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ΒΕΘ για μέτρα στήριξης: Ουσιαστικά, με θετικό
πρόσημο
Για ουσιαστική βοήθεια τόσο στους επιχειρηματίες, όσο και
στους εργαζόμενους κάνει λόγο σε ανακοίνωση του το
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης αναφερόμενο στις
φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις που ανακοίνωσε,
χθες, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.
«Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από τον πρωθυπουργό θα
δώσουν ανάσα στις επιχειρήσεις, την επόμενη ημέρα μετά την
πανδημία» τονίζει ο πρόεδρος του ΒΕΘ, Αναστάσιος
Καπνοπώλης υπογραμμίζοντας πως «η μείωση του συντελεστή
φορολογίας των επιχειρήσεων, που αποτελούσε πάγιο αίτημα
του επιχειρηματικού κόσμου, στο 22%, η μειωμένη προκαταβολή
φόρου από το 100% στο 55% για τα φυσικά πρόσωπα που
ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και για τις εταιρίες στο
70% φέτος και στο 80% από το 2022 κινούνται προς τη θετική
κατεύθυνση δίνοντας οξυγόνο στις επιχειρήσεις που εν μέσω
κορωνοϊού αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ρευστότητας».
«Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν έχουν θετικό πρόσημο.
Ευελπιστούμε, επιπρόσθετα, η αναστολή της εισφοράς
αλληλεγγύης στον ιδιωτικό τομέα έως και το 2022, να λάβει
μόνιμο χαρακτήρα» καταλήγει ο κ. Καπνοπώλης.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ
Αριθ. Πρωτ. Ε. 2078 Ημερομηνία 15 Απριλίου 2021
Αριθμό πρωτ. Β.Ε.Θ.: 1475/21.04.2021.
Θέμα: Κοινοποίηση της υπό στοιχεία Α. 1076/26-3-2021(
Β΄1353 ) απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα: «Παράταση
της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων επιστροφής του
Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου κίνησης για τη
χρήση κατά το έτος 2020 από τους δικαιούχους, κατ΄
εφαρμογή της υπό στοιχεία Α.1072/22-2-2019 απόφασης
Διοικητή της ΑΑΔΕ (Β΄750).» Για περισσότερες πληροφορίες:
www.aade.gr . Η εγκύκλιος αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του
ΒΕΘ : www.veth.gov.gr.

Παράταση έως 31-12-2021 των βεβαιωμένων οφειλών
που τελούσαν σε αναστολή μέχρι 30-4-2021
Δελτίο Τύπου (19.04.2021) : Ο Υφυπουργός Οικονομικών κ.
Απόστολος Βεσυρόπουλος υπέγραψε σήμερα απόφαση με
την οποία παρατείνεται, μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2021 η
καταβολή των βεβαιωμένων στις Δημόσιες Οικονομικές
Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών, οι
οποίες τελούν σε αναστολή είσπραξης μέχρι 30-4-2021. Η
παράταση αναστολής κρίνεται επιβεβλημένη λόγω των
συνθηκών που επικρατούν, στο πλαίσιο των μέτρων
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας σε
συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας.

Σε λειτουργία το Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας
Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών με σχετικό έγγραφό της μας ενημερώνει ότι τέθηκε
σε λειτουργία το Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας στο οποίο καταχωρούνται και δημοσιεύονται τα απαραίτητα έγγραφα που
ορίζονται στο Νόμο για τη ρύθμιση ή την απαλλαγή οφειλών (Ν.4738/2020). Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο:
http://www.keyd.gov.gr/ryumish_ofeilvn/ ή https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/diakheirise-opheilon.
Ενημέρωση Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης για το πασχαλινό ωράριο
Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης προτείνει το κάτωθι Πασχαλινό ωράριο, με το δεδομένο της λειτουργίας της αγοράς της
πόλης μας.
ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ
ΠΕΜΠΤΗ
22/04/2021
09:00 – 20:30
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
23/04/2021
09:00 – 20:30
ΣΑΒΒΑΤΟ
24/04/2021
09:00 – 20:30
ΚΥΡΙΑΚΗ των Βαΐων
25/04/2021
11:00 – 19:00
Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ
26/04/2021
09:00 – 20:30
Μ. ΤΡΙΤΗ
27/04/2021
09:00 – 20:30
Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ
28/04/2021
09:00 – 20:30
Μ. ΠΕΜΠΤΗ
29/04/2021
09:00 – 20:30
Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
30/04/2021
13:00 – 19:00
Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ
01/05/2021
09:00 – 16:00
ΚΥΡΙΑΚΗ του Πάσχα
02/05/2021
ΚΛΕΙΣΤΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ
03/05/2021
ΚΛΕΙΣΤΑ
ΤΡΙΤΗ
04/05/2021
ΚΛΕΙΣΤΑ (λόγω μεταφοράς της Πρωτομαγιάς)
Υπενθυμίζεται ότι με βάση την υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 24489 Υπουργική Απόφαση , η Κυβέρνηση αποφάσισε την παράταση της
λειτουργίας της αγοράς της Θεσσαλονίκης με τη μέθοδο του click away, έως τη Μ. Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021 και ώρα 6.00.,
Στοιχεία επικοινωνίας Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης: τηλ: 2310538790 , email: empsylth@otenet.gr

Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ σχετικά με την εφαρμογή της έκπτωσης από τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων των
δαπανών για τη λήψη υπηρεσιών ενεργειακής, λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης κτιρίων
Κοινό Δ.Τ.(22.04.2021) των Υπ. Οικονομικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας "Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ σχετικά με την εφαρμογή της
έκπτωσης από τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων των δαπανών για τη λήψη υπηρεσιών ενεργειακής, λειτουργικής και
αισθητικής αναβάθμισης κτιρίων. Τα Υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για
αναβάθμιση των κτιρίων της χώρας και συμβάλλοντας στην προσπάθεια ενίσχυσης της πράσινης οικονομίας, προχώρησαν στην
έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ Α.1090/16-04-2021, ΦΕΚ 1636/Β/22-04-2021) σχετικά με την εφαρμογή του
φορολογικού κινήτρου που θεσπίστηκε με τον ν.4646/2019 και αφορά σε έκπτωση από τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων,
των δαπανών για τη λήψη υπηρεσιών οι οποίες σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων και
πραγματοποιούνται από 1.1.2020 έως και 31.12.2022. Η έκπτωση θα κατανέμεται ισόποσα σε περίοδο τεσσάρων ετών και θα
ανέρχεται σε ποσοστό 40% του ύψους των επιλέξιμων δαπανών για τη λήψη των παραπάνω υπηρεσιών, με ανώτατο συνολικό όριο
δαπανών για τα έτη 2020, 2021 και 2022 τα 16.000 ευρώ. Το μέγιστο ποσό έκπτωσης διαμορφώνεται, συνεπώς, συνολικά στα 6.400
ευρώ. Για τον υπολογισμό της έκπτωσης λαμβάνονται υπόψη μόνο οι δαπάνες για τις εργασίες, και όχι τα έξοδα για τις προμήθειες
υλικών. Απαραίτητες προϋποθέσεις για να ισχύσει η έκπτωση είναι η απόδειξη των δαπανών με νόμιμα παραστατικά και η εξόφλησή
τους με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής (χρεωστικές, πιστωτικές ή προπληρωμένες κάρτες, υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής) ή μέσω
παρόχου υπηρεσιών πληρωμών. Οι επιλέξιμες δαπάνες θα πρέπει να μην έχουν εκπέσει ως δαπάνη από τα ακαθάριστα έσοδα
επιχειρηματικής δραστηριότητας. Επιπλέον, το μέτρο καλύπτει κτίρια τα οποία δεν έχουν ήδη ενταχθεί ή δεν θα ενταχθούν σε
πρόγραμμα αναβάθμισης κτιρίων ή άλλα προγράμματα ή δράσεις επιχορήγησης. Σύμφωνα με την ΚΥΑ, που υπεγράφη από τον
Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα, τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστα Σκρέκα, τον Υφυπουργό
Οικονομικών κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο και τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) κ. Γιώργο Πιτσιλή.
Δικαιούχοι της έκπτωσης από τον φόρο εισοδήματος είναι τα φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας
στο κτίριο στο οποίο πραγματοποιούνται οι επιλέξιμες δαπάνες ενεργειακής, λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης. Επίσης,
δικαιούχοι είναι και τα φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα ψιλής κυριότητας επί του ακινήτου, με την προϋπόθεση να το
χρησιμοποιούν είτε ως κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία, είτε ως έδρα ή υποκατάστημα για την άσκηση της επιχειρηματικής
δραστηριότητάς τους. Στις παραπάνω περιπτώσεις δικαιούχος της μείωσης είναι μόνο το πρόσωπο στο όνομα του οποίου εκδίδεται το
σχετικό παραστατικό. Εάν οι δαπάνες αφορούν κοινόχρηστους χώρους κτιρίου, ο διαχειριστής της πολυκατοικίας/συγκροτήματος
ιδιοκτησιών εξοφλεί ηλεκτρονικά τις δαπάνες και αυτές λαμβάνονται υπόψη για τους δικαιούχους ανάλογα με τα χιλιοστά
συνιδιοκτησίας τους, με βάση σχετική βεβαίωση που θα χορηγείται από τον διαχειριστή. Οι επιλέξιμες ενεργειακές δαπάνες αφορούν τη
λήψη υπηρεσιών για τα ακόλουθα:
- Τοποθέτηση θερμομόνωσης
- Αντικατάσταση κουφωμάτων, υαλοπινάκων και εξωτερικών προστατευτικών φύλλων
- Εγκατάσταση ή αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης, καθώς και των αναγκαίων υποδομών και στοιχείων, ώστε το κτίριο να
καθίσταται πλήρως λειτουργικό
- Εγκατάσταση διατάξεων αυτόματου ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης/ψύξης
- Εγκατάσταση συστήματος αυτοπαραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος (με ενεργειακό συμψηφισμό), καθώς και συστημάτων ηλεκτρικών
συσσωρευτών (μπαταρίες) όταν συνδυάζονται με φωτοβολταϊκά συστήματα
- Εγκατάσταση συστήματος παραγωγής ζεστού νερού με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)
- Εγκατάσταση συστήματος μηχανικού αερισμού με ανάκτηση θερμότητας
- Αναβάθμιση φωτισμού των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικίας.
Οι επιλέξιμες λειτουργικές-αισθητικές δαπάνες αφορούν τη λήψη υπηρεσιών για τα ακόλουθα:
- Τοποθέτηση/αντικατάσταση υδραυλικής εγκατάστασης
- Τοποθέτηση/αντικατάσταση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης
- Συντήρηση/επισκευή στέγης
- Επισκευή τοιχοποιίας/Χρωματισμού εσωτερικά και εξωτερικά των κτιρίων
- Τοποθέτηση σταθερών ή κινητών συστημάτων σκίασης
- Αναβάθμιση ή εγκατάσταση ανελκυστήρα
- Εγκατάσταση οικιακών σημείων επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων
- Αλλαγή ή επισκευή δαπέδων.
«Η έκπτωση από τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων για την πραγματοποίηση δαπανών ενεργειακής, λειτουργικής και
αισθητικής αναβάθμισης κτιρίων αποτελεί μέτρο με πολλαπλά οφέλη για το περιβάλλον και την οικονομία. Παρέχει σε νοικοκυριά και
επαγγελματίες ουσιαστικό κίνητρο, προκειμένου να συμβάλουν στη βελτίωση των κτιριακών υποδομών της χώρας και της ενεργειακής
απόδοσής τους, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την ποιότητα ζωής τους και αυξάνοντας την αξία της ακίνητης περιουσίας τους.
Επίσης, το μέτρο ενισχύει τη φορολογική συμμόρφωση και στηρίζει τους οικοδομικούς και τεχνικούς κλάδους. Με την εφαρμογή του, η
Κυβέρνηση επιβεβαιώνει ότι εργάζεται σταθερά και με συνέπεια για την υλοποίηση μιας ισόρροπης οικονομικής πολιτικής, με ιδιαίτερη
έμφαση στην πράσινη ανάπτυξη», δήλωσαν ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας και ο Υφυπουργός Οικονομικών κ.
Απόστολος Βεσυρόπουλος.
«Η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας αποτελεί έναν από τους βασικούς άξονες για τη μετάβαση σε ένα
βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Οι επενδύσεις ενεργειακής εξοικονόμησης θα βελτιώσουν
ουσιαστικά το επίπεδο ζωής και την καθημερινότητα των πολιτών, με τη μείωση του ενεργειακού κόστους και την προστασία του
περιβάλλοντος. Επιπρόσθετα, θα συμβάλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη της οικονομίας, κυρίως του κατασκευαστικού κλάδου, με τη
δημιουργία χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας», δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστας Σκρέκας.
Ξεπερνά τα 385 εκατ. ευρώ η στήριξη στους ιδιοκτήτες ακινήτων για τα μειωμένα μισθώματα της περιόδου Μαρτίου 2020 –
Μαρτίου 2021
Υπουργείο Οικονομικών Δελτίο Τύπου (21.04.2021): Πιστώνεται σήμερα στους τραπεζικούς λογαριασμούς 269.461 ιδιοκτητών ακινήτων
ποσό συνολικού ύψους 182,5 εκατ. ευρώ, με το οποίο το Κράτος καλύπτει έως και το 80% της μείωσης του μισθώματος για τους μήνες
Φεβρουάριο και Μάρτιο.
Από το παραπάνω ποσό, τα 167,6 εκατ. ευρώ αφορούν 265.524 φυσικά πρόσωπα και τα 14,9 εκατ. ευρώ αφορούν 3.937 νομικά
πρόσωπα. Οι δικαιούχοι θα δουν την πίστωση στους λογαριασμούς τους έως το βράδυ, ανάλογα με τις ροές πίστωσης της κάθε
τράπεζας. Προηγήθηκε, χθες, η πίστωση ποσού συνολικού ύψους 15,7 εκατ. ευρώ σε 99.358 μοναδιαίους Α.Φ.Μ. για μειωμένα
μισθώματα της περιόδου Νοεμβρίου 2020 – Ιανουαρίου 2021. Έτσι, για τα μειωμένα μισθώματα της περιόδου Μαρτίου 2020 – Μαρτίου
2021 έχουν πραγματοποιηθεί, μέχρι σήμερα, συμψηφισμοί με φόρους και καταβολές χρημάτων συνολικού ύψους άνω των 385 εκατ.
ευρώ.

Την Μεγάλη Τετάρτη η καταβολή του δώρου Πάσχα. Για εργαζόμενους σε
αναστολή σύμβασης εργασίας και τους ενταγμένους στο Mηχανισμό ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: Έως την Μεγάλη Τετάρτη (28.4.2021)
καταβάλλεται η αναλογία του δώρου Πάσχα σε όσους εργαζόμενους η σύμβαση
εργασίας τους τέθηκε σε αναστολή από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως και την 31η
Μαρτίου 2021, όπως ορίζει η Κοινή Υπουργική Απόφαση, που υπεγράφη από
τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστή Χατζηδάκη και τον
αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη. Για το διάστημα
αναστολής των συμβάσεων εργασίας από 1 Απριλίου 2021 έως 30 Απριλίου
2021, το ποσό θα καταβληθεί στους δικαιούχους έως την 31η.5.2021. Η
καταβολή βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, πραγματοποιείται από το
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μέσω του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» και
πιστώνεται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων –
εργαζομένων. Σημειώνεται πως το δώρο Πάσχα υπολογίζεται επί του ποσού της
αποζημίωσης ειδικού σκοπού. Το ποσό του δώρου Πάσχα, που αναλογεί στο
χρονικό διάστημα υπαγωγής των εργαζομένων στον Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ
και βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, καταβάλλεται από το Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων απευθείας στους τραπεζικούς
λογαριασμούς των δικαιούχων – εργαζομένων, ως εξής: α) για το έως την
31η.3.2021 διάστημα υπαγωγής, η καταβολή πραγματοποιείται έως τη Μ.
Τετάρτη (28.4.2021) και β) για το διάστημα υπαγωγής από 1.4.2021 έως
30.4.2021, η καταβολή πραγματοποιείται έως την 31η.5.2021. Η αναλογία στην
περίπτωση αυτή υπολογίζεται επί του ποσού της οικονομικής ενίσχυσης
βραχυχρόνιας εργασίας του αντίστοιχου διαστήματος. Σύμφωνα με την ΚΥΑ,
στην περίπτωση των εργαζομένων που εντάχθηκαν στον Μηχανισμό ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, το ποσό του δώρου Πάσχα, που αναλογεί στο χρονικό διάστημα
υπαγωγής τους στον Μηχανισμό και βαρύνει τους εργοδότες, καταβάλλεται από
αυτούς κατά το χρόνο που ορίζεται στην υπ’ αρ.19040/7.12.1981 κοινή
υπουργική απόφαση (Β΄ 742). Επισυνάπτεται η σχετική ΚΥΑ.

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης έως
την Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου 2021 για τη
δράση
«Επιχορήγηση
Επιχειρήσεων
Εστίασης για την Προμήθεια Θερμαντικών
Σωμάτων Εξωτερικού Χώρου»
Δημοσιεύθηκε η τρίτη τροποποίηση της
πρόσκλησης
της
δράσης
«Επιχορήγηση
Επιχειρήσεων Εστίασης για την Προμήθεια
Θερμαντικών Σωμάτων Εξωτερικού Χώρου» του
ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την παράταση της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων
χρηματοδότησης έως την Παρασκευή, 31
Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 17:00, αντί για την
Τετάρτη, 28 Απριλίου 2021 και ώρα 17:00. Η
δράση στοχεύει στη στήριξη της λειτουργίας
επιχειρήσεων εστίασης και των επιχειρήσεων
παροχής καταλυμάτων του τουριστικού κλάδου,
με
την
επιχορήγηση
της
προμήθειας
θερμαντικών συσκευών εξωτερικού χώρου
προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός και
οι επιχειρήσεις να λειτουργούν σε εξωτερικούς,
νόμιμα χρησιμοποιούμενους χώρους, όπου ο
καλύτερος αερισμός θα συμβάλει στην
προστασία της δημόσιας υγείας. Αναλυτικά
πληροφορίες για τη δράση «Επιχορήγηση
Επιχειρήσεων Εστίασης για την Προμήθεια
Θερμαντικών Σωμάτων Εξωτερικού Χώρου στον
σύνδεσμο:
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.a
spx?item=5107 .

Ηλεκτρονικά πλέον η αίτηση χορήγησης άρσης κατάσχεσης εις χείρας Τρίτων και Πιστωτικών Ιδρυμάτων
Δελτίο Τύπου 21.04.2021: Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ για τους οφειλέτες. Στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού των
παρεχόμενων υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ και της διευκόλυνσης των συναλλαγών των οφειλετών με τον Φορέα, τέθηκε σε λειτουργία η νέα
ηλεκτρονική υπηρεσία «άρσης κατάσχεσης εις χείρας Τρίτων», η οποία επιτρέπει ταυτόχρονα με την υποβολή αίτησης για την υπαγωγή
των οφειλών σε καθεστώς ρύθμισης, την υποβολή από τον οφειλέτη αίτησης χορήγησης άρσης κατάσχεσης εις χείρας
Τρίτων/Πιστωτικών Ιδρυμάτων. Με τη νέα υπηρεσία η αίτηση για άρση κατάσχεσης πραγματοποιείται άμεσα, με ηλεκτρονικό τρόπο και
παύει η αναγκαιότητα της φυσικής παρουσίας του οφειλέτη στις περιφερειακές υπηρεσίες του Κ.Ε.Α.Ο. καθώς πλέον αρκεί η επιλογή
του σχετικού πλαισίου επιλογής που έχει ενσωματωθεί στην ηλεκτρονική αίτηση ρύθμισης. Ο οφειλέτης, δηλαδή, εφόσον υπάρχουν
ενεργές κατασχέσεις εις βάρος του ή/και συνυπόχρεων προσώπων, θα μπορεί με ένα «κλικ» μέσω διαδικτύου να αιτηθεί και την άρση
αυτών. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις απαραίτητη προϋπόθεση για την χορήγηση άρσης επί κατάσχεσης εις
χείρας Τρίτων είναι αφενός η υπαγωγή της οφειλής σε καθεστώς ρύθμισης και η εξόφληση της α΄ δόσης αυτής και αφετέρου η
υποβολή σχετικής αίτησης από τον οφειλέτη. Περισσότερες πληροφορίες: https://www.efka.gov.gr/el/deltia-typoy/deltio-typoy-45 .
Μέτρα φορολογικής ελάφρυνσης και διευκόλυνσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων
Δελτίο Τύπου (20.04.2021) Υπουργείου Οικονομικών: Η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών, έχοντας πλήρη αντίληψη των
συνθηκών που έχει δημιουργήσει η πανδημία, προχωρούν σε νέες θεσμικές παρεμβάσεις στην κατεύθυνση της φορολογικής
ελάφρυνσης και της διευκόλυνσης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, με γνώμονα την κοινωνική δικαιοσύνη. Σε νομοθετική
ρύθμιση που θα ψηφιστεί αύριο, Τετάρτη, περιλαμβάνονται:
Η πρόβλεψη για τη δυνατότητα καταβολής του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων φορολογικού έτους 2020, σε οκτώ
(8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
Η παροχή έκπτωσης 3% για τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον η δήλωση φορολογίας εισοδήματος υποβληθεί μέχρι τις 28 Ιουλίου 2021 και
ο οφειλόμενος φόρος που προκύπτει από αυτή καταβληθεί εφάπαξ μέχρι τις 30 Ιουλίου 2021. Η δυνατότητα εμπρόθεσμης υποβολής
της δήλωσης φυσικών και νομικών προσώπων μέχρι τις 27 Αυγούστου 2021, με την καταβολή των δύο πρώτων μηνιαίων δόσεων.
Η πρόβλεψη για τη δυνατότητα καταβολής του ΕΝΦΙΑ σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με πρώτη δόση τον Σεπτέμβριο του 2021.
Η άρση της φορολόγησης βάσει των αντικειμενικών κριτηρίων διαβίωσης για όσους έχουν πληγεί από την πανδημία, εφόσον σε ένα
από τα δύο (2) προηγούμενα φορολογικά έτη δεν υπήρξε εφαρμογή του εναλλακτικού τρόπου υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας.
Η μη επιβολή, στους πληττόμενους υπόχρεους και στους φορολογούμενους άνω των 60 ετών, της προσαύξησης φόρου που προκύπτει
εάν το δηλωθέν ποσό με ηλεκτρονικές συναλλαγές είναι μικρότερο του 30% του πραγματικού εισοδήματος.
Η μείωση, στο ήμισυ, για υπόχρεους που δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω περίπτωση, της προσαύξησης φόρου που προκύπτει για
δηλωθέν ποσό με ηλεκτρονικές συναλλαγές το οποίο υπερβαίνει το 20% και υπολείπεται του 30% του πραγματικού εισοδήματος.
Η εξαίρεση των έκτακτων εισοδημάτων από τον προσδιορισμό του πραγματικού εισοδήματος επί του οποίου υπολογίζεται το ελάχιστο
ποσό δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.
Η πρόβλεψη ότι τα εισοδήματα από ενοίκια, τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί από τους ιδιοκτήτες ακινήτων, δεν θα συνυπολογίζονται στο
συνολικό εισόδημά τους, με μόνη προϋπόθεση την κοινοποίηση εξωδίκου στον μισθωτή.
Η παράταση της δυνατότητας για επιλογή υποβολής χωριστών δηλώσεων των συζύγων μέχρι τις 6 Μαΐου 2021.
Το παραπάνω πλέγμα ρυθμίσεων συμβάλλει, ώστε νοικοκυριά και επιχειρήσεις να εκπληρώσουν τις φορολογικές υποχρεώσεις τους,
λαμβάνοντας ιδιαίτερη μέριμνα για όσους επλήγησαν από τις οικονομικές επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης.
Η Κυβέρνηση στηρίζει και θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία και την οικονομία, ώστε να βγουν όρθιες από την παρούσα δοκιμασία
και να ανακάμψουν το ταχύτερο δυνατό.

Πέντε φορολογικές ελαφρύνσεις για την πρόσθετη σημαντική στήριξη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων
Υπουργείο Οικονομικών Δελτίο Τύπου (22.04.2021 : Δήλωση Υπουργού Οικονομικών κ. Σταϊκούρα: «Η Κυβέρνηση, από την αρχή της
θητείας της, έχει θέσει ως μία από τις βασικές προτεραιότητές της στο οικονομικό πεδίο τις μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών
εισφορών σε φυσικά και νομικά πρόσωπα. Μειώσεις που συμβάλλουν στην ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας
της ελληνικής οικονομίας, στην αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος νοικοκυριών και επιχειρήσεων και στην τόνωση της κοινωνικής
συνοχής, αποτελώντας παράγοντα-«κλειδί» για την επίτευξη υψηλών, βιώσιμων και χωρίς αποκλεισμούς ρυθμών οικονομικής
ανάπτυξης. Έτσι, πριν από την έναρξη της υγειονομικής κρίσης, εφαρμόσαμε μια σειρά από μόνιμες μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών
εισφορών, ενώ ακόμα και μέσα στη δίνη της πανδημίας συνεχίσαμε την πολιτική αυτή, στο μέτρο του δυνατού, προχωρώντας σε
σημαντικές, πρόσθετες, προσωρινές μειώσεις. Παράλληλα, δεσμευτήκαμε ότι μόλις κοπάσει η «τρικυμία» του κορονοϊού, θα
επιστρέψουμε στην ορθή δημοσιονομική πολιτική των μόνιμων μειώσεων φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, μονιμοποιώντας
ορισμένες από τις προσωρινές μειώσεις ή υλοποιώντας άλλες. Σήμερα, με γνώμονα την ανάγκη να δώσουμε ώθηση στην
επανεκκίνηση και στην ταχύτερη δυνατή ανάκαμψη της οικονομίας, αλλά και με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη μέρα της
υγειονομικής κρίσης, κάνουμε πράξη τη δέσμευση αυτή. Προχωράμε στην υλοποίηση 5 μέτρων – «γέφυρα» προς τη μετά-κορονοϊό
εποχή, μέσω των οποίων παρέχουμε, πρόσθετη, σημαντική στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ώστε αυτές να ανασυνταχθούν
μετά τη δοκιμασία της πανδημίας και να τονωθεί η ρευστότητά τους. Παράλληλα, πρόκειται για μέτρα – «καταλύτες» για την οικονομική
ανάπτυξη και την προσέλκυση νέων επενδύσεων. Τα μέτρα αυτά είναι τα εξής:
1ο. Μειώνεται από φέτος, σε μόνιμη βάση, για όλα τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, η προκαταβολή
φόρου από το 100% στο 55%. Έτσι, ανατρέπονται οι αυξήσεις της προκαταβολής φόρου που επιβλήθηκαν από την προηγούμενη
Κυβέρνηση.
2ο. Μειώνεται, σε μόνιμη βάση, για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες η προκαταβολή φόρου από το 100% στο 80% από το
2022. Ειδικά για φέτος, αυτή μειώνεται ακόμη περισσότερο, στο 70%.
3ο. Μειώνεται, σε μόνιμη βάση, από το 2022 (φορολογικό έτος 2021) ο συντελεστής φόρου όλων των νομικών προσώπων και νομικών
οντοτήτων, από το 24% στο 22%, δηλαδή σε επίπεδα πολύ χαμηλότερα από αυτά που παρέλαβε η σημερινή Κυβέρνηση, που ήταν
στο 28%. Υπενθυμίζεται ότι προηγήθηκε, πέρυσι, η μεγάλη μείωση στον εισαγωγικό φορολογικό συντελεστή για τα φυσικά πρόσωπα
που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, από το 22% στο 9%.
4ο. Επεκτείνεται η μείωση κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα και το
2022.
5ο. Επεκτείνεται η αναστολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στον ιδιωτικό τομέα και το 2022.
Παραδείγματα:
Επιχείρηση-νομικό πρόσωπο που θα εμφανίσει για πρώτη φορά 10.000 ευρώ κέρδη το φορολογικό έτος 2021, θα πλήρωνε το 2022
φόρο 24% και επιπλέον προκαταβολή φόρου 24%, δηλαδή συνολική επιβάρυνση 48% ή 4.800 ευρώ.
Με τη νέα ρύθμιση θα πληρώσει φόρο 22% και προκαταβολή φόρου 17,6% (22%*80%), δηλαδή συνολική επιβάρυνση 39,6% ή 3.960
ευρώ.
Συνεπώς, το όφελος για την επιχείρηση ανέρχεται σε 840 ευρώ.
Φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και εμφανίζει για πρώτη φορά καθαρό εισόδημα 10.000 ευρώ, θα πλήρωνε
φόρο 900 ευρώ (9%) και προκαταβολή φόρου άλλα 900 ευρώ (9%), δηλαδή σύνολο 1.800 ευρώ.
Με τη νέα ρύθμιση θα πληρώσει φόρο 900 ευρώ (9%) και προκαταβολή φόρου 495 ευρώ (9%*55%), σύνολο 1.395 ευρώ.
Συνεπώς, το όφελος για το φυσικό πρόσωπο ανέρχεται στα 405 ευρώ.
Το δημοσιονομικό κόστος των τριών πρώτων μέτρων, τα οποία έχουν συμφωνηθεί με τους θεσμούς, ανέρχεται σε περίπου 900 εκατ.
ευρώ για το 2021 και υπολογίζεται σε περίπου 200 εκατ. ευρώ για κάθε ένα από τα επόμενα χρόνια, ποσό το οποίο, ωστόσο,
αναμένεται να αντισταθμιστεί από τη βελτίωση των προοπτικών ανάκαμψης της οικονομίας. Το δημοσιονομικό κόστος των δύο
τελευταίων μέτρων είναι περίπου 1,6 δισ. ευρώ για το 2022. Η Κυβέρνηση αποδεικνύει, για άλλη μια φορά, ότι εργάζεται με
υπευθυνότητα, σχέδιο και αποτελεσματικότητα, προκειμένου να διασφαλίσει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για την επανεκκίνηση και
ανάκαμψη της οικονομίας και για την είσοδό της, μετά την υγειονομική κρίση, σε τροχιά ισχυρής, διατηρήσιμης, έξυπνης και κοινωνικά
δίκαιης ανάπτυξης».
Εξαπάτηση Γερμανικής Αγοράς από Ολλανδικές
Επιχειρήσεις

Αναξιόπιστα προϊόντα προστατευτικού υγειονομικού υλικού (ΡΡΕ)
τουρκικών επιχειρήσεων

Σύμφωνα με επιστολή που έλαβε το Γραφείο
Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βερολίνο, από το
Γραφείο ΟΕΥ Χάγης, ενημερώνει για πιθανή είσοδο
ανύπαρκτης εταιρείας στην αγορά της Γερμανίας, η
οποία χρησιμοποιεί δεδομένα νομίμων εταιρειών
προκειμένου εξαπατήσει σοβαρούς και αξιόπιστους
αγοραστές. Παράλληλα αναρτήθηκε στον ιστότοπο
της ανύπαρκτης εταιρείας ενημέρωση ότι έχει ανοίξει
«γραφεία στην Γερμανία». Πρόκειται για την
«ολλανδική επιχείρηση» De Bau Machines
(www.debaumachines.com), η οποία χρησιμοποιεί
διεύθυνση και αριθμό ΦΠΑ άλλων επιχειρήσεων.
Στην ίδια ομάδα φαίνεται ότι ανήκει και η επιχείρηση
«365
Global
Equipment»
(http://www.365blobalequipment) η οποία έχει προβεί
σε απόπειρες εξαπάτησης χρησιμοποιώντας την
ίδια τακτική. Οι δύο ανωτέρω επιχειρήσεις
δραστηριοποιούνται
στην
πώληση
βαρέων
μηχανημάτων μέσω του διαδικτύου.
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή ενέργεια
επικοινωνήστε με το γραφείο ΟΕΥ Βερολίνου στο
email:
ecocom-berlin@mfa.gr,
τηλ:
0049.30.236099.0.

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Γενικού Προξενείου
της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη με έγγραφο που απέστειλε στο ΒΕΘ,
μας γνωστοποιεί ότι, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικογένειας,
Εργασίας και Κοινωνικών Υπηρεσιών της Τουρκίας, σε ελέγχους που
διενεργήθηκαν σε 335 προϊόντα προστατευτικού υγειονομικού υλικού (ΡΡΕ)
κατά τη διάρκεια της πανδημίας (Μάρτιος 2020-Μάρτιος 2021), εντοπίστηκαν
41 κωδικοί προϊόντων τα οποία χαρακτηρίστηκαν ως αναξιόπιστα και δόθηκε
εντολή στις αρμόδιες αρχές για την απόσυρσή τους από την αγορά και την
επιβολή προστίμων στις τ/εταιρείες. Οι κωδικοί των προϊόντων και οι
σειριακοί αριθμοί τους όπως και οι τουρκικές εταιρείες που παράγουν ή
εμπορεύονται τα αναξιόπιστα και μη ασφαλή αυτά προϊόντα (στη πλειοψηφία
τους ιατρικές μάσκες), κοινοποιήθηκαν δημόσια στην ειδική πλατφόρμα
‘’Σύστημα Πληροφοριών Αναξιόπιστων Προϊόντων’’ (GUBIS) του Υπουργείου
Εμπορίου της Τουρκίας στις 18.04.2021. Σημειώνεται ότι ανάμεσα στις
τουρκικές επιχειρήσεις ( πίνακα με στοιχεία θα δείτε ΕΔΩ ), περιλαμβάνονται
και κάποιες που είχαν ιδιαίτερα προβληματικές συναλλαγές με ελληνικές
εισαγωγικές επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών. Τα
συνηθέστερα προβλήματα αφορούσαν τη μη εκπλήρωση της παραγγελίας
και εξαπάτηση και την αδυναμία έκδοσης πιστοποιητικών συμμόρφωσης ΕΕ
με αποτέλεσμα να απορρίπτονται οι διασαφήσεις από τις ελληνικές
τελωνειακές αρχές. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο ΟΕΥ της Ελλάδας στην
Κωνσταντινούπολη Τηλέφωνο: (0090212) 2927118, ΦΑΞ: (0090212)
2521365,
http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikonupotheseon/office/871, email: ecocom-istanbul@mfa.gr .

Πρόγραμμα Χορήγησης Πιστωτικών Σημειωμάτων σε Νέους έως 24 ετών για την Αγορά Βιβλίων
To Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού με τη συνεργασία του ΟΑΕΔ εγκαινιάζει σήμερα, στο πλαίσιο εορτασμού της Παγκόσμιας
Ημέρας Βιβλίου, ένα νέο Πρόγραμμα Χορήγησης Πιστωτικών Σημειωμάτων (Επιταγών) σε νέους ανέργους για την απόκτηση
βιβλίων.Από σήμερα, Παρασκευή 23 Απριλίου 2021 και ώρα 13:00, έως τις 14 Μαΐου 2021 και ώρα 23:59, θα μπορούν να δηλώσουν
τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα τόσο οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι όσο και οι πάροχοι βιβλιοπωλείων και εκδοτικών οίκων. Η
αίτηση, υποβάλλεται αποκλειστικώς με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημόσιου gov.gr. στις
παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις: Δικαιούχοι: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/pistotika-semeiomataagoras-biblion-se-anergous-neous-programma-up-politismou-kai-athletismou-oaed . Πάροχοι: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kaiasphalise/anergia/parokhoi-biblion-se-anergous-neous-programma-up-politismou-kai-athletismou-oaed .
Από την επόμενη εβδομάδα η υπηρεσία θα παρέχεται και μέσω του OAEΔapp, της καινοτόμου εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα του
ΟΑΕΔ. Το Πρόγραμμα, με συνολικό προϋπολογισμό 1.200.000€, θα υλοποιηθεί από 1 Ιουνίου 2021 έως 21 Οκτωβρίου 2021.
Απευθύνεται σε 60.000 δικαιούχους, νέους έως 24 ετών που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ. Για τη συμμετοχή
στο πρόγραμμα δεν απαιτούνται δικαιολογητικά. Η εξακρίβωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων συμμετοχής γίνεται από τα στοιχεία
που τηρούνται στο Μητρώο Ανέργων του ΟΑΕΔ. Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας με βάση την
ημερομηνία και ώρα υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησής τους. Με το πιστωτικό σημείωμα , οικονομικής αξίας 20€, που έχει τη μορφή
ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού, οι δικαιούχοι μπορούν να αγοράσουν όποιο βιβλίο επιλέξουν από τα βιβλιοπωλεία και
τους εκδοτικούς οίκους του Μητρώου Παρόχων. Σε περίπτωση μη κάλυψης του προβλεπόμενου αριθμού δικαιούχων μέχρι τις 14
Μαΐου, η υποβολή αιτήσεων συνεχίζεται μέχρι της συμπληρώσεώς του, όχι όμως αργότερα από τις 21 Σεπτεμβρίου 2021. Σχετικά με το
πρόγραμμα η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη δήλωσε: «Σήμερα, Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου, το Υπουργείο
Πολιτισμού και Αθλητισμού, με τη συνεργασία του ΟΑΕΔ, απευθύνεται στους νέους, φέρνοντάς τους πιο κοντά στο βιβλίο. Από τον
Σεπτέμβριο του 2020 έχουμε υπογράψει με τον ΟΑΕΔ μνημόνιο συνεργασίας, με στόχο την προαγωγή της φιλαναγνωσίας, καθώς και
τη στήριξη του βιβλίου σε ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής, περιλαμβάνοντας συγγραφείς, εκδότες, βιβλιοπώλες. Συνεχίζουμε την
πολύ καλή και δημιουργική μας σχέση με τον Οργανισμό, παρέχοντας στους δικαιούχους ένα παράθυρο στη λογοτεχνία, στην ιστορία,
στον κόσμο, αλλά και στους επαγγελματίες του κλάδου βιβλίου, ενίσχυση κατά την περίοδο της πανδημίας». Αναφερόμενος στο
πρόγραμμα επιδότησης αγοράς βιβλίων, ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, αρμόδιος για θέματα σύγχρονου πολιτισμού, κ.
Νικόλας Γιατρομανωλάκης, δήλωσε: «Με το πρόγραμμα επιδότησης αγοράς βιβλίων που υλοποιούμε από σήμερα, Παγκόσμια Ημέρα
Βιβλίου, ενθαρρύνουμε 60.000 νέους έως 24 ετών, να αποκτήσουν τα βιβλία που θέλουν, προάγοντας τη φιλαναγνωσία και
τονώνοντας παράλληλα τον κλάδο του βιβλίου. Είναι ένα πρόγραμμα που εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της στήριξης των
επιμέρους πολιτιστικών κλάδων, αλλά και στην εκπλήρωση του σκοπού του ΥΠΠΟΑ να διευκολύνει την πρόσβαση των πολιτών στον
πολιτισμό». Ο Διοικητής του ΟΑΕΔ Σπύρος Πρωτοψάλτης δήλωσε: «Η 23η Απριλίου έχει καθιερωθεί διεθνώς από την UNESCO ως
‘Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου’ και για το λόγο αυτό την επιλέξαμε, σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού, ως ημέρα
έναρξης του Προγράμματος Χορήγησης Πιστωτικών Σημειωμάτων, μέσω του οποίου θέλουμε να διευκολύνουμε τους 60.000
δικαιούχους νέους έως 24 ετών στην αγορά βιβλίων. Το φάσμα δράσεων και πολιτικών του Οργανισμού, επεκτείνεται διαρκώς και με τη
συμμετοχή μας στο πρόγραμμα αυτό στοχεύουμε στην ενίσχυση των γνώσεων και της πνευματικής καλλιέργειας των νέων, καθώς
επίσης την περαιτέρω στήριξη ενός κλάδου μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχει δοκιμαστεί ιδιαίτερα εν μέσω πανδημίας».
Μόλις 1 στις 5 πιο καινοτόμες εταιρείες του κόσμου προέρχεται από την Ευρώπη
Σοβαρό έλλειμμα καινοτομίας έναντι - κυρίως των ΗΠΑ - εξακολουθεί να έχει η Ευρώπη, καθώς μόλις 1 στις 5 πιο καινοτόμες εταιρείες
του κόσμου για το 2021 προέρχεται από τη Γηραιά Ήπειρο. Το top 50 της αφρόκρεμας των πιο καινοτόμων επιχειρήσεων του πλανήτη
περιλαμβάνει για φέτος μόλις 11 ευρωπαϊκές εταιρείες. Μάλιστα, καμία από αυτές δεν σκοράρει στην πρώτη δεκάδα των εταιρειών, που
κάνουν πρωταθλητισμό στην καινοτομία. Στον αντίποδα, οι ΗΠΑ κάνουν πρωταθλητισμό στην καινοτομία, εκπροσωπούμενες με 27
επιχειρήσεις στη λίστα Most Innovative Companies της Boston Consulting Group για το 2021. Οι ΗΠΑ, μάλιστα, αύξησαν τον αριθμό
των επιχειρήσεων, που κρατούν τα σκήπτρα της παγκόσμιας καινοτομίας κατά δύο εταιρείες φέτος σε σχέση με το 2020, ενώ η
ευρωπαϊκή εκπροσώπηση στη σχετική κατάταξη μειώθηκε κατά τέσσερις. “Σε τομείς, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η ρομποτική και η
κβαντική υπολογιστική, οι πραγματικές καινοτομίες δεν προέρχονται από την Ευρώπη και δεν ωριμάζουν σε αυτή. Η Ευρώπη βρίσκεται
σημαντικά πίσω στις δαπάνες Ε & Α. Οι Ευρωπαίοι διευθύνοντες σύμβουλοι είναι επίσης λιγότερο αφοσιωμένοι στην καινοτομία από
τους αντίστοιχους των ΗΠΑ και της Κίνας. Είναι πιο συντηρητικοί και πειραματίζονται λιγότερο με νέες επιχειρήσεις”, αναφέρει η μελέτη
της BCG. Πρωταγωνιστής η τεχνολογία: Σύμφωνα με την αξιολόγηση της BCG, περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις, που σήμερα
θεωρούνται ως οι πιο καινοτόμες στον κόσμο, προέρχονται από τον χώρο της Τεχνολογίας και των Τηλεπικοινωνιών. Άλλωστε, για το
2021 τις τρεις πρώτες θέσεις της λίστας καταλαμβάνουν η Apple (στην 1η θέση), η Alphabet (μητρική της Google στη 2η) και η Amazon
(στην 3η θέση). Microsoft και Tesla ακολουθούν, συμπληρώνοντας την πρώτη πεντάδα των κορυφαίων σε επιδόσεις καινοτομίας
εταιρειών του κόσμου. Η “χρυσή” λίστα με τις Most Innovative Companies 2021 περιλαμβάνει πλήθος εταιρειών του χώρου της
Τεχνολογίας και των Τηλεπικοινωνιών, όπως η Samsung (6η θέση), η IBM (7η), η Huawei (8η), η Sony (9η). Στις παγκόσμιες
υπερδυνάμεις της καινοτομίας ανήκει επίσης η Siemens, που βρίσκεται στην 11η θέση, η LG στη 12η, το Facebook στην 13η, η Alibaba
στη 14η και ακολουθούν Oracle, Dell, Cisco και HP. Χαμηλότερα στην κατάταξη συναντάμε την Bosch, την Xiaomi, το eBay και τη SAP.
Το αποτύπωμα της πανδημίας : Σημαντική εκπροσώπηση μεταξύ των πιο καινοτόμων εταιρειών στον κόσμο, για το 2021, έχει ο
φαρμακευτικός κλάδο με εννέα συνολικά συμμετοχές στο top 50 έναντι μόλις τριών το 2020. Μεταξύ άλλων, στην κατάταξη
περιλαμβάνονται φέτος οι εταιρείες Pfizer (στη 10η θέση), η Johnson&Johnson (στην 20η θέση), η Novartis (στην 36η), η Moderna
(στην 42η θέση) και η AstraZeneca (στην 49η). Μάλιστα, η Pfizer κάνει φέτος come back στο club των ισχυρών της καινοτομίας, όπου
δεν είχε συμπεριληφθεί πέρσι, ενώ AstraZeneca και Moderna μπαίνουν φέτος για πρώτη φορά.
Συνολικά, για το τρέχον έτος, το 75% των εταιρειών - σύμφωνα με την έρευνα της BCG - χαρακτηρίζει την καινοτομία ως πρώτη
προτεραιότητα. Το ποσοστό αυτό είναι αυξημένο κατά 10% έναντι του 2020 και αποτελεί τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση στην 15ετη
ιστορία της έκθεσης της BCG. Επίσης, το 60% των 50 πιο καινοτόμων εταιρειών του κόσμου απαντά ότι σχεδιάζει να αυξήσει τις
επενδύσεις τους στην καινοτομία, με το ένα τρίτο αυτών να δρομολογεί αύξηση των σχετικών δαπανών σε ποσοστό μεγαλύτερο του
10%. (ΠΗΓΗ: SEPE Newsletter newsletter@sepe.gr, 22.04.2021) .
Ο χρόνος απόκτησης διδακτορικού τίτλου ως πλασματικός χρόνος ασφάλισης
Στο πλαίσιο λειτουργίας των εξ αποστάσεως υπηρεσιών πληροφόρησης του Δικτύου Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης
και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ απέστειλε στο ΒΕΘ κείμενο πληροφόρησης της ενότητας «Ασφαλιστικά
Θέματα» με τίτλο "Ο χρόνος απόκτησης διδακτορικού τίτλου ως πλασματικός χρόνος ασφάλισης" στο οποίο παρουσιάζονται συνοπτικά
οι προϋποθέσεις και οι δικαιούχοι για την αναγνώριση του διδακτορικού τίτλου ως πλασματικού χρόνου ασφάλισης.

Το πρώτο νομικό πλαίσιο για την τεχνητή νοημοσύνη στην ιστορία της αποκτά η Ε.Ε.
Κανόνες στη χρήση των συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence-AI) θεσμοθετεί, για πρώτη φορά στην ιστορία της, η
Ευρωπαϊκή Ένωση. Μία από τις πιο σημαντικές προβλέψεις των νέων κανόνων έρχεται να καθησυχάσει τους φόβους για χρήση της
Τεχνητής Νοημοσύνης με σκοπό τον έλεγχο των ανθρώπων από συστήματα ΑΙ. Πρακτικά, η Ευρώπη λέει “όχι” σε αυτό που
ονομάζεται “απομακρυσμένη βιομετρική αναγνώριση”, δηλαδή στη χρήση ΤΝ για αναγνώριση προσώπων σε δημόσιους χώρους μέσω
της επεξεργασίας των βιομετρικών τους δεδομένων. Το νέο κανονιστικό πλαίσιο χωρίζει τα συστήματα ΑΙ σε τέσσερις κατηγορίες, με
βάση τους κινδύνους που ενέχουν και προβλέπει περιορισμούς ή ακόμη και απαγόρευση της χρήσης τους, ανάλογα με τον βαθμό
επικινδυνότητας. Το νέο πλαίσιο προβλέπει ότι συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης, που χαρακτηρίζονται “μη αποδεκτού κινδύνου”, θα
απαγορεύονται. Ως τέτοια θεωρούνται, με βάση τους νέους κανόνες, συστήματα ΤΝ, που επιτρέπουν την κοινωνική βαθμολόγηση από
κυβερνήσεις, η χρήση τεχνικών που χειραγωγούν την ανθρώπινη συμπεριφορά και η εξ αποστάσεως βιομετρική ταυτοποίηση σε
ζωντανή μετάδοση σε δημοσίως προσβάσιμους χώρους. Ειδικά για το τελευταίο, οι νέοι κανόνες της Ε.Ε. προβλέπουν ότι όλα τα
συστήματα εξ αποστάσεως βιομετρικής ταυτοποίησης θεωρούνται υψηλού κινδύνου και υπόκεινται σε αυστηρές απαιτήσεις. Η χρήση
τους σε πραγματικό χρόνο σε δημοσίως προσβάσιμους χώρους για σκοπούς επιβολής του νόμου καταρχήν απαγορεύεται. Οι
ελάχιστες εξαιρέσεις αφορούν πολύ ειδικές περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα η αναζήτηση αγνοούμενου παιδιού, η πρόληψη
επικείμενης τρομοκρατικής απειλής ή εντοπισμός και η ταυτοποίηση υπόπτου σοβαρής αξιόποινης πράξης.
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Τεχνητής Νοημοσύνης: Δεύτερη κατηγορία συστημάτων ΑΙ είναι αυτά, που θεωρούνται “υψηλού κινδύνου”.
Πρόκειται για έναν περιορισμένο αριθμό συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης, που έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην ασφάλεια των
ανθρώπων ή στα θεμελιώδη δικαιώματά τους. Τρίτη κατηγορία αποτελούν τα συστήματα ΤΝ “περιορισμένου κινδύνου”. Για τη
συγκεκριμένη κατηγορία θα επιβάλλονται συγκεκριμένες απαιτήσεις διαφάνειας, για παράδειγμα όταν υπάρχει σαφής κίνδυνος
παραποίησης (π.χ. μέσω της χρήσης διαλογικών ρομπότ).
Τέλος, οι νέοι κανόνες προβλέπουν την κατηγορία συστημάτων ΑΙ “ελάχιστου κινδύνου”. Πρόκειται για τα υπόλοιπα συστήματα ΤΝ που
μπορούν να αναπτυχθούν και να χρησιμοποιηθούν με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας χωρίς πρόσθετες νομικές
υποχρεώσεις. Τα περισσότερα συστήματα ΤΝ, που χρησιμοποιούνται επί του παρόντος στην Ε.Ε., εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία.
Οι νέοι κανόνες θα εφαρμόζονται άμεσα και με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα κράτη - μέλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει οι εθνικές
αρμόδιες Αρχές εποπτείας της αγοράς να εποπτεύουν τους νέους κανόνες. Ταυτόχρονα, δημιουργεί ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Τεχνητής Νοημοσύνης, το οποίο θα εκδίδει συστάσεις για τα συστήματα ΤΝ υψηλού κινδύνου.
Τι θα γίνει με τα μηχανήματα : Οι νέοι κανόνες της Ε.Ε. για την τεχνητή νοημοσύνη περιλαμβάνουν και τα μηχανολογικά προϊόντα: από
ρομπότ έως χορτοκοπτικά, εκτυπωτές τρισδιάστατης εκτύπωσης, μηχανήματα κατασκευών, γραμμές βιομηχανικής παραγωγής. Ο νέος
κανονισμός για τα μηχανήματα θα διασφαλίζει ότι η νέα γενιά μηχανημάτων θα εγγυάται την ασφάλεια των χρηστών και των
καταναλωτών.
Ενώ ο κανονισμός για την τεχνητή νοημοσύνη αντιμετωπίζει τους κινδύνους ασφάλειας των συστημάτων ΤΝ, ο νέος κανονισμός για τα
μηχανήματα θα διασφαλίζει την ασφαλή ενσωμάτωση του συστήματος ΤΝ στο σύνολο των μηχανημάτων. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει
να διενεργούν μία μόνο αξιολόγηση της συμμόρφωσης.
Επιπλέον, ο νέος κανονισμός για τα μηχανήματα θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς παρέχοντας μεγαλύτερη νομική σαφήνεια
στις ισχύουσες διατάξεις, απλουστεύοντας τον διοικητικό φόρτο και το κόστος για τις εταιρείες μέσω των ψηφιακών μορφοτύπων για
την τεκμηρίωση και της προσαρμογή των τελών αξιολόγησης της συμμόρφωσης για τις ΜμΕ, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συνοχή με
το νομοθετικό πλαίσιο της Ε.Ε. για τα προϊόντα.
Επόμενα στάδια : Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη - μέλη θα πρέπει να εγκρίνουν τις προτάσεις της Επιτροπής για την τεχνητή
νοημοσύνη και τα μηχανολογικά προϊόντα στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας. Μόλις εγκριθούν, οι κανονισμοί θα είναι
άμεσα εφαρμόσιμοι σε ολόκληρη την Ε.Ε.
Να σημειωθεί ότι, σήμερα, συνολικά 19 κράτη - μέλη, Βουλγαρία, Κύπρος, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία,
Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σουηδία, Ισπανία και Πολωνία, έχουν
θεσπίσει εθνικές στρατηγικές για την ΤΝ. (ΠΗΓΗ: SEPE Newsletter newsletter@sepe.gr, 22.04.2021).
Ενοποίηση της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας υπό τη σκέπη του ΟΒΙ προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων που υπερψηφίστηκε από τη Βουλή
Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Δελτίο Τύπου (19.04.2021): Με στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών και την περαιτέρω
προώθηση της Καινοτομίας και της Επιχειρηματικότητας ο Οργανισμός Βιομηχανικής, Ιδιοκτησίας, εποπτευόμενος φορέας του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αναλαμβάνει το σύνολο των αρμοδιοτήτων και την πλήρη ευθύνη για τα Εμπορικά Σήματα.
Ύστερα από την ψήφιση του σχετικού νόμου στη Βουλή (Ν 4796/2021, ΦΕΚ 63, 17.04.2021, άρθρα 33-54) η υπηρεσιακή ενοποίηση
και η μεταφορά όλων των αρμοδιοτήτων για τα Εμπορικά Σήματα στον ΟΒΙ είναι γεγονός, συμβάλλοντας στη θεσμική εναρμόνιση της
χώρας μας με την πρακτική όλων των υπόλοιπων χωρών. Η ύπαρξη μιας ενιαίας εθνικής αρχής θα διευκολύνει τη διαμόρφωση μιας
ομοιόμορφης και ενιαίας εθνικής πολιτικής για όλα τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της εθνικής
Οικονομίας. Προς το σκοπό αυτό, ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας έχει ήδη αναπτύξει και διαθέτει τα αναγκαία και συμβατά με
τα λοιπά ευρωπαϊκά πρότυπα, πληροφοριακά συστήματα και βάσεις δεδομένων, τις τεχνικές δυνατότητες ηλεκτρονικής επικοινωνίας
και κατάθεσης των αιτήσεων για χορήγηση τίτλων Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, καθώς και on line μητρώα προσβάσιμα στο διαδίκτυο. Ο
Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας συνεργάζεται ήδη με το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ (EUIPO) στον τομέα των
βιομηχανικών σχεδίων, με το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (EPO) στον τομέα των ευρεσιτεχνιών και με άλλους
διεθνείς οργανισμούς σε θέματα της αρμοδιότητάς του, λ.χ. στον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO). Ο ΟΒΙ, ως νέα
Εθνική Αρχή, θα συνεχίσει να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες και θα ολοκληρώσει τα προγράμματα, τις δράσεις, και τα έργα της
Διεύθυνσης Σημάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθώς και τις σχετικές υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που
απορρέουν από τα εν λόγω προγράμματα και έργα. Σημειώνεται πως σύμφωνα με το άρθρο 48 του Νόμου (Έναρξη Ισχύος και
μεταβατικές διατάξεις), για τη θέση σε ισχύ των ανωτέρω διατάξεων μεταφοράς της Διεύθυνσης Σημάτων της ΓΓΕ στον ΟΒΙ και των
ρυθμίσεων που εισάγονται και προβλέπονται, θα εκδοθεί ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών. Μέχρι τότε
το ενδιαφερόμενο κοινό και οι συναλλασσόμενοι θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται από τις υπάρχουσες δομές του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
11η τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Επιχειρούμε Έξω»
Δημοσιεύθηκε η ενδέκατη (11η) τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Επιχειρούμε Έξω – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ
με εξωστρεφή προσανατολισμό» του ΕΠΑνΕΚ. Η τροποποίηση αφορά στην δυνατότητα των δικαιούχων να συμμετέχουν και σε
ψηφιακές εκθέσεις, με τις ανάλογες επιλέξιμες δαπάνες, στη διαδικασία τροποποιήσεων των στοιχείων της εγκριτικής Απόφασης κ.ά.
Δείτε την 11η τροποποίηση της Πρόσκλησης εδώ.

SelectUSA Summit 2021» Η Enterprise Greece στηρίζει την ελληνική επιχειρηματική αποστολή
Η Enterprise Greece, ο εθνικός φορέας εξωστρέφειας, αρμόδιος για την προώθηση των εξαγωγών και την προσέλκυση επενδύσεων και
η Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα, ενώνουν τις δυνάμεις τους και διοργανώνουν την επίσημη ελληνική επιχειρηματική αποστολή στο
SelectUSA Summit 2021, το οποίο θα διεξαχθεί ψηφιακά από 7 έως 11 Ιουνίου 2021. Πρόκειται για ένα σημαντικό γεγονός, που
διοργανώνεται ετησίως στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, συγκεντρώνοντας εταιρείες από το διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον και
οργανισμούς οικονομικής ανάπτυξης, με στόχο την ενημέρωση για τις δυνατότητες ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας στις
ΗΠΑ. Η Enterprise Greece αναλαμβάνει για πρώτη φορά τη συνδιοργάνωση και στήριξη της ελληνικής επιχειρηματικής αποστολής,
ευελπιστώντας να παρέχει την ευκαιρία σε μεγαλύτερο αριθμό ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων να προσεγγίσουν την αγορά των
Η.Π.Α. Με δεδομένο μάλιστα ότι η φετινή διοργάνωση διεξάγεται ψηφιακά, κάτι το οποίο συνάδει με την ψηφιοποίηση των δράσεων και
υπηρεσιών της Enterprise Greece κατά τον τελευταίο χρόνο, καθιστά πιο εύκολη και προσιτή τη συμμετοχή των ελληνικών
επιχειρήσεων. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Enterprise Greece για το 2021, με
καινοτόμες δράσεις προσέγγισης αυτής της αγοράς - στόχου. Υπενθυμίζεται, η ήδη υλοποιηθείσα επιτυχημένη σειρά 3 webinars “Doing
Business in the U.S.A.-COVID 19 Challenges and Opportunities”, η συνεργασία με τον Οργανισμό US-MAC και η οργάνωση της δράσης
“Thriving in the Storm”, που είχαν ως στόχο την εκπαίδευση ελληνικών εταιρειών τεχνολογίας από στελέχη της Silicon Valley, καθώς και
η στρατηγική συμμαχία με διεθνείς παίκτες του ηλεκτρονικού εμπορίου, όπως η eBay. Μικρομεσαίες αλλά και μεγάλες επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους κλάδους με αξιόλογες εξαγωγικές προοπτικές, όπως ενδεικτικά ο κλάδος Τροφίμων & Ποτών,
Χημικών, Καταναλωτικών Προϊόντων κ.ά., θα κληθούν να δηλώσουν συμμετοχή και εφόσον επιλεγούν, να παρακολουθήσουν ένα
πενθήμερο πρόγραμμα διαδραστικών συνεδριών και να έχουν την ευκαιρία υψηλού επιπέδου δικτύωσης. Κατά τη διάρκεια του
προγράμματος, θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν από εμπειρογνώμονες, εκπροσώπους της οικονομικής κοινότητας των
Πολιτειών, επιχειρηματίες και θεσμικούς φορείς, για τα διαθέσιμα οικονομικά κίνητρα και παράλληλα θα δεχθούν καθοδήγηση σχετικά με
τις επιχειρηματικές τάσεις και ενδεδειγμένες πρακτικές για την είσοδο ή/και την εδραίωσή τους σε μια αγορά με τεράστιες προοπτικές
ανάπτυξης, όπως αυτή των ΗΠΑ. Ιδιαίτερη έμφαση στη φετινή διοργάνωση δίδεται στον κλάδο της τεχνολογίας, όπου εταιρείες
τεχνολογίας, υφιστάμενες και Start ups, καλούνται να συμμετάσχουν. Αξίζει να σημειωθεί ότι φέτος δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην
γυναικεία επιχειρηματικότητα στο χώρο της τεχνολογίας και τη διείσδυσή τους στην αγορά των ΗΠΑ. Η ψηφιακή εκδήλωση ανακοίνωσης
της δράσης, θα διεξαχθεί στις 26 Απριλίου 2021. Χαιρετισμό θα απευθύνουν, ο Υφυπουργός για την Οικονομική Διπλωματία και την
Εξωστρέφεια του Υπουργείου Εξωτερικών, κ. Κώστας Φραγκογιάννης και ο Αμερικανός Πρέσβης στην Ελλάδα, κ. Τζέφρι Πάιατ. Από
πλευράς Enterprise Greece, θα μιλήσει η Εντεταλμένη Σύμβουλος και Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., κα. Μπέττυ Αλεξαδροπούλου, ενώ
μεταξύ των ομιλητών, θα είναι Ανώτερο Στέλεχος του Υπουργείου Εμπορίου των Η.Π.Α. και της SelectUSA, καθώς και ο Πρόεδρος του
Ελληνο-Αμερικανικού Επιμελητηρίου κ. Νικόλαος Μπακατσέλος. Επίσης, στελέχη ελληνικών εταιριών θα μοιραστούν την εμπειρία τους
από την αγορά των ΗΠΑ. Περισσότερες Πληροφορίες για συντάκτες: Γραφείο Τύπου 210 3355705, c.roumeliotis@eg.gov.gr .
Έναρξη λειτουργίας της ειδικής διαδραστικής πλατφόρμας για τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης
Σύμφωνα με την από 19.04.2021 ανακοίνωση τύπου του Γραφείου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα η Εκτελεστική Επιτροπή
της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εγκαινίασε στις 19.04.2021 την πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα για τη
Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης, καλώντας όλους τους πολίτες της ΕΕ να συμβάλουν στη διαμόρφωση του μέλλοντός τους και του
μέλλοντος της Ευρώπης συνολικά. Η πλατφόρμα είναι προσβάσιμη στο σύνδεσμο: https://futureu.europa.eu/ , είναι διαθέσιμη σε 24
γλώσσες, και παρέχει στους πολίτες ολόκληρης της Ένωσης τη δυνατότητα να μοιράζονται και να ανταλλάσσουν ιδέες και απόψεις
μέσω διαδικτυακών εκδηλώσεων. Στις 9 του Μάη ξεκινά η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης. Η πρωτοβουλία αυτή, η οποία θα
ολοκληρωθεί μέχρι την Άνοιξη του 2022, σκοπό έχει να δώσει στους πολίτες της ΕΕ και την οργανωμένη κοινωνία την ευκαιρία να
καταθέσουν τις απόψεις τους για τα θέματα που τους απασχολούν, διαμορφώνοντας το πλαίσιο δράσεων για την ΕΕ στα επόμενα
χρόνια. Τα θέματα που θα καλύψει η Διάσκεψη είναι πολλά: από το ρόλο της Ένωσης στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
μέχρι τη μετανάστευση, την υγεία και πολλά άλλα. Οι πολίτες θα ορίσουν ουσιαστικά το πλαίσιο. Εξυπακούεται πως η ενεργός
συμμετοχή όλων μας: πολιτών, οργανωμένων ομάδων, ΜΚΟ, ακαδημαϊκής κοινότητας και άλλων φορέων θα είναι καθοριστικής
σημασίας για την επιτυχία του εγχειρήματος αυτού. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν
δεσμευτεί να ακούσουν τους Ευρωπαίους και να αναλάβουν δράση, μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, σχετικά με τις συστάσεις
που θα διατυπωθούν. Περισσότερες πληροφορίες και υλικό σχετικά με την πλατφόρμα και τη Διάσκεψη μπορείτε να βρείτε στα
επισυναπτόμενα έγγραφα: 05_future _ of - Europe_ Conference_introducing - platform.pdf, 04 - future _ of - Europe_ Conference_ roll out.pdf, 02_join_the-Conference_official_letter.pdf
και τη σχετική Ανακοίνωση Τύπου European Parliament Athinai
EPathinai@europarl.europa.eu . Μη διστάσετε να ενημερώσετε το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα για όποιες
πρωτοβουλίες αναλάβετε στο πλαίσιο της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης, καθώς και για όποιες άλλες πρωτοβουλίες θεωρείτε
καλό να είναι ενημερωμένοι. Η ιστοσελίδα Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα (www.europarl.europa.eu/greece) και
τα κοινωνικά
δίκτυα (Facebook: https://www.facebook.com/EPHellas
,Twitter: https://twitter.com/EP_Hellas ,Instagram:
https://www.instagram.com/ephellas/) έχουν ανανεωθεί ριζικά και σας παρέχουν άμεση ενημέρωση για κάθε σημαντικό θέμα της
Ευρωπαϊκής επικαιρότητας.
Οριστικοί πίνακες κατάταξης για το νέο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης με πιστοποίηση ΟΑΕΔ-Google
ΟΑΕΔ- Δελτίο Τύπου (19.04.2021): Αναρτήθηκαν σήμερα, Δευτέρα 19 Απριλίου 2021 οι οριστικοί πίνακες κατάταξης των ωφελουμένων
και αποκλειομένων για το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης με πιστοποίηση ανέργων ηλικίας έως 29 ετών στον ιστότοπο του
ΟΑΕΔ www.oaed.gr .Η κατάρτιση των πινάκων πραγματοποιήθηκε κατά σειρά προτεραιότητας και με βάση τα προβλεπόμενα κριτήρια
της δημόσιας πρόσκλησης, κατόπιν της εξέτασης των ενστάσεων. Ο ΟΑΕΔ θα αποστείλει άμεσα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(email) στους 2.631 ωφελούμενους με αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο εγγραφής τους στη διαδικτυακή πλατφόρμα του Coursera. Οι
ωφελούμενοι οφείλουν να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους στην πλατφόρμα του Coursera μέχρι την Κυριακή, 9 Μαΐου 2021 και
ώρα 23:59. Η νέα δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας ΟΑΕΔ-Google Ελλάδας και περιλαμβάνει την κατάρτιση μέσω της
διαδικτυακής πλατφόρμας Coursera, που προσφέρεται δωρεάν από τη Google στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, σε
τέσσερεις τομείς ψηφιακών δεξιοτήτων υψηλής ζήτησης που οδηγούν στην απόκτηση των εξής πιστοποιητικών: - IT Support Specialist
Certificate (τεχνική υποστήριξη πληροφορικής) - Data Analyst Certificate (ανάλυση δεδομένων) - UX Designer Certificate (σχεδιασμός
εμπειρίας χρήστη) - Project Manager Certificate (διαχείριση έργου) .
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του παρόντος προγράμματος και εφόσον πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις, οι ωφελούμενοι άνεργοι θα
έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα επιδοτούμενης απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας, το οποίο σχεδιάζει ο
ΟΑΕΔ. Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν στο επόμενο διάστημα. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο του Οργανισμού www.oaed.gr .

Από Δευτέρα οι αιτήσεις για το Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα 2021 του ΟΑΕΔ
ΟΑΕΔ- Δελτίο Τύπου (22.04.2021): Ξεκινά τη Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021 και ώρα 08:00, η υποβολή αιτήσεων των δικαιούχων της
Επιταγής Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις και των παρόχων κατασκηνωτικών επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους στο
Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα έτους 2021. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 8 Μαΐου και ώρα 23:59. Το πρόγραμμα θα
υλοποιηθεί από τις 15 Ιουνίου 2021 έως τις 3 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και έως τις 10 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά
με αναπηρία με ποσοστό 50% και άνω. Ο συνολικός αριθμός των παιδιών που θα φιλοξενηθούν σε παιδικές κατασκηνώσεις είναι
70.000 και ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 35.000.000 €. Η υποβολή αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά
ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου www.gov.gr με τους κωδικούς TAXISnet στις διευθύνσεις:
Δικαιούχοι (Αρχική → Εργασία και ασφάλιση → Κατασκηνώσεις → Προγράμματα κατασκηνώσεων ΟΑΕΔ)
https://www.gov.gr/arxes/oloi-foreis/organismos-apaskholeses-ergatikou-dunamikou-oaed/programmata-kataskenoseon-oaed
Πάροχοι (Αρχική → Εργασία και ασφάλιση → Ανεργία → Πάροχοι κατασκήνωσης) https://www.gov.gr/arxes/oloi-foreis/organismosapaskholeses-ergatikou-dunamikou-oaed/parokhoi-kataskenoses
.Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι και άνεργοι με πραγματικό
οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2019 μέχρι 28.000 €, οι οποίοι το έτος 2020:
- είχαν τουλάχιστον 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ ή
- έλαβαν τουλάχιστον 50 ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας ή
- έλαβαν επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον δύο μηνών (50 ημερήσια επιδόματα) ή
- συγκεντρώνουν τουλάχιστον 50 ημέρες αθροιστικά από τα παραπάνω (ημέρες εργασίας, ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας
και επιδότησης ανεργίας) ή
- είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι με συνεχόμενη ανεργία τουλάχιστον τεσσάρων μηνών κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των
αιτήσεων.
Η επιλογή των δικαιούχων βασίζεται στη μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων (οικογενειακό εισόδημα, αριθμός παιδιών, παιδιά με
αναπηρία) με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του ΟΑΕΔ. Οι
δικαιούχοι επιδοτούνται για τη διαμονή των ωφελουμένων παιδιών τους σε παιδική κατασκήνωση του μητρώου παρόχων του ΟΑΕΔ με
τη χορήγηση Επιταγής Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις, η οποία έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού.
Ωφελούμενοι είναι τα παιδιά των δικαιούχων που έχουν γεννηθεί από 01.01.2005 έως 14.06.2015. Η μέγιστη διάρκεια διαμονής είναι
15 συνεχόμενες ημέρες (συμπεριλαμβανομένων και των ημερών προσέλευσης και αναχώρησης). Πάροχοι του προγράμματος είναι
φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και διατηρούν στην Ελλάδα
επιχείρηση παιδικών κατασκηνώσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Δικαιολογητικά που αφορούν στην ασφαλιστική ταυτότητα,
στο εισόδημα και στην ανεργία των δικαιούχων αναζητούνται αυτεπάγγελτα. Σε όσες περιπτώσεις απαιτούνται δικαιολογητικά λόγω μη
δυνατότητας αυτεπάγγελτης αναζήτησης, αυτά επισυνάπτονται στις ηλεκτρονικές αιτήσεις. Συνεπώς, δεν υπάρχει υποχρέωση
προσέλευσης στα ΚΠΑ2 για την προσκόμιση δικαιολογητικών. Επειδή η ταυτοποίηση των παιδιών που δηλώνονται στις αιτήσεις των
δικαιούχων θα γίνει μέσω αυτεπάγγελτης αναζήτησης με βάση τον ΑΜΚΑ τους, οι δικαιούχοι οφείλουν να έχουν μεριμνήσει εγκαίρως
για την απόδοση ΑΜΚΑ στα παιδιά τους ή για την επικαιροποίηση των στοιχείων τους, όταν υπάρχει μεταβολή αυτών στην
οικογενειακή μερίδα και να προσέξουν ιδιαίτερα στη συμπλήρωση του σωστού ΑΜΚΑ στην αίτηση. Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr .

ΟΑΕΔ- Παράταση έως τις 26 Απριλίου για αιτήσεις συμμετοχής επιχειρήσεων στο 100% επιδοτούμενο πρόγραμμα
επαγγελματικής εμπειρίας στο ψηφιακό μάρκετινγκ
ΟΑΕΔ- Δελτίο Τύπου (19.04.2021): Την παράταση έως και τη Δευτέρα 26 Απριλίου 2021, της προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικών
αιτήσεων των επιχειρήσεων για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας ανέργων έως
29 ετών που έχουν καταρτιστεί στο ψηφιακό μάρκετινγκ, αποφάσισε η Διοίκηση του Οργανισμού. Υπενθυμίζεται ότι η συμμετοχή έχει
μηδενικό κόστος και διαχειριστικό βάρος για τις επιχειρήσεις, καθώς οι ασκούμενοι αποζημιώνονται απευθείας από τον ΟΑΕΔ και δεν
ενέχει κρατική ενίσχυση. Ο ΟΑΕΔ θα καταβάλλει απευθείας στους ασκούμενους 550 ευρώ μηνιαία, καλύπτοντας κατά 100% την
αποζημίωσή τους και τις ασφαλιστικές εισφορές για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και επαγγελματικό κίνδυνο. Η επαγγελματική
εμπειρία θα διαρκεί 6 ώρες την ημέρα, 5 ημέρες την εβδομάδα για 6 μήνες και δεν υπάρχει δέσμευση για τις επιχειρήσεις μετά το τέλος
του προγράμματος. Στη δράση εντάσσονται επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους (κύριους ή δευτερεύοντες) με συνάφεια
στο ψηφιακό μάρκετινγκ ή διαθέτουν τμήματα μάρκετινγκ, καθώς και σε επιχειρήσεις που ο ιδιοκτήτης ή ένας εργαζόμενος
απασχολούνται στο ψηφιακό μάρκετινγκ (δημιουργία και διαμοιρασμός ψηφιακού περιεχομένου, στρατηγικές βελτίωσης θέσης μιας
ιστοσελίδας στα αποτελέσματα μηχανών αναζήτησης, σχεδιασμός και υλοποίηση στρατηγικής μάρκετινγκ στο διαδίκτυο και στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, τρόποι χρήσης των κινητών τεχνολογιών και συσκευών, εμπειρία στο επιχειρηματικό μοντέλο του ηλεκτρονικού
εμπορίου) για τουλάχιστον ένα έτος. Οι επιχειρήσεις εντάσσονται στο πρόγραμμα, ανάλογα με το προσωπικό τους, ως εξής:
Επιχειρήσεις με Προσωπικό έως
0 άτομα
1-3 άτομα
4-9 άτομα
10-19 άτομα
20-30 άτομα
31-50 άτομα
άνω των 50 ατόμων

Ανώτατος Αριθμός Ωφελουμένων
1
2
3
4
6
10
25% του απασχολούμενου προσωπικού

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ιστότοπου του ΟΑΕΔ www.oaed.gr
στο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) που ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημά τους. Οι προκηρυχθείσες θέσεις ανά ΚΠΑ2
έχουν κατανεμηθεί σύμφωνα με τον αναρτημένο πίνακα. Σε περίπτωση υπερκάλυψης των θέσεων, οι υπεράριθμες αιτούμενες θέσεις
(έως 30%) θα τεθούν σε αναμονή και θα ικανοποιηθούν εφόσον υπάρξουν κενές θέσεις. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη
επιχείρησης στο πρόγραμμα, είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού του κατά τη διάρκεια ενός μήνα πριν από την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Το πρόγραμμα, του οποίου ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 16.500.000 €, συγχρηματοδοτείται
από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
2014-2020» με χρηματοδότηση από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ). Για τη Δημόσια Πρόσκληση και για
περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα http://www.oaed.gr/-/programma-apoktesesepangelmatikes-empeirias-sto-psephiako-marketin-nk-gia-5-000-anergous-eos-29-eton

Σεμινάριο «Οι αλλαγές στη Φορολογία Εισοδήματος φυσικών και νομικών
προσώπων», 23 Απριλίου 2021

Ψηφιακή
έκθεση
Κεραμικού
Οικοδομικού Υλικού, 27-29/04/2021

Ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών διοργανώνει σεμινάριο με θέμα: «Οι αλλαγές στη
Φορολογία Εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων» την Παρασκευή 23
Απριλίου 2021 και ώρες 17.00-21.00. Η θεματολογία του σεμιναρίου είναι:
- Αλλαγές σε θέματα φορολογικής κατοικίας. Κίνητρα προσέλκυσης κατοίκων
εξωτερικού.
- Φορολογία εισοδημάτων αλλοδαπής προέλευσης
- Παροχές σε είδος και απαλλαγές εισοδημάτων μισθωτής εργασίας
- Δαπάνες επιχειρηματικής δραστηριότητας. Φορολογικές αποσβέσεις και
επισφάλειες, τι αλλάζει
- Προσδιορισμός και φορολόγηση του τεκμαρτού εισοδήματος
- Προσδιορισμός και φορολόγηση εισοδήματος από υπεραξία κεφαλαίου.
- Οι αλλαγές στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης
- Λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση των ενισχύσεων λόγω covid
- Φορολόγηση αποθεματικών επιχειρήσεων, με ευνοϊκές διατάξεις
- Προκαταβολή φόρου εισοδήματος
- Διατάξεις για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής
- Κίνητρα για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης
Το σεμινάριο θα βιντεοσκοπηθεί και θα παραμείνει διαθέσιμο για μία εβδομάδα.
Οι ερωτήσεις θα γίνονται μέσω chat κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου. Για
περισσότερες πληροφορίες (κόστος συμμέτοχης και τρόπους πληρωμής) και για
τη δήλωση συμμετοχής πατήστε ΕΔΩ. Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία: 210
5138289, κα Κομηνού Σοφία.

Με έγγραφο που απέστειλε στο ΒΕΘ η
Πρεσβεία της Ινδίας στην Αθήνα, μας
ενημερώνει ότι από τις 17 έως τις 29 Απριλίου
2021 θα πραγματοποιηθεί ψηφιακή έκθεση
Κεραμικού και Οικοδομικού Υλικού. Στην
έκθεση οι συμμετέχοντες μπορούν να
πραγματοποιήσουν Β2Β εικονικές συναντήσεις
με 30 Ινδούς εξαγωγείς (τα προφίλ των οποίων
περιγράφονται αναλυτικά ΕΔΩ). Ο σύνδεσμος
εγγραφής
είναι
http://capexil.org/capexiliicbmf/index.html .Επικοινωνία: Πρεσβεία της
Ινδίας στην Αθήνα, Τηλ: 2107216227-481, Email: mkt.athens@mea.gov.in .

Εκδήλωση “SelectUSA: A Business Growth Opportunity for Greek
Companies”, 26 Απριλίου 2021
Η Enterprise Greece, ο εθνικός φορέας εξωστρέφειας, αρμόδιος για την
προώθηση των εξαγωγών και την προσέλκυση επενδύσεων, σας προσκαλεί, σε
συνεργασία με την Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα, στη διαδικτυακή ψηφιακή
εκδήλωση: “SelectUSA: A Business Growth Opportunity for Greek Companies”
που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Απριλίου 2021 και ώρα 16.00. Η εκδήλωση έχει
ως στόχο την ενημέρωση για το πρόγραμμα SelectUSA και την πρωτοβουλία της
Enterprise Greece για την οργάνωση και στήριξη της επίσημης Ελληνικής
επιχειρηματικής αποστολής στο SelectUSΑ Summit 2021, που θα διεξαχθεί
ψηφιακά από 7 έως 11 Ιουνίου 2021. Οι συμμετέχοντες θα έχουν έγκυρη
ενημέρωση, συμβουλευτική και καθοδήγηση σε τάσεις, πρακτικές, οικονομικά και
λοιπά κίνητρα για τη διείσδυση και επέκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας
στην τεράστια και πολύπλοκη αγορά των ΗΠΑ, από ανθρώπους-κλειδιά. Η
εκδήλωση θα διεξαχθεί στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Οι εγγραφές γίνονται
ΕΔΩ. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης βρίσκεται ΕΔΩ.
Σεμινάριο με θέμα «ΕΥΡΕΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ & ΤΡΟΠΟΙ
ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΕ ΞΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ»
Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο οργανώνει
σεμινάριο με θέμα «ΕΥΡΕΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ & ΤΡΟΠΟΙ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΣΕ ΞΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» . Ημερομηνία 22.6.21, 23.6.21 και 29.6.21, 30.6.21, Ώρες,
17:30-21:15 . Τύπος: Webinar. Η εκπαιδευτική ομάδα του Beyond Exports,
αναλύει με τον πιο πρακτικό τρόπο τους τρόπους εύρεσης συνεργατών στο
εξωτερικό καθώς και τις στρατηγικές εισόδου σε ξένες αγορές για τις Ελληνικές
Επιχειρήσεις. Μέσα από πραγματικά case studies, success stories, θεωρία αλλά
και best practices, το σεμινάριο καλύπτει όσα χρειάζεται να γνωρίζει μία Ελληνική
Επιχείρηση για την επιλογή της καταλληλότερης αγοράς για τα προϊόντα της. Στο
παρακάτω link μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες και τον τρόπο
εγγραφής. https://www.dual.com.gr/eisagogi-se-nees-agores/. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα
Εκπαίδευσης του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου τηλεφωνικά 210 64 19 028 ή
μέσω E-Mail: s.theofanidou@ahk.com.gr .
Διαδικτυακή εκδήλωση «ITmatch - virtual IT/ICT cooperation», 25/05/2021
Η Πρεσβεία της Πολωνικής Δημοκρατίας στην Αθήνα με έγγραφο που απέστειλε
στο ΒΕΘ, μας ενημερώνει ότι στις 25 Μαΐου 2021 θα πραγματοποιηθεί
διαδικτυακή εκδήλωση «ITmatch - virtual IT/ICT cooperation». Πρόκειται για μια
μοναδική ευκαιρία, που οργανώνεται στο πλαίσιο του Πολωνικού Προγράμματος
Προώθησης Πληροφορικής IT/ICT και του Enterprise Europe Network, για τη
δημιουργία νέων επιχειρηματικών επαφών, την εύρεση εργολάβων, την
ανταλλαγή πληροφοριών και τη συλλογή εμπειριών σχετικά με τις τελευταίες
τάσεις της αγοράς στον τομέα της πληροφορικής. Η ιστοσελίδα της εκδήλωσης
είναι: https://itmatch-virtual-it-ict-cooperation.b2match.io/ στην οποία μπορείτε να
δείτε πληροφορίες καθώς και να κάνετε την εγγραφή σας στην εκδήλωση (μέχρι
16 Μαΐου). Επικοινωνία: email: slawomir_biedermann@parp.gov.pl .

και

Έκθεση Textile Accessories- Virtual fair, 25
-27 Μαΐου 2021
Η έκθεση Textile Accessories- Virtual fair από
τη Τουρκία θα πραγματοποιηθεί από τις 25
έως τις 27 Μαΐου 2021 ψηφιακά. Στην έκθεση
σχεδόν 100 εταιρίες που κατασκευάζουν
κουμπιά, φερμουάρ, ετικέτες, μεταλλικά
αξεσουάρ, δαντέλες, κρεμάστρες κ.α. θα
παρουσιάσουν τις νέες τους συλλογές. Οι
επισκέπτες θα μπορούν να επισκέπτονται τα
εικονικά περίπτερα και να επικοινωνήσουν με
τους εκπροσώπους των εκθετών για προϊόντα
και καταλόγους. Περισσότερες πληροφορίες
υπάρχουν στην ιστοσελίδα της έκθεσης:
https://www.trendinovasyon.com/en
.
Επικοινωνία: Tηλ: 0212 4381296-97 Fax:
02124381298, Email: kysd@kysd.org.tr ,Web:
www.kysd.org.tr .
Έκθεση
IFA
2021,
Σεπτέμβριου 2021

Βερολίνο,

3-7

Η έκθεση IFA 2021, η κορυφαία βιομηχανική
εκδήλωση στον κόσμο για καταναλωτικά
ηλεκτρονικά είδη και οικιακές συσκευές θα
πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία από τις
3 έως 7 Σεπτέμβριου 2021 στους εκθεσιακούς
χώρους του Messe Berlin στο Βερολίνο
,ιστοσελίδα έκθεσης: https://b2b.ifa-berlin.com/
.Δύο νέες εκδηλώσεις για πρώτη φορά
προσθέτονται στην IFA 2021:
- Tech Up for Women – ένα εξαιρετικά
καινοτόμο
συνέδριο,
σχεδιασμένο
από
γυναίκες για γυναίκες, για να μάθουμε από και
με κορυφαία γυναικεία στελέχη, ερευνητές και
εμπειρογνώμονες και για τη δημιουργία
παγκόσμιων δικτύων
- Berlin Photo Week –σχετικά με το θέμα της
απεικόνισης στους εκθεσιακούς χώρους
παράλληλα με τις εκδηλώσεις της Berlin Photo
Week σε όλη την πόλη.
Επίσης, η IFA 2021 Berlin θα προσφέρει ένα
ακόμη ευρύτερο χαρτοφυλάκιο εκδηλώσεων:
- απλώνεται σε όλο τον χώρο του Messe Berlin
- IFA NEXT, το μέλλον που συγκεντρώνει
ηγέτες
της
αγοράς
πληροφορικής,
καινοτόμους,
νεοσύστατες
επιχειρήσεις,
ερευνητές, προγραμματιστές και επιχειρηματίες
- SHIFT Mobility – μια σύμβαση για το μέλλον
της αστικής κινητικότητας
- IFA+ Summit – με megatrends μελλοντικές
ψηφιακές τεχνολογίες.
Επικοινωνία: Ελληνογερμανικό Εμπορικό και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο, Τηλ: 2106419037,
Φαξ:
2106445175,
E-Mail:
berlinmesse@ahk.com.gr .

FRUIT LOGISTICA presents European Statistics Handbook 2021
Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
απέστειλε στο Β.Ε.Θ. την ενημέρωση της FRUIT LOGISTICA ότι στις
26 – 27.05. διοργανώνει, με δωρεάν συμμετοχή ο Εκδοτικός Οίκος
FRUIT MEDIA INTERNATIONAL και συνεργάτης του Εκθεσιακού
Οργανισμού του Βερολίνου, μία διαδικτυακή εκδήλωση για την
επιχείρηση φρέσκα φρούτα και λαχανικά παγκοσμίως. Από τις
φρέσκες ιδέες, που θα παρουσιαστούν από τους συμμετέχοντες από
όλον τον κόσμο στην εκδήλωση, θα εκδοθεί ένα ετήσιο εγχειρίδιοστατιστική (KPIs) για
- Το πόσο έχει υποστεί αλλαγή η συμπεριφορά των πελατών κατά τη
διάρκεια του περασμένου έτους
- Τα όσα έχει επιφέρει στο εμπόριο το Brexit και
- Ένα πόρισμα για το πως έχει επηρεαστεί τη διακίνηση των
φρέσκων φρούτων και λαχανικών.
Για εγγραφή στην εκδήλωση ανατρέξτε στον σύνδεσμο:
https://reg.wofi2021.com/world-of-fresh-ideas/register
.
Τώρα
μπορείτε να κατεβάσετε ένα αντίγραφο του Εγχειριδίου Ευρωπαϊκών
Στατιστικών - δωρεάν. Η τελευταία έκδοση του ετήσιου Ευρωπαϊκού
Στατιστικού Εγχειριδίου FRUIT LOGISTICA κυκλοφόρησε και δείχνει
πόσο μεγάλη επίδραση είχε η πανδημία κοραναϊού στις ευρωπαϊκές
επιχειρήσεις με φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Λήψη Εγχειριδίου
https://www.fruitlogistica.com/en/about/european-statisticshandbook/ . Για περισσότερες πληροφορίες Αθηνά Θεοφανίδου,
Εκπρόσωπος Εκθεσιακού Οργανισμού του Βερολίνου στην Ελλάδα,
Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Δορυλαίου 10-12, GR-11521 Αθήνα Τηλ: 210 6419037
Φαξ: 210
6445175 , E-Mail: berlinmesse@ahk.com.gr .
Συμμετοχή εκθετών στην έκθεση FOOD MARKET SHOW Edition
2, 11-14 Μαΐου 2021
H εταιρεία GREAT EXHIBITIONS σας προσκαλεί να συμμετάσχετε
στην διαδικτυακή εμπορική έκθεση Τροφίμων και Ποτών FMS FOOD MARKET SHOW – Edition 2, που θα διεξαχθεί στις 11-14
Μαΐου
2021
στην
ηλεκτρονική
πλατφόρμα
www.foodmarketshow.com . Μερικά από τα οφέλη της συμμετοχής
των εκθετών είναι:
- Προκαθορισμένες Β2Β συναντήσεις με μεγάλες εταιρίες του
εξωτερικού
- συμμετοχή επαγγελματιών αγοραστών από 85 χώρες
- ετήσια πλατφόρμα
- εργαλείο εξαγωγών
- live video-chat επικοινωνία με αγοραστές.
Περισσότερες πληροφορίες καθώς και τον σύνδεσμο της εγγραφής
θα βρείτε ΕΔΩ.
Επικοινωνία: Τηλ: 210 7755080, email: info@greatexhibitions.gr .
Μοριοδοτούμενα Επιμορφωτικά Προγράμματα "Ανάπτυξη
Εφαρμογών στο Υπολογιστικό Νέφος της Amazon" &
"Εισαγωγή στη διαχείριση εφαρμογών στο Υπολογιστικό
Νέφος"
Στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης,
ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, η πλατφόρμα Ε.Π.Τ.Α.
υλοποιεί προγράμματα επιμόρφωσης με τίτλο:
- « Ανάπτυξη Εφαρμογών στο Υπολογιστικό Νέφος της Amazon »
- « Εισαγωγή στη διαχείριση εφαρμογών στο Υπολογιστικό Νέφος ».
Τα προγράμματα εισάγουν τους εκπαιδευόμενους στο μοντέλο του
υπολογιστικού νέφους και στα οφέλη που αυτό προσφέρει ιδιαίτερα
όσον αφορά το κόστος και την ευελιξία στην διαχείριση πόρων και
υπηρεσιών. Έπειτα, εστιάζει στην εκπαίδευση όσον αφορά την
ανάπτυξη εφαρμογών που ακολουθούν μια αρχιτεκτονική μικρουπηρεσιών και στους τρόπους που η ανάπτυξη και η διάταξη των
εφαρμογών αυτών μπορεί να υλοποιηθεί στο υπολογιστικό νέφος.
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
σύνδεσμο: https://epta.aegean.gr .Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι/ες ενθαρρύνονται να επικοινωνούν με τη γραμματεία
του προγράμματος στο τηλ. επικοινωνίας: 22730 82255 (κα. Νίκη
Κυριακού) καθημερινά τις ώρες 9:00-15:00, καθώς και στο email:
epta@aegean.gr .

Ψηφιακή
έκθεση
«Πανόραμα
Προορισμών», 28-30 Μαΐου 2021

Νησιωτικών

Η Virtual Έκθεση «Πανόραμα Νησιωτικών Προορισμών» θα
πραγματοποιηθεί στις 28-30 Μαΐου στο Ψηφιακό Εκθεσιακό
Κέντρο της Mact Media Group και έχει στόχο να δώσει
βήμα σε όλα τα νησιά της χώρας ανεξαιρέτως, να
προβάλλουν τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα, τις
ομορφιές τους, τα αξιοθέατα, τις υπηρεσίες που
προσφέρονται στο κάθε νησί, τις δυνατότητες θεματικού
τουρισμού που έχουν και να τα κοινωνήσουν στο εγχώριο
και διεθνές κοινό με στόχο την ενίσχυση της τουριστικής
κίνησης στην περιοχή τους και την ανάπτυξη των τοπικών
οικονομιών. Πραγματοποιείται σε συνεργασία με το
Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών, Περιφερειών, Δήμων και
άλλων φορέων τουρισμού. Μπαίνοντας στο χώρο του
Ψηφιακού Εκθεσιακού Κέντρου οι επισκέπτες κάνουν
εγγραφή στην υποδοχή με μια απλή διαδικασία και κατόπιν
μπορούν να περιηγηθούν στα περίπτερα και να
συμμετέχουν στις εκδηλώσεις και τα συνέδρια που
διοργανώνονται στα πλαίσια της έκθεσης που φιλοξενείται.
Στα ψηφιακά περίπτερα οι εκθέτες μπορούν να
παρουσιάσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους και να
συνομιλούν με τους επισκέπτες σε πραγματικό χρόνο με
σύνδεση βίντεο, ενώ δίνεται η δυνατότητα στους επισκέπτες
να αντλούν πληροφοριακό υλικό και ψηφιακά φυλλάδια από
κάθε
περίπτερο
που
επισκέπτονται.
Διαθέτουν
προσαρμοζόμενο περιβάλλον για τη ενσωμάτωση
λογότυπων, φίρμας και brand και διαμορφώνονται ανάλογα
με τις απαιτήσεις σας. Παράλληλα τα περίπτερα παρέχουν
τη δυνατότητα για βίντεο προβολής, μέσω των οποίων
εταιρείες και φορείς μπορούν να συστήνονται στους
επισκέπτες. Οι εκθέτες μπορούν να κλείνουν ραντεβού και
να οργανώνουν Β2Β συναντήσεις, ενώ παράλληλα
παρέχεται και η δυνατότητα απευθείας πωλήσεων. Η
επίσκεψη στην έκθεση θα είναι χωρίς κόστος με στόχο να
προσελκύσει το μέγιστο δυνατό κοινό και να διαφημιστούν
τα νησιά μας εντός και εκτός συνόρων. Επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα της έκθεσης για περισσότερες πληροφορίες.
www.islandstourismpanorama.com
.Επικοινωνία:
Καραχρήστος Γιώργος 6951030019. Για να δείτε τον
τιμοκατάλογο εκθετών πατήστε ΕΔΩ.
8η ATHENS INTERNATIONAL TOURISM & CULTURE
EXPO 2021, 25–27 Νοεμβρίου 2021
Η έκθεση «8η ATHENS INTERNATIONAL TOURISM &
CULTURE EXPO 2021» θα διοργανωθεί στο Ζάππειο
Μέγαρο από 25 έως 27 Νοεμβρίου 2021 με την αιγίδα του
Υπουργείου Τουρισμού και της Επιτροπής «ΕΛΛΑΔΑ
2021». Η Έκθεση θα έχει αφιερωματικό χαρακτήρα, με
βασικό πυρήνα της το σύνθημα «Η κληρονομιά της ιστορίας
μας όχημα για τη διεθνή προβολή του Ελληνικού
Πολιτισμού και του Τουρισμού» και στοχεύει στην
προώθηση του εισερχόμενου τουρισμού. Στην έκθεση θα
προβληθούν όλοι οι τομείς τουρισμού: Leisure, Mice,
Business Travel, Luxury, Yachting και Alternative Tourism
και Αρχαιολογικός, Πολιτιστικός και Θρησκευτικός
τουρισμός. Στο πλαίσιο της Έκθεσης θα διοργανωθεί
∆ιεθνές Συνέδριο στοχευμένο στην προβολή του Ελληνικού
τουρισμού με έμφαση στον Πολιτιστικό τουρισμό και με
Ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παράλληλα θα
διοργανωθούν και πολλά events, όπως Πολιτιστικά
δρώμενα, αφιέρωμα στην Αρχαία Ελληνική γαστρονομία
κ.α. Η Έκθεση θα διοργανωθεί σε φυσική μορφή με
κανονικά περίπτερα, εκθέτες και επισκέπτες αλλά θα έχει
και Virtual περίπτερα και οι εκθέτες θα έχουν την ευκαιρία
να πραγματοποιήσουν Β2Β συναντήσεις με 150 Buyers
από 50 χώρες. Για τη Δήλωση Συμμετοχής με φυσικό
περίπτερο πατήστε ΕΔΩ, για τη Δήλωση Συμμετοχής και
πληροφορίες για Virtual περίπτερο πατήστε ΕΔΩ και για το
σχεδιάγραμμα με τα περίπτερα πατήστε ΕΔΩ.
Επικοινωνία:
Τηλ:
+30-2106141164,
2106122164,
ιστοσελίδα έκθεσης: www.aite.gr .

Επιχειρηματικά Νέα
ΙΣΠΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μαδρίτη, απέστειλε έγγραφο με θέμα:
«Διοργάνωση MWC 2021- Βαρκελώνη 2806-172021. Ενημέρωση για το ενδεχόμενο ακύρωσης του τεχνολογικού γεγονότος.»
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη
Μαδρίτη ( www.agora.mfa.gr ), email: ecocom-madrid@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:
- «Εξαπάτηση Γερμανικής Αγοράς από Ολλανδικές Επιχειρήσεις»
- «Οικονομικές Συνέπειες της κρίσης της πανδημίας – Βαρειές Συνέπειες κυρίως στις μεγάλες πόλεις και τα μεγάλα αστικά κέντρα της
Ομοσπονδιακής Γερμανίας»
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του0 Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο
Βερολίνο (http://www.agora.mfa.gr/823 ) ,email: ecocom-berlin@mfa.gr, τηλ: 0049.30.236099.0 ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr .
ΙΑΠΩΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Τόκυο, απέστειλε έγγραφο με θέμα: «Webinar
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τις αγορές κρασιού της Ιαπωνίας και της Νοτίου Κορέας».
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο
Τόκυο (www.agora.mfa.gr ), Τηλ.: +81-3-3404-5853, 1195, FAX: +81-3-3404-5845, E-mail: ecocom-tokyo@mfa.gr ή την ιστοσελίδα
του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .
ΤΟΥΡΚΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη απέστειλε
έγγραφο με θέμα: «Αναξιόπιστα προϊόντα προστατευτικού υγειονομικού υλικού (ΡΡΕ) τουρκικών επιχειρήσεων». Για περισσότερες
πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο ΟΕΥ της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη Τηλέφωνο:
(0090212) 2927118, ΦΑΞ: (0090212) 2521365, http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/office/871,
Ηλ.Ταχυδρομείο: ecocom-istanbul@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ: www.veth.gov.gr .
ΑΙΓΥΠΤΟΣ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Κάϊρο, απέστειλε έγγραφο με θέμα: Κατάθεση
στον ΠΟΕ ειδοποιήσεων από την Αιγυπτιακή πλευρά σχετικά με την εφαρμογή νέων προτύπων (standards)/νομοθεσίας προϊόντων.
Μέρος του εγγράφου αναφέρει ότι «Με ηλεκτρονική επιστολή της εδώ Διπλωματική Αντιπροσωπεία της Ε.Ε. μας ενημέρωσε ότι η
Αίγυπτος κατέθεσε στον ΠΟΕ νέα κοινοποίηση TBT σχετικά με τα επικαιροποιημένα πρότυπα για τα κρέατα, πουλερικά και ψάρια
και προϊόντα αυτών. Η ειδοποίηση δίνει στους παραγωγούς και τους εισαγωγείς μια εξάμηνη μεταβατική περίοδο προκειμένου να
συμμορφωθούν με τα ενημερωμένα αιγυπτιακά πρότυπα, από τις 3 Φεβρουαρίου 2021. Παρακαλούμε για την αποστολή τυχόν
σχολίων, παρατηρήσεων κλπ στο Γραφείο μας μέχρι 5 Μαΐου 2021, προκειμένου με τη σειρά μας να τα προωθήσουμε στο τμήμα
Εμπορικών Υποθέσεων της εδώ Διπλ. Αντι/πείας της Ε.Ε.. Μπορείτε επίσης να βρείτε τα κείμενα όλων των ειδοποιήσεων στο TBT:
http://tbtims.wto.org/en/Notifications/Search και SPS: http://spsims.wto.org/en/Notifications/Search ». Η ειδοποίηση του ΠΟΕ
βρίσκεται ΕΔΩ. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στο Κάϊρο (http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/811 ), τηλ: +20227948482, 27952036, email: ecocom-cairo@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βουκουρέστι, συνέταξε και απέστειλε Ετήσια
Έκθεση 2020 για την οικονομία της Ρουμανίας και την ανάπτυξη των οικονομικών & εμπορικών σχέσεων Ελλάδας – Ρουμανίας.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο
Βουκουρέστι (www.agora.mfa.gr/ro104), e-mail: ecocom-bucharest@mfa.gr ,τηλ. 004 021 210 07 48, 021 211 57 24, ή την
ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr

Focus Business Turkey APRIL 2021
Το Εμπορικό Τμήμα του Γενικού Προξενείου της
Τουρκικής
Δημοκρατίας
στη
Θεσσαλονίκη
απέστειλε το ενημερωτικό δελτίο Focus Business
Turkey Απριλίου 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.

Ψηφιακή συνάντηση με Ινδούς εξαγωγείς- προμηθευτές φρούτων , 29-30
Απριλίου 2021
Η Πρεσβεία της Ινδίας στην Αθήνα με έγγραφο που απέστειλε στο ΒΕΘ, καλεί
Έλληνες αγοραστές / εισαγωγείς να συμμετάσχουν στην ψηφιακή συνάντησηOne to One- με Ινδούς εξαγωγείς / προμηθευτές φρούτων και λαχανικών που
θα πραγματοποιηθεί στις 29-30 Απριλίου 2021. Ο σύνδεσμος εγγραφής είναι
ο εξής: https://ficci-web.com/foodbsm-buyer/ . Επικοινωνία: Mr Samrat Soo,
Email: samrat.soo@ficci.com .

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα
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29/04/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΜΕΙΟΔΟΤΗ-ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 424 ΓΣΝΕ ΚΑΙ ΤΟΝ
ΣΥΝΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΛ. 2310381080

424 ΓΣΝΘ

291

29/04/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΗΛ. 2695360606

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
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29/04/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ
ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΣ ΜΤΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΗΛ. 2695360606

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
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29/04/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΗΛ. 2695360606

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
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29/04/2021 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 22
ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΥΠΑ ΩΣ ΜΕΤΡΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ
ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΗΛ. 2108916263

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
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10/05/2021 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΗΣ ΜΕΘ, ΤΟΥ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΟΥ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΩΝ,
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ,
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ,
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΠ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΗΛ. 24135043

ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ ΚΑΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ
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10/05/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
47.600 ΚΙΛΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΕΑΑΜ ΚΑΙ 1.500
ΚΙΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΕΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΗΛ.
2313307195

ΓΝΘ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
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11/05/2021 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΛ. 2313318879

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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17/05/2021 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ
ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΗΛ. 35542228980

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΑ
ΤΙΡΑΝΑ

•

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.

Αποκτήστε Ηλεκτρονικό Ράφι Online Πωλήσεων στην Τοπική Ηλεκτρονική Αγορά του ΒΕΘ (Νομού Θεσσαλονίκης) και στην
Πανελλήνια Ηλεκτρονική Αγορά www.directmarket.gr σήμερα.
Το
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) στηρίζει τις Επιχειρήσεις και τις Τοπικές Αγορές στο lockdown με μια
καινοτομική πρωτοβουλία ηλεκτρονικού εμπορίου.
"Αγοράζω στον τόπο μου", γιατί:
•
συνήθως βρίσκω τα πάντα και σε καλές τιμές
•
έχω τα προϊόντα μου άμεσα
•
στηρίζω την τοπική οικονομία
•
στηρίζω τις τοπικές επιχειρήσεις με νέες συνεργασίες χονδρικής
Στηρίζουμε τις Επιχειρήσεις: όλες οι Επιχειρήσεις μέλη μας οι οποίοι μπορούν άμεσα και ΔΩΡΕΑΝ να κάνουν ηλεκτρονικές
πωλήσεις αξιοποιώντας όλους τους δυνατούς τρόπους και εφαρμόζοντας τις δικές τους πολιτικές πώλησης, αποστολής και
μεταφορικών. Αποκτήστε σήμερα μέσω του Επιμελητηρίου σας:
•
Click Away/Click in shop: για ηλεκτρονική προβολή των προϊόντων σας στην ηλεκτρονική αγορά Directmarket.gr,
ηλεκτρονική παραγγελία, πληρωμή με κατάθεση, με κάρτα ή στο POS και παραλαβή με ραντεβού στο κατάστημα
•
"Ηλεκτρονικό Ράφι" στην ηλεκτρονική αγορά Directmarket.gr για ηλεκτρονικές πωλήσεις με όλους τους δυνατούς
τρόπους πληρωμής και αποστολής παραγγελίας
Το Επιμελητήριο αναλαμβάνει την πρωτοβουλία αυτή σε συνεργασία με την ηλεκτρονική αγορά Directmarket.gr για να στηρίξουν
άμεσα τις επιχειρήσεις σε μια από τις πιο δύσκολες περιόδους για το λιανικό εμπόριο, για να δώσουν μια άμεση, σύγχρονη και
ολοκληρωμένη λύση ΔΩΡΕΑΝ για την περίοδο της πανδημίας (τουλάχιστον έως 15/07/2021) στους επιχειρηματίες και στους
καταναλωτές.
Η ηλεκτρονική αγορά Directmarket.gr απευθύνεται σε όλες ανεξαιρέτως τις επιχειρήσεις:
•
τόσο σε αυτές που δεν διαθέτουν δικό τους e-SHOP και τεχνογνωσία ηλεκτρονικού εμπορίου, οι οποίες χωρίς καμία
υποδομή (μια απλή μόνο σύνδεση στο internet) μπορούν άμεσα να προβάλουν ή/και να πουλήσουν ηλεκτρονικά τα
προϊόντα τους
•
όσο και σε αυτές που διαθέτουν δικό τους e-SHOP και μπορούν εύκολα και με αυτόματο τρόπο (αρχείο xml) να
αποκτήσουν ένα επιπλέον ηλεκτρονικό κανάλι για να προβάλουν και να διαθέσουν τα προϊόντα τους, μέσα από την
Ηλεκτρονική Αγορά (ένα σύγχρονο Marketplace) Directmarket.gr
To Directmarket.gr αποτελεί εξέλιξη μιας επιμελητηριακής πρωτοβουλίας που στηρίχθηκε από την ΚΕΕΕ και σήμερα υποστηρίζει
σε πανελλαδικό επίπεδο πάνω από 1.600 επιχειρήσεις και πάνω από 1.650.000 προϊόντα. Την τοπική Αγορά Directmarket
μπορείτε να την επισκεφθείτε εδώ: ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ DM https://www.directmarket.gr/dmarket/marketplc/index.jsp?chambercd=2
Oι επιχειρήσεις μπορούν εύκολα να ενεργοποιήσουν τις δικές τους ηλεκτρονικές πωλήσεις στη διεύθυνση Directmarket.gr
ακολουθώντας την επιλογή "Ξεκινήστε τώρα το δικό σας κατάστημα στο DIRECT MARKET" και "Online Εγγραφή"
https://www.directmarket.gr/dmarket/marketplc/user/user_reg.jsp?chambercd=2 Επίσης πρόσβαση στη ίδια υπηρεσία μπορεί να
έχουν μέσα από το site της ΚΕΕΕ και των Επιμελητηρίων και το banner " Ηλεκτρονική Αγορά / Αγοράζω στον τόπο μου".
Εγγραφείτε
ONLINE
για
να
ξεκινήσετε
εδώ:
ΦΟΡΜΑ
ONLINE
ΕΓΓΡΑΦΗΣhttps://www.directmarket.gr/dmarket/marketplc/user/user_reg.jsp?chambercd=2.
Η πολύ έμπειρη τεχνική ομάδα του Directmarket.gr θα σας καθοδηγήσει σε οποιαδήποτε απορία σας και θα σας υποστηρίξει για
να ξεκινήσετε τις πωλήσεις σας καθημερινά: info@directmarket.gr ,
Τηλ. 2610 452820 (Δευ-Παρ:9:00-17:00) Τμήμα Ηλεκτρονικής Αγοράς.

