκεκριμένη εταιρεία στη ζώνη
του κέρδους.
Με τον αριθμό των επιβατών να αυξάνεται ξανά, ο όμιλος MDax στη Φρανκφούρτη μπόρεσε να μειώσει σημαντικά τα λειτουργικά του
έξοδα κατά 18% το πρώτο εξάμηνο του έτους σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Το δεύτερο τρίμηνο,
υπό τον αντίκτυπο της κρίσης του κορωνοϊού, ο τζίρος ανήλθε σε 426 εκατομμύρια ευρώ, όπως ανακοίνωσε η ίδια η εταιρεία. Για τους
μετόχους αυτό σημαίνει κέρδη 85 εκατομμύρια ευρώ μετά από ζημία 182 εκατομμυρίων ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα.
Η δημόσια βοήθεια για τη Φρανκφούρτη και τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της Fraport στην Ελλάδα συνέβαλε καθοριστικά σε αυτό.
Το αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης έλαβε σχεδόν 160 εκατομμύρια ευρώ από το Ομοσπονδιακό Κρατίδιο της Εσσης, ενώ η Ελλάδα
αποφάσισε να ενισχύσει με ένα πακέτο βοήθειας έως 178 εκατομμύρια ευρώ.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο
Βερολίνο (http://www.agora.mfa.gr/823 ) ,email: ecocom-berlin@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .

Επιχειρηματικά Νέα (συνέχεια)
ΡΩΣΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα, απέστειλε Μηνιαία Επισκόπηση
Οικονομικών Ειδήσεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας για το μήνα Ιούλιο 2021.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη
Μόσχα (www.agora.mfa.gr ), email: ecocom-moscow@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .
ΣΕΡΒΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στo Βελιγράδι, απέστειλε Έρευνα Αγοράς για την
Βιομηχανία Τροφίμων και Ελαιόλαδου στην Σερβία 2021 του Γραφείου Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Βελιγραδίου.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο
Βελιγράδι τηλ. +381113231577,+38111322-23-28 , email: ecocom-belgrade@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr.

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα
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12/8/2021

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΓΙΑ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΤΗΝ

ΠΑΡΟΧΗ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ

ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛ. 2313 300500
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9/8/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΤΗΛ. 2313 300500
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ΑΝΟΙΧΤΟΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΓΙΑ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΤΗΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΗΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΗΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΤΔ 41 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΙΚΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΤΗΛ. 2651007715
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ΑΝΟΙΧΤΟΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛ. 2651007715
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ

ΝΩΠΩΝ

ΚΡΕΑΤΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ

ΓΙΑ

ΝΩΠΩΝ

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ

-

«ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ»

ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΤΗΛ. 2551041314
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13/09/2021

ΔΙΕΘΝΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΓΙΑ

ΑΝΟΙΧΤΟΣ

ΤΗΝ

"ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

ΤΟΥ

ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΓΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

4

ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ" ΤΗΛ. 2313 323115
491

16/08/2021

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΤΗΛ. 2343053206
492

ΑΝΟΙΧΤΟΣ

23/08/2021
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΓΙΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΨΥΧΡΩΝ

ΤΗΝ

ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ

ΕΙΔΩΝ

ΚΥΔΩΝΙΩΝ»

ΔΗΜΟΣΙΟΣ

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

ΑΝΑΔΕΙΞΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΠΩΛΗΤΩΝ

ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ

ΘΕΡΜΩΝ

ΣΤΙΓΜΙΑΙΑΣ
ΚΑΙ

33 Μ/Κ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ

XVIM/K ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ
«ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ»

ΚΑΙ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ

ΤΗΛ.

25530

46420
493

16/8/2021

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΩΝ

-ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ

ΚΑΙ

ΚΑΙ

ΓΙΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΤΗΝ

ΠΑΡΟΧΗ

424 ΓΣΝΘ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΤΗΛ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΓΙΑ

2310 381080
494

2/09/2021
ΤΗΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΓΙΑ

ΤΗΝ ΜΕΘ ΤΟΥ ΓΝΛ ΤΗΛ. 2413 504379
495

1/09/2021
ΤΗΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΕΘ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΗΛ. 2413 504379

ΓΙΑ
ΓΙΑ

ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

•
•

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.

