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Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025

Κατατέθηκε στη Βουλή το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025, το οποίο προβλέπει την επανεκκίνηση της
ελληνικής οικονομίας με ανάπτυξη 3,6% φέτος και υψηλότερα ποσοστά αύξησης του ΑΕΠ τα επόμενα χρόνια, καθώς και επιστροφή
στα πρωτογενή πλεονάσματα από το 2023. Ειδικότερα, η ανάπτυξη το τρέχον έτος εκτιμάται στο 3,6%. Για το 2022 προβλέπεται
ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης της τάξης του 6,2% και για την υπόλοιπη περίοδο του ΜΠΔΣ, αναμένεται κατά μέσο όρο ανάπτυξη της
τάξης του 4%. Ο προϋπολογισμός από πρωτογενές έλλειμμα 7,1% του ΑΕΠ που εκτιμάται ότι θα παρουσιάσει φέτος και πρωτογενές
έλλειμμα 0,5% του ΑΕΠ που προβλέπεται για το 2022, από το 2023 επιστρέφει στη σφαίρα των πρωτογενών πλεονασμάτων ύψους
2% του ΑΕΠ. Για το 2024 προβλέπεται πρωτογενές πλεόνασμα 2,8% του ΑΕΠ και 3,7% του ΑΕΠ για το 2025. Αναλυτικά το
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025. (ΠΗΓΗ: EBEA e-Newsletter| 24.06.21).

Ψηφιακή προεγγραφή στην υπηρεσία Μίας Στάσης ΦΠΑ (VAT OSS) για το ηλεκτρονικό εμπόριο
ΑΑΔΕ : Δελτίο Τύπου 23/06/2021: Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δημιούργησε την ψηφιακή Υπηρεσία Μίας Στάσης ΦΠΑ (VAT
One Stop Shop, VAT OSS) με σκοπό την άμεση και καλύτερη δυνατή διευκόλυνση των επιχειρήσεων, που επιθυμούν να
χρησιμοποιήσουν τους νέους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον ΦΠΑ στις εισαγωγές και τις ενδοενωσιακές λιανικές συναλλαγές
(Business to Consumers), μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου. Η ψηφιακή Υπηρεσία Μίας Στάσης ΦΠΑ (VAT OSS) επιτρέπει στις
επιχειρήσεις προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών να εγγραφούν για σκοπούς ΦΠΑ σε ένα μόνο κράτος- μέλος της ΕΕ, στο
οποίο αποδίδουν και τον ΦΠΑ, που αφορά τα άλλα κράτη μέλη, καθώς και τον ΦΠΑ στις εισαγωγές από τρίτες χώρες, για αποστολές
αξίας μέχρι 150 ευρώ. Μέσα από την πλατφόρμα https://www.aade.gr/oss , τίθεται σήμερα σε λειτουργία η δυνατότητα προεγγραφής
των επιχειρήσεων, που επιθυμούν να ενταχθούν στο νέο πλαίσιο κανόνων ΦΠΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο, μόλις αυτοί
ενσωματωθούν στο ελληνικό δίκαιο. Μετά την ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο των νέων κανόνων ΦΠΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο, η
ψηφιακή Υπηρεσία Μίας Στάσης ΦΠΑ θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία, με τη σταδιακή προσθήκη μιας σειράς από δυνατότητες και
επιμέρους επιλογές για την περαιτέρω διευκόλυνση των επιχειρήσεων στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Την Τετάρτη 23/06/2021 ξεκίνησε η υποβολή προγραμμάτων σύγχρονης
εξ αποστάσεως (e-learning) επαγγελματική κατάρτιση εργαζομένων
ΛΑΕΚ 0,06 έτους 2021

3η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης
Ωφελούμενων στο πλαίσιο της Δράσης «eλιανικό»

Δελτίο Τύπου. Την Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021, ξεκίνησε η υποβολή
προγραμμάτων σύγχρονης εξ αποστάσεως (e-learning) επαγγελματικής
κατάρτισης εργαζομένων ΛΑΕΚ (Λογαριασμός για την Απασχόληση και την
Επαγγελματική Κατάρτιση) 0,06 έτους 2021, για μεγάλες επιχειρήσεις,
σύμφωνα με την απόφαση 1958/32/2021 του ΔΣ του ΟΑΕΔ (ΦΕΚ 1974/Β/1405-2021). Τα προγράμματα κατάρτισης υλοποιούνται έως και την 20/12/2021.
Στο πρόγραμμα μπορούν να λάβουν μέρος ιδιωτικές επιχειρήσεις και φορείς
του Δημόσιου τομέα, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 51 του ν.
1892/1990, εφόσον (σε συνεργασία ή όχι με εκπαιδευτικό φορέα) έχουν στη
διάθεσή τους υποδομές υλοποίησης ανάλογων προγραμμάτων κατάρτισης. Τα
προγράμματα αυτά υποβάλλονται το αργότερο 5 εργάσιμες ημέρες πριν την
έναρξή τους.
Προϋπόθεση ένταξης αποτελεί η καταβολή στον ΕΦΚΑ της εργοδοτικής
εισφοράς 0,06% για το έτος 2021. Οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα να
καταρτιστούν εάν είναι ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ και υπάγονται έστω και σε
ένα Κλάδο Ασφάλισης του ΟΑΕΔ. Η θεματολογία των προγραμμάτων
κατάρτισης και το περιεχόμενό τους, πρέπει να είναι σε σχέση με το αντικείμενο
της απασχόλησης των εργαζομένων στις επιχειρήσεις και να αφορά σε βασικές
ή επαγγελματικές δεξιότητες. Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης, οι
συμμετέχοντες πρέπει να εργάζονται στη συγκεκριμένη επιχείρηση, ενώ οι
εργαζόμενοι σε εποχικές επιχειρήσεις μπορούν να καταρτίζονται και κατά το
χρονικό διάστημα που οι επιχειρήσεις αυτές δεν λειτουργούν. Οι όροι και
προϋποθέσεις ελέγχονται μέσω της διασύνδεσης με το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.
Η όλη διαδικασία υποβολής, ελέγχου και αποπληρωμής των προγραμμάτων
κατάρτισης, γίνεται αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας του ΛΑΕΚ laek.oaed.gr
Σημειώνεται ότι τα δια ζώσης προγράμματα θα ξεκινήσουν μετά την άρση των
περιοριστικών μέτρων κατά της πανδημίας και την επανέναρξη των δια ζώσης
εκπαιδεύσεων των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης.

Δημοσιεύθηκε η τρίτη (3η) τροποποίηση της
Απόφασης Ένταξης Ωφελούμενων στο πλαίσιο
της Δράσης «e-λιανικό - Επιχορήγηση
υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου
του
λιανεμπορίου,
για
την
ανάπτυξη/αναβάθμιση
και
διαχείριση
ηλεκτρονικού καταστήματος» σχετικά με την
ένταξη επιπλέον τριών χιλιάδων εννιακοσίων
εξήντα (3.960) ωφελούμενων με συνολική
δημόσια δαπάνη 18.519.588,75 ευρώ. Από τις
εντάξεις δύο χιλιάδες επτακόσιοι σαράντα
οκτώ (2.748) προέρχονται από την Περιφέρεια
Αττικής με συνολική δημοσία δαπάνη
12.740.050,87 ευρώ, διακόσιες τριάντα δύο
(232) από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με
συνολική δημοσία δαπάνη 1.126.841,73 ευρώ,
πεντακόσιες
τέσσερις
(504)
από
την
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με συνολική
δημοσία δαπάνη 2.404.574,89 ευρώ, καθώς
και τετρακόσιες εβδομήντα έξι (476) από την
Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας
και
Θράκης, με συνολική δημοσία δαπάνη
2.248.121,26 ευρώ.
Συνολικά στη Δράση
έχουν ενταχθεί επτά χιλιάδες εκατόν εξήντα
δύο (7.162) ωφελούμενοι με τη συνολική
δημόσια
δαπάνη
να
ανέρχεται
σε
33.642.672,26 ευρώ. Δείτε την απόφαση εδώ.

Απόφαση Ένταξης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΠΑΝΕΚΙΝΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ»
Δημοσιεύθηκε Απόφαση Ένταξης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ «Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε
Επιχειρήσεις Εστίασης για Προμήθεια Πρώτων Υλών - ΕΠΑΝΕΚΙΝΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» σχετικά με την ένταξη (404) έργων συνολικής
δημόσιας δαπάνης 7.353.891,36 ευρώ. Δείτε τη σχετική απόφαση εδώ.

Αιτήσεις επιχειρήσεων για το νέο πρόγραμμα επιδότησης 1.000 νέων
θέσεων εργασίας
Δελτίο Τύπου. Την Τρίτη, 22 Ιουνίου 2021 και ώρα 9:00, ενεργοποιήθηκε
το νέο πρόγραμμα επιδότησης της εργασίας για την πρόσληψη 1.000
ανέργων που βρίσκονται σε μειονεκτική και ιδιαίτερα μειονεκτική θέση.
Λήξη προγράμματος Δευτέρα 28.06.2021. Σκοπός του προγράμματος είναι
η δημιουργία 1.000 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης και
δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις.
Το πρόγραμμα διαρκεί 12 μήνες (+12 μήνες για τους ανέργους που
βρίσκονται σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση) και η μηνιαία επιχορήγηση
ανέρχεται στο 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού
κόστους έως τα 750 ευρώ. Στην επιδότηση συμπεριλαμβάνονται τα
αντίστοιχα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας.
Ωφελούμενοι είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ
που βρίσκονται σε μειονεκτική και ιδιαίτερα μειονεκτική θέση.
Άνεργοι που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση είναι:
•
ηλικίας 18-24 ετών ή άνω των 50 ετών ή
•
εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ για 6 μήνες και
άνω ή
•
απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης και δεν ολοκλήρωσαν την
δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή δεν παρακολούθησαν επαγγελματική
κατάρτιση, ή
•
ζουν μόνοι τους, έχοντας την φροντίδα ενός ή περισσότερων
εξαρτώμενων μελών.
Άνεργοι που βρίσκονται σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση είναι:
•
εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ για 24 μήνες και άνω ή
•
είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ για 12 μήνες και άνω
και ανήκουν σε μία από τις κατηγορίες των ατόμων σε μειονεκτική θέση.
Για συμμετοχή στο πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις
υποβάλουν ηλεκτρονικά τις κενές θέσεις, προσδιορίζοντας την ειδικότητα
και το επιθυμητό εκπαιδευτικό επίπεδο. Στη συνέχεια, οι εργασιακοί
σύμβουλοι του ΟΑΕΔ υποδεικνύουν στην επιχείρηση τους κατάλληλους
υποψηφίους, σύμφωνα με τα απαιτούμενα προσόντα της κενής θέσης, και
κατόπιν η επιχείρηση επιλέγει μεταξύ των υποψηφίων και προσλαμβάνει
τον άνεργο.
Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής αποτελεί η δημιουργούμενη θέση
εργασίας να αντιπροσωπεύει καθαρή αύξηση του αριθμού του
προσωπικού της επιχείρησης, σε σχέση με το μέσο όρο των
προηγούμενων 12 μηνών και η επιχείρηση να μην έχει λάβει ενισχύσεις για
την πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση που να υπερβαίνουν τα 5
εκατ. ευρώ ετησίως. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος
ανέρχεται σε 11,7 εκ. ευρώ και θα καλυφθεί από τους πόρους του ΟΑΕΔ.
Για τη Δημόσια Πρόσκληση και αναλυτικές πληροφορίες, επισκεφτείτε τη
διεύθυνση: http://www.oaed.gr/anoikta-programmata .

24η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών
Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ –
Καινοτομώ»
Δημοσιεύθηκε η εικοστή τέταρτη (24η) τροποποίηση της Απόφασης
Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης
«Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την ένταξη
επιπλέον είκοσι επτά (27) ερευνητικών έργων/πράξεων με δημόσια
δαπάνη 17.969.295,06 ευρώ του B' Κύκλου της Δράσης. Η συνολική
δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 567.126.539,63 ευρώ και αφορά το σύνολο
των 1.084 ερευνητικών έργων της Δράσης (Α' και Β' Κύκλου). Ειδικότερα,
δημόσια δαπάνη ύψους 320.159.473,21 ευρώ αντιστοιχεί στα 578 έργα
του Α' Κύκλου και δημόσια δαπάνη ύψους 246.967.066,42 ευρώ
αντιστοιχεί στα 506 έργα του Β΄ Κύκλου. Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ

Παράταση αιτήσεων τουριστικών καταλυμάτων
και ακτοπλοϊκών επιχειρήσεων για συμμετοχή
στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού του
ΟΑΕΔ
Δελτίο Τύπου. Παρατείνεται μέχρι την Πέμπτη, 24
Ιουνίου και ώρα 23:59, η προθεσμία υποβολής
αιτήσεων συμμετοχής τουριστικών καταλυμάτων και
ακτοπλοϊκών επιχειρήσεων για το Πρόγραμμα
Κοινωνικού Τουρισμού ΟΑΕΔ 2021-22.nΩς επιπλέον
κίνητρα συμμετοχής, για πρώτη φορά η επιδότηση
καταλυμάτων ενισχύεται κατά 20% τον Αύγουστο,
ώστε να υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη στήριξη των
επιχειρήσεων και αυξημένη διαθεσιμότητα κατά την
«αιχμή» της περιόδου των διακοπών, ενώ
επιταχύνεται η αποπληρωμή των παρόχων του
προγράμματος,
καθώς
θα
υλοποιηθεί
νέα
ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών
και
πληρωμής.
Σημειώνεται
ότι
συνολικά
υποβλήθηκαν 353.540 αιτήσεις δικαιούχων για
648.369 επιταγές, ενώ έως τώρα έχουν υποβληθεί
1.689 αιτήσεις συμμετοχής τουριστικών και
ακτοπλοϊκών επιχειρήσεων.
Συνολικά θα χορηγηθούν 300.000 επιταγές
συνολικού προϋπολογισμού 30.000.000 €. Το
πρόγραμμα διαρκεί από 1 Αυγούστου 2021 έως 31
Ιουλίου 2022 για διακοπές σε τουριστικά καταλύματα
του Μητρώου Παρόχων του ΟΑΕΔ. Η μέγιστη
διάρκεια διανυκτερεύσεων είναι 6 βράδια με μικρή
ιδιωτική συμμετοχή, ενώ στα νησιά της Κω, Λέρου,
Λέσβου, Σάμου, Χίου και στο Νομό Έβρου η μέγιστη
διάρκεια διανυκτερεύσεων είναι 10 βράδια με
μηδενική ιδιωτική συμμετοχή. Η υποβολή αιτήσεων
παρόχων γίνεται αποκλειστικά μέσω της Ενιαίας
Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr με
κωδικούς TAXISnet ή ΟΑΕΔ στην διεύθυνση:
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kaiasphalise/apozemioseis-kai-parokhes/parokhoikoinonikou-tourismou. Συγκεκριμένα, η διαδρομή θα
είναι: gov.gr → Εργασία και ασφάλιση →
Αποζημιώσεις και παροχές → Πάροχοι κοινωνικού
τουρισμού.
Πάροχοι του προγράμματος είναι τουριστικά
καταλύματα και ακτοπλοϊκές εταιρίες, όπως ορίζει η
Δημόσια
Πρόσκληση.
Για
περισσότερες
πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκεφτούν
την
ηλεκτρονική
διεύθυνση
http://www.oaed.gr/koinonikos-tourismos .

Α.Α.Δ.Ε.: Τροποποίηση της υπό στοιχεία
ΠΟΛ.1022/2014 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. «Υποβολή
καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για
διασταύρωση πληροφοριών»
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 2664-22/06/2021 η υπ’
Αριθμ. A. 1137- 18/06/2021 Απόφαση της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με τίτλο:
“Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1022/2014
απόφασης
Γ.Γ.Δ.Ε.
«Υποβολή
καταστάσεων
φορολογικών
στοιχείων,
για
διασταύρωση
πληροφοριών» (Β’ 179), όπως ισχύει”. Σύμφωνα με
την Απόφαση: Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 6
αντικαθίσταται ως εξής: «Εξαιρετικά για το
ημερολογιακό έτος 2020, για τη διόρθωση των
αποκλίσεων
στα
υποβληθέντα
στοιχεία
προμηθευτών θεωρείται εμπρόθεσμη τροποποιητική
δήλωση που υποβλήθηκε μέχρι και την 23/6/2021.

Αναβολή 23ης Διεθνούς Έκθεσης Θαλασσινών & Τεχνολογίας (The 23rd Japan International Seafood & Technology Expo)
Όπως μας ενημερώνει το γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας στο Τόκυο: Λόγω της πανδημίας
του κορονοϊού και της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης, η 23η Διεθνής Έκθεση Θαλασσινών & Τεχνολογίας (The 23rd Japan International
Seafood & Technology Expo) που είχε προγραμματιστεί για τις 7-9 Ιουλίου 2021,αναβάλλεται. Νέα ημερομηνία της Έκθεσης ορίστηκε το
διάστημα 8-10 Νοεμβρίου 2021.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο: https://www.seafood-show.com/japan/en.php (ΠΗΓΗ: AGORA
newsletter: 14/06/2021, agora_help@mfa.gr )
Δια-Πανεπιστημιακός Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας, Ennovation 2021
Είσαι φοιτητής ή ερευνητής και θέλεις να ασχοληθείς με την επιχειρηματικότητα αναπτύσσοντας καινοτόμες λύσεις; Ο ΔιαΠανεπιστημιακός Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας, Ennovation 2021 επιστρέφει για 14η χρονιά και περιμένει την
αίτησή σου. H πρόσκληση απευθύνεται σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, όπως προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές,
υποψήφιοι διδάκτορες, ερευνητές, μεταδιδάκτορες, οι οποίοι είτε αναπτύσσουν τις δικές τους επιχειρηματικές ιδέες είτε θα ήθελαν να
σχηματίσουν νέες δια-πανεπιστημιακές ομάδες. Η συμμετοχή είναι ανοικτή και δωρεάν.
–Αν έχεις τη δική σου επιχειρηματική ιδέα και ομάδα στείλε την αίτησή σου στο σύνδεσμο εδώ μέχρι τις 30 Ιουνίου.
–Αν θέλεις να συμμετέχεις σε διαφορετικές ομάδες ή να σχηματίσεις νέες δια-πανεπιστημιακές ομάδες στείλε την αίτησή σου στο
σύνδεσμο εδώ μέχρι τις 30 Ιουνίου.
Με τη συμμετοχή σου θα έχεις την ευκαιρία:
#1 Να υποστηριχθείς από την Virtual Acceleration πλατφόρμα για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής σου ιδέας
#2 Να συμμετέχεις σε εξειδικευμένα mentoring sessions και masterclasses
#3 Να παρουσιάσεις την επιχειρηματική σου πρόταση (pitching) και να λάβεις στοχευμένο feedback
#4 Να διεκδικήσεις σημαντικά οφέλη και βραβεία.
Στόχος του είναι να αναδειχθούν νέες επιχειρηματικές ιδέες που έχουν ως βάση τους την καινοτομία, τις νέες τεχνολογίες, την
ανταγωνιστικότητα στις διεθνείς αγορές αλλά και τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Μπορείς να δεις τα βίντεο με τις “Ιστορίες Επιχειρηματικότητας” που διοργανώθηκαν φέτος στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://ennovation.gr/entrepreneurship-stories/.
Περισσότερες πληροφορίες για το διαγωνισμό ennovation 2021 μπορείς να βρεις εδώ. (ΠΗΓΗ: Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας
info@thessinnozone.gr Ενημερωτικό Δελτίο | Ιούνιος 2021).
Εκδήλωση ενημέρωσης για τους επαγγελματίες, με θέμα
“Meet the Industry”

Διαδικτυακό evenTIZ Live Story με θέμα “Η πορεία μιας
ιδέας που γίνεται προϊόν”

Η Διεύθυνση Τουρισμού της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
προώθησε στο Β.Ε.Θ. την πρώτη, δημόσια πρόσκληση προς
τους επαγγελματίες της Κεντρικής Μακεδονίας, άμεσα και
έμμεσα εμπλεκόμενους στις οπτικοακουστικές παραγωγές, που
απευθύνει το Film Office της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας, στο πλαίσιο της Αγοράς του 23ου Φεστιβάλ
Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης (24 Ιουνίου – 4 Ιουλίου 2021). Το
Film Office διοργανώνει εκδήλωση ενημέρωσης για τους
επαγγελματίες, με θέμα “Meet the Industry”, σε συνεργασία με
το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, την Τρίτη 29
Ιουνίου 2021, στις 19.00, στον υπαίθριο χώρο του πρώην
βρεφονηπιακού σταθμού του ΟΛΘ (Προβλήτα 1, Λιμάνι
Θεσσαλονίκης), όπου θα λειτουργεί ο θερινός κινηματογράφος
της Αγοράς. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με
όλα τα υγειονομικά μέτρα που υποδεικνύουν οι αρμόδιοι φορείς
για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού. Οι ομιλίες
θα πραγματοποιηθούν στα αγγλικά. Η είσοδος στην εκδήλωση
είναι ελεύθερη, με σειρά προτεραιότητας, με ανώτατο όριο
παρισταμένων τα 80 άτομα.
Η εκδήλωση θα προβληθεί ζωντανά μέσω livestreaming και
στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης,
στη διεύθυνση www.filmfestival.gr .
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να παρακολουθήσετε την
εκδήλωση διά ζώσης, παρακαλούμε ενημερώστε μέσω e-mail
στη διεύθυνση filmoffice@pkm.gov.gr.

Η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε. πραγματοποιεί την
Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021 στις 17:00
το 9ο κατά σειρά
διαδικτυακό evenTIZ Live Story με θέμα “Η πορεία μιας ιδέας
που γίνεται προϊόν” με τον Αλέξανδρο Διδασκάλου, Γενικό
Διευθυντή της Ingenno Design Berlin.
◖Τι θα ακούσετε:
Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ακούσει σχετικά με τη διαδικασία
εξέλιξης μιας αρχικής ιδέας σε έξυπνο προϊόν, περνώντας από
διάφορα στάδια. Ο κ. Διδασκάλου θα αναφερθεί σε σημαντικούς
σταθμούς αυτής της διαδρομής και σε κρίσιμα σχετικά θέματα.
◖Γνωρίστε τον Ομιλητή:
Ο κ. Αλέξανδρος Διδασκάλου είναι Γενικός Διευθυντής της
Ingenno Design Berlin. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε σύνθετα
βιομηχανικά προϊόντα και έχει ολοκληρώσει επιτυχώς έργα που
συνδυάζουν τόσο δημιουργικές όσο και τεχνικές προκλήσεις.
Είναι κάτοχος MA Design Products του Royal College of Arts και
πτυχίου Industrial Design της Hochschule für Bildende Künste
Braunschweig. Μιλάει αγγλικά, γερμανικά, ελληνικά, ιταλικά και
ισπανικά.
◖Σχετικά με το evenTIZ
Τα evenTIZ αποτελούν μια σειρά, σύντομων σε διάρκεια – 15’
Ομιλία + 10’ Q&A – διαδικτυακών «ζωντανών ιστοριών», όπου
εξέχουσες προσωπικότητες από όλο τον κόσμο, που
δραστηριοποιούνται στο χώρο της επιχειρηματικότητας και της
καινοτομίας, μοιράζονται ζωντανά τις ιστορίες και τις γνώσεις
τους. Τα evenTIZ απευθύνονται όχι μόνο σε ιδρυτές νεοφυών
επιχειρήσεων (startuppers), αλλά και σε όλους όσους
«φλερτάρουν» με την ιδέα του επιχειρείν. Μετά την 15λεπτη
ομιλία, το εγγεγραμμένο κοινό θα έχει τη δυνατότητα να
υποβάλει ερωτήματα για 10 λεπτά (Q&A), στα οποία θα
απαντήσει άμεσα ο ομιλητής.
◖Εγγραφή
Η συμμετοχή είναι δωρεάν αλλά προαπαιτείται εγγραφή μέσω
της παρακάτω φόρμας.
Φόρμα
Εγγραφής:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFVFXurVpsaq_j_XaWnLjB4fLekHMFEHh8b9O-SXsizxXQ/viewform .
Ο διαθέσιμος αριθμός εγγεγραμμένων είναι περιορισμένος και
πραγματοποιείται με σειρά προτεραιότητας.

Σε λειτουργία η πλατφόρμα για τη δήλωση φόρου
εισοδήματος νομικών προσώπων για το 2020
Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να υποβάλετε τη δήλωση
φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών
Οντοτήτων. Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική
διεύθυνση:
https://www.aade.gr/epiheiriseis/forologikesypiresies/eisodima/dilosi-forologias-eisodimatos-nomikonprosopon-ontotiton.

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

1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων
•
Δείτε εδώ την 1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης.
•
Βρείτε εδώ οδηγίες για την εγγραφή σας, προκειμένου να υποβάλλετε αίτηση συμμετοχής και τα υποδείγματα των
απαιτούμενων ΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή.

30η FRUIT LOGISTICA 2022 (Βερολίνο, 09.– 11.02.2022)
η Διεθνής Έκθεση για Φρέσκα Φρούτα και Λαχανικά, FRUIT LOGISTICA, πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 09. – 11. Φεβρουαρίου
2022 στον Εκθεσιακό Οργανισμό του Βερολίνου, ο οποίος αντιπροσωπεύεται στην Ελλάδα από το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Σημειώνεται ότι στην τελευταία διοργάνωση, η Ελλάδα και η Κύπρος εκπροσωπήθηκαν από 78 και 17
επιχειρήσεις αντίστοιχα, μεταξύ αυτών αγροτικοί συνεταιρισμοί, επιχειρήσεις φρέσκων φρούτων και λαχανικών, καθώς και εταιρίες
τεχνικών συστημάτων, εξοπλισμού και συσκευασίας. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός, ότι για ακόμη μια φορά οργανώθηκαν με μεγάλη
επιτυχία 4 ελληνικά ομαδικά περίπτερα, τα οποία φρόντισαν για την ενίσχυση της εικόνας της Ελλάδας, όσο αφορά την προώθηση
των φρέσκων ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό. Πιο συγκεκριμένα την εκπροσώπηση των ελληνικών εταιριών ανέλαβαν η
Enterprise Greece Invest & Trade, η GREAT EXHIBITIONS, η ΝOVACERT και η Economotechniki. Οι 78 ελληνικές και 17 κυπριακές
επιχειρήσεις, που έλαβαν μέρος στην έκθεση, έμειναν απόλυτα ευχαριστημένοι από τη συμμετοχή τους καλύπτοντας μια μεγάλη
εκθεσιακή επιφάνεια. Ειδικότερα στην τελευταία διοργάνωση της FRUIT LOGISTICA συμμετείχαν οι εξής: A.C. RACHI Agricultural
Cooperative of Rachi Pieria “AGIOS LOUKAS”, A.S.E.A. ARTAS, Agricultural Cooperative of Kiwi Exploitation, AC Episkopi
Agricultural Cooperative of Episkopi, Agricultural Cooperative Naoussa, Afoi I. Mantou O.E., Agr. Productive Coop. of Pomegranates
Afroditi, Agiasma, Agrexpo S.A., Agricultural Cooperation of Agia Kissavos, Agricultural Cooperative of Agia "ORINA", Agricultural
Cooperative of Kiwifruit ''PYRROS'', Agricultural Coop Meliki, AGROCRETA, AGROLAB S.A., Alion Vegetables & Fruit Co. Ltd.,
Alkyon Fruit SA, Anatoli SA, ANGELAKIS SINGE-MEMBER P.C, ARTION NASIAKOPOULOS SA, ASEPOP Naoussa, ASOP
Episkopis Agricultural Cooperative of Imathia, ASS ASSOS, Balakanakis Bros S.A. - Olympic Fruit, Bella Frutta S.A., Bio Net West
Hellas, Bioagros s.a., Biokarpos S.A., Biokip S.A., Central Markets and Fishery Organization, CHAMBER OF IMATHIA, Chrisanidis
Bros S.A., Cyprofresh Potatoes Sedigep LTD, Ministry of Energy, Commerce & Industry Nicosia-Cyprus, The Cyprus Phassouri
Estates LTD, Cyprus Potato Marketing Board, Daios Plastics S.A., Delta Spar - Papargyriou Anastasios & Co, Dentakis SA, EAS
Dramas Emporia Patatas Nevrokopiou Ike, Region of Eastern Macedonia & Thrace, El Pinar - Arvanitakis, European Fruits - EU
FRUIT, FFG Biotech (CY) Holding Limited, J & P Fresca (Cyprus) Produce Ltd, Fru.eat Moudiris Athanasios is`Siaee, GEFRA G.N.
Frangistas S.A., Geoplant S.A, Goustera S.A., Greek & Fresh, Ina Plastics SA, K.ROPOKIS & ST. TSOLAKOS OE, Kaplanis Fruits,
Kavala Coop, Kiriazis Strawberries SA, Kolios Company S.A., Komex S.A., Public Agricultural Company Kypep Ltd., Labidino S.A.,
Laista Beans, MED FRUIT L.T.D., Messi Coop Agricultural Cooperative of Messi, Mitrosilis S.A, Novatec S.A., Nutriac UG, Olimpias
S.A., Oporello S.A., ORTHODOXOS & MISOS SYSEVASTIRIO LTD, Pancyprian Potato Growers Group (POP), Alfa Vita || Patikas
Ap. - Chatsios Vas. O.E., The Cyprus Phassouri Plantations Co. Public Ltd., Plastika Kritis S.A., NIKOLAOS POLITIS LTD,
Protofanousi Fruits S.A., Refresh your Life, Region of Crete, Region of Epirus, ROHA Premium Potato Ltd., S&G HERBS CO LTD,
Savvides OmniPatat Ltd., SEDIGEP Ltd., Soursos S.A., Taktikos S.A., Tasty Fruit, Technical Converting Paper S.A.,Th. Chatzidakis
S.A., Region of Thessaly, Thrace Group, UNIPAKHELLAS SA, Vegiterraneo, velvita by Asepop Velventos, Agricultural Cooperative
of Xanthi (P.O.) COOP XANTHI, Y&P FRESCA IMPORTS-EXPORTS LTD, YAKA Cherry Packing & Sorting, Zeus Kiwi sa και Zisis
Farm. Στο πλαίσιο της έκθεσης λαμβάνουν χώρα και αρκετά ενδιαφέροντα events και forums με κορυφαίο το Innovation Award, όπου
βραβεύεται η εταιρία με το πιο καινοτόμο προϊόν, ενώ τις καλύτερες εντυπώσεις κέρδισε τη φετινή χρονιά η Start-Up Day, όπου
συγκεντρώθηκαν νεοσύστατες επιχειρήσεις και τους δόθηκε η ευκαιρία να παρουσιάσουν τις πρωτοπορίες του κλάδου.
Επιπρόσθετα, έλαβε μέρος το Logistics Hub, που είχε σαν στόχο την καλύτερη ενημέρωση ως προς τη μεταφορά του προϊόντος, το
Tech Stage, που πραγματοποιήθηκε με μοναδικό θέμα την τεχνολογία του αύριο, το Future Lab, με ιδέες για το μέλλον αλλά και το
Fresh Produce Forum, που είχε ιδιαίτερη απήχηση, αναλύοντας όλα τα μείζονα θέματα του κλάδου. Άλλο ένα highlight της έκθεσης
αποτέλεσε η δεύτερη εμφάνιση του Global Women’s Network με συμμετέχοντες από όλες τις ηπείρους, όπου υπογραμμίστηκε η
σπουδαιότητα της γυναικείας παρουσίας στον κλάδο. Σημειώνεται ότι η FRUIT LOGISTICA, είναι η μοναδική και κορυφαία
πλατφόρμα Καινοτομίας, Πληροφόρησης και Επιχειρηματικών Δράσεων στον κλάδο της. Στην τελευταία διοργάνωση της FRUIT
LOGISTICA συγκεντρώθηκαν περισσότεροι από 3.300 εκθέτες απ’ όλο τον κόσμο και περισσότεροι από 72.000 εμπορικοί
επισκέπτες. Ιστοσελίδα της έκθεσης: www.fruitlogistica.com. Ο Εκθεσιακός Οργανισμός του Βερολίνου, με στόχο να διευρύνει το
διεθνές δίκτυο εκθέσεων και συνεδρίων, διοργανώνει την ASIA FRUIT LOGISTICA στις 28. – 30.09.2021, στο Εκθεσιακό Κέντρο
Asia World-Expo Center, του Χονγκ Κονγκ, όπου το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο διοργανώνει Ελληνικό Ομαδικό Περίπτερο.
Σημειώνεται ότι η Ελλάδα στην τελευταία διοργάνωση συμμετείχε με 6 δυναμικές επιχειρήσεις και πιο συγκεκριμένα στο Ελληνικό
Ομαδικό Περίπτερο του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου έλαβαν μέρος οι εταιρίες: Anatoli SA, Chatzidakis SA, Kolios Company
SA, Mitrosilis SΑ και Protofanousi Fruits. Ενώ η εταιρία ZEUS KIWI έλαβε μέρος ως ανεξάρτητος εκθέτης. Το Ελληνογερμανικό
Επιμελητήριο εξασφάλισε τη στρατηγική υποστήριξη της Enterprise Greece για τη συμμετοχή των Ελλήνων εκθετών, που δεν
συμμετείχαν σε κάποιο πρόγραμμα, επιδοτώντας το 50% του ενοικίου του χώρου τους για stand επιφάνειας μέχρι 12 τ.μ. Η
Εnterprise Greece και το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην προβολή των ελληνικών φρέσκων φρούτων
και λαχανικών στην ασιατική αγορά, ενισχύοντας σημαντικά την προσπάθειά τους. Η επιδότηση θα ισχύσει με τον ίδιο τρόπο και για
την ASIA FRUIT LOGISTICA 2021. Ιστοσελίδα: www.asiafruitlogistica.com .
Για περισσότερες πληροφορίες και κάρτες εισόδου -με μειωμένη τιμή και επιπλέον 10% έκπτωση για τα μέλη μας- μπορείτε να
απευθυνθείτε στο Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, επίσημο αντιπρόσωπο της Έκθεσης FRUIT
LOGISTICA στην Ελλάδα και την Κύπρο. Αθήνα, τηλ.: 210 6419037, Θεσ/νίκη τηλ.: 2310 327733 ή στην ιστοσελίδα: www.germanfairs.gr.

Πρόσκληση σε τηλεδιάσκεψη για εξαγωγές εμπορευμάτων προς το Ηνωμένο Βασίλειο μέσω τελωνείων εξόδου της Γαλλίας
Σε συνέχεια οδηγιών της Γαλλικής Τελωνειακής Διοίκησης που έχουν ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ
https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-06/Infographie_BREXIT_Export_EN.PDF
σχετικά με την τήρηση των απαιτούμενων
τελωνειακών διατυπώσεων εξαγωγής/εξόδου από τους οικονομικούς φορείς που πραγματοποιούν εξαγωγές προς το Ηνωμένο
Βασίλειο μέσω τελωνείων εξόδου της Γαλλίας, Η Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. της ΑΑΔΕ (Τηλ.: 2106987433, E-mail:
dtd@aade.gr) διαβίβασε μέσω της ΚΕΕΕ στο ΒΕΘ την κατωτέρω πρόσκληση της Γαλλικής Τελωνειακής Διοίκησης σε σχετική
τηλεδιάσκεψη που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 30/06/2021 και ώρα (Ελλάδας) 4:30 μμ-6:30 μμ με αντικείμενο την παρουσίαση
βέλτιστων πρακτικών για την ομαλή ολοκλήρωση των εξαγωγών εμπορευμάτων που αποστέλλονται στο Ηνωμένο Βασίλειο και
εξέρχονται από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης μέσω γαλλικών τελωνείων εξόδου. «Subject: Webinar with national trade
federations about FR Smart Border. When: Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2021 4:30 μμ-6:30 μμ (Γκρίνουιτς+02:00) Αθήνα, Βουκουρέστι,
Κωνσταντινούπολη.
Καλημέρα σε όλους,
Λόγω των δυσκολιών κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων εξαγωγής κατά την έξοδο από τη Γαλλία μέσω των έξυπνων συνόρων στο
εμπόριο με το Ηνωμένο Βασίλειο, το Γαλλικό Τελωνείο διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο την Τετάρτη 30 Ιουνίου στις 3:30 μ.μ.
CET, με στόχο ιδίως σε επαγγελματικές ομοσπονδίες τελωνειακών διασαφηστών, φορτωτών ή μεταφορείς. Ο στόχος αυτού του
διαδικτυακού σεμιναρίου θα είναι να παρουσιάσει τις βέλτιστες πρακτικές εφαρμογής σε όλη την αλυσίδα εφοδιαστικής προκειμένου
να επιτύχει εξαγωγή χάρη στο έξυπνο περίγραμμα. Ως τελωνειακές διευθύνσεις των κρατών μελών της ΕΕ, φυσικά, σας
προσκαλούμε παρακολουθήστε αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο. Θα θέλαμε να ενημερώσετε τις εθνικές εμπορικές ομοσπονδίες για
την οργάνωση αυτού του διαδικτυακού σεμιναρίου για τη διασφάλιση της διάδοσης πληροφοριών σχετικά με αυτό το θέμα όσο το
δυνατόν ευρύτερα. Παρακάτω θα βρείτε τις λεπτομέρειες συμμετοχής σε αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο. Για ενημέρωση, αυτό το
διαδικτυακό σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στα Αγγλικά. Είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και σας ευχαριστούμε
εκ των προτέρων για τη βοήθεια που μπορείτε να μας δώσετε. Τις καλύτερες ευχές,, Γκερόμ Νικολίνι , Γενική Διεύθυνση Τελωνείων
και Έμμεσων Δασμών, Διαχειριστής έργου AMOA, Γραφείο Μελετών και Έργων Πληροφοριακών Συστημάτων, Κοινοτικά έργα pole
,11 rue des deux communes, 93558 Montreuil. Τηλέφωνο: +33 (0) 1 57 53 29 18 / +33 (0) 6 64 55 72 21 Customs.gouv.fr
https://douane.gouv.fr/» . Λάβετε μέρος στη σύσκεψη στον υπολογιστή σας ή στην εφαρμογή σας για κινητά. Κάντε κλικ εδώ για να
λάβετε μέρος στη συνάντηση
<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzExODAxMmMtZGYxYi00
YWZlLWI3NGMtNDM3MGRlZmE3MGRl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2288a8f6e
2-64cc-4aa1-9466-475faae181dd%22%2c%22Oid%22%3a%22e3f813ce-4c55-4691-bf1d-a2
7b1ba67f98%22%7d>
Μάθετε
περισσότερα
https://aka.ms/JoinTeamsMeeting
|
Επιλογές
συνάντησης
<https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=e3f813ce-4c55-4691bf1d-a27b1ba67f98&tenantId=88a8f6e2-64cc-4aa1-9466-475faae181dd&threadId=19_
meeting_NzExODAxMmMtZGYxYi00YWZlLWI3NGMtNDM3MGRlZmE3MGRl@thread.v2&messageId=0&language=fr-FR>.
Ετήσιο Φεστιβάλ Γαστρονομίας Κέρκυρας 2021
Το Επιμελητήριο Κέρκυρας ως εταίρος του έργου με το ακρωνύμιο CBTB, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα
Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA – CBC «Ελλάδα- Αλβανία 2014-2020», διοργανώνει την Πέμπτη 15 Ιουλίου 2021, ‘Ετήσιο
Φεστιβάλ Γαστρονομίας Κέρκυρας 2021’. Σκοπός του Φεστιβάλ είναι η προώθηση των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων και
συνταγών που χρησιμοποιούνται στο Κερκυραϊκό παραδοσιακό πρωινό όσο και η ενημέρωση σχετικά με το κοινό παραδοσιακό
πρωινό της διασυνοριακής περιοχής του έργου (Κέρκυρα, Γρεβενά, Αυλώνας, Αργυρόκαστρο) και τις εξελίξεις στον τομέα της
γαστρονομίας και του τουρισμού. Το Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά. Για να παρακολουθήσετε το Φεστιβάλ, κάντε
εγγραφή εδώ. Δείτε εδώ τη σχετική πρόσκληση.
Webinar με θέμα " Greek Companies in Romania: A Successful paradigm of extroverted entrepreneurship. Presentation of
the Study focused on their activity and role in the Romanian market
Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βουκουρέστι με έγγραφό του μας ενημερώνει ότι
το εν λόγω Γραφείο διοργανώνει την Τρίτη 6 Ιουλίου 2021, και ώρα 14:00 Webinar (στην αγγλική γλώσσα) με θέμα " Greek
Companies in Romania: A Successful paradigm of extroverted entrepreneurship. Presentation of the Study focused on their activity
and role in the Romanian market" (επισυνάπτεται η σχετική πρόσκληση). Ομιλητές στο Webinar -στο οποίο θα απευθύνει Χαιρετισμό
η Πρέσβυς της Ελλάδος στη Ρουμανία κα Σοφία Γραμματά- θα είναι :
- Mr. Paul Ene, State Secretary Ministry of Economy, Entrepreneurship and Tourism of Romania
- Mr. Konstantinos Fragkogiannis, Deputy Minister of Foreign Affairs of Greece
- Mr. Konstantinos Kollias, President of the Economic Chamber of Greece
- Mr. Gedeon Voulis, Vice President Association of Exporters of Northern Greece, CEO Voulis Chemicals
- Mr. Christodoulos Seferis, Chairman of the Hellenic Romanian Bilateral Chamber of Commerce, CEO TGS Romania & TGS Hellas,
ενώ θα παρουσιαθεί η Μελέτη του Γραφείου, για τον -μεταξύ άλλων- αριθμό, μέγεθος, εργαζόμενους, τομέα και περιοχή
δραστηριοποίησης τους στη Ρουμανία. Σε περίπτωση ενδιαφέροντος συμμετοχής σας μπορείτε να εγγραφείτε στο παρακάτω link :
https://zoom.us/webinar/register/WN_41n97V-zSX65dyR9vWsF7w .
Greece’s sun and sea - now an attraction for renewable investors
Η Rystad Energy and Enterprise Greece με χαρά σας προσκαλεί την Πέμπτη 01 Ιουλίου 2021,10:00-11:00 ώρα Ελλάδας στο
διαδικτυακό σεμινάριο επισημαίνοντας την επενδυτική ευκαιρία για νορβηγικές εταιρείες στην Ελλάδα. Θα καλυφθούν διαφορετικά
θέματα σε αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο και θα γίνει επίσης συζήτηση με εκπροσώπους από εταιρείες που έχουν ήδη επενδύσει
στην Ελλάδα. Ο κ. Ιωάννης Σμύρλης, Πρόεδρος του Enterprise Greece, θα ανοίξει τη συνεδρία. Ατζέντα διαδικτυακού σεμιναρίου
1. Ελληνικό ενεργειακό τοπίο (ανάπτυξη αιολικού πάρκου, εγκαταστάσεις ηλιακής ενέργειας κ.λπ.)
2. Επενδύσεις σε ενεργειακές υποδομές στην Ελλάδα: πώς ένας επερχόμενος γύρος χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ επενδύσεων
διευκολύνει έργα ανανεώσιμης ενέργειας
3. Ελκυστικότητα της Ελλάδας για διεθνείς επενδυτές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
Κάνε εγγραφή τώρα.

Ασφαλιστική μεταρρύθμιση για τη νέα γενιά» – Παρουσιάστηκε το νομοσχέδιο
Το νομοσχέδιο με τίτλο «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση για τη νέα γενιά» παρουσιάστηκε στις 24.06.2021 σε διαδικτυακή συνέντευξη
τύπου από τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη, τον υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων Πάνο Τσακλόγλου και την Γενική Γραμματέα Κοινωνικής Ασφάλισης Παυλίνα Καρασιώτου. Με το νομοσχέδιο εισάγονται
στοιχεία κεφαλαιοποιητικού συστήματος στις επικουρικές συντάξεις για τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας και εθελοντικά για
εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους έως 35 ετών. Η μεταρρύθμιση ακολουθεί επιτυχημένα μοντέλα που εφαρμόζονται πολλά
χρόνια σε ευρωπαϊκές χώρες. Στηρίζεται στη λογική του «ατομικού κουμπαρά» που δίνει μεγαλύτερο έλεγχο στο νέο ασφαλισμένο
πάνω στο τελικό ύψος της σύνταξής του και τον συνδέει με αυτή. Δημιουργεί κουλτούρα αποταμίευσης και οδηγεί σε υψηλότερες
συντάξεις για τους νέους, μέσω της επαγγελματικής διαχείρισης των κεφαλαίων που θα επενδυθούν. Και έχει ξεκάθαρο αναπτυξιακό
πρόσημο, αφού μέσω της συσσώρευσης των κεφαλαίων που θα επενδυθούν στην ελληνική οικονομία θα ενισχυθεί η ανάπτυξη και η
απασχόληση. Δείτε εδώ την σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Ζήτηση συνεργασίας από την Ιαπωνία
Η ιαπωνική εταιρεία Paradigm Shift Co., Ltd η οποία εκδίδει βιντεοπαιχνίδια όπως τα Nintendo Switch και Playstation, ενδιαφέρεται για
συνεργασία με εταιρείες παραγωγφής βιντεοπαιχνιδιών και κονσολών. Ορισμένα από τα προϊόντα είναι οι μηχανές. συσκευές και υλικά
ηλεκτρονικά και τα μέρη τους, συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου για την τηλεόραση, παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες,
είδη διασκέδασης ή αθλητισμού, τα μέρη και τα εξαρτήματα τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο συγκεκριμένο
email: (mailto: takuya_chiba@paradigm-shift.co.jp) Web: https://paradigm-shift.co.jp/en (ΠΗΓΗ: AGORA newsletter - 17/06/2021,
agora_help@mfa.gr )

Ζήτηση συνεργασίας από την Ιαπωνία
Η ιαπωνική εταιρεία MIYATA Co., Ltd η οποία Ιδρύθηκε το 1955 ενδιαφέρεται για την εισαγωγή πραλινών και σοκολατακίων από την
Ελλάδα. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.miyata-net.co.jp/en/about/quality.html. Στοιχεία
επικοινωνίας: Mail: y-ueta@miyata-net.co.jp , h-tanaka@miyata-net.co.jp Tel: +81 47 369 2648 (ΠΗΓΗ: AGORA newsletter 17/06/2021, agora_help@mfa.gr )

Ζήτηση Συνεργασίας από την Ινδία
Η Η M / s General Plastic Industries η οποία ιδρύθηκε το έτος 1968 είναι μια από τις πιο ευρέως αναγνωρισμένες εταιρείες
κατασκευής πλαστικών ανταλλακτικών στην Ινδία. Ειδικεύονται σε εξαρτήματα οικιακής χρήσης. Με σχετικό της έγγραφο προς το ΒΕΘ
εκδήλωσε το ενδιαφέρον για συνεργασία με ελληνικές επιχειρήσεις. Ορισμένοι κωδικοί HSN των προϊόντων που εισάγονται τακτικά
στην Ελλάδα είναι 39249090, 84807100, 39269099, 39231010.
Στοιχεία επικοινωνίας: Email : sales@generalplastic.in, Website: www.generalplastic.in, Τηλ: +91-9999 600 689

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Μπουένος Άϊρες, απέστειλε ενημερωτικό δελτίο
με οικονομικές και επιχειρηματικές ειδήσεις από την Αργεντινή (Ιούνιος 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 .
ΒΕΡΟΛΙΝΟ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βερολίνο, απέστειλε έγγραφα με θέμα:
-«Εξελίξεις Γερμανικής Οικονομίας – Έκδοση νέου χρέους 100 δις ευρώ για το 2022»
- «Ρυθμός Ανάπτυξης 3,3% για το 2021 – Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών»
- «Iνστιτούτο Οικονομικών Ερευνών – Ανάκαμψη της οικονομίας των γερμανικών ανατολικών κρατιδίων και της Σαξονίας»
- «Ημέρες Βιομηχανίες – Σύνδεσμος Γερμανών Βιομηχάνων»
--«Επιχειρηματικές Εξελίξεις - Η Γερμανία ξεκλειδώνει 10 δις ευρώ για στήριξη επιχειρήσεων startups»
-«20η επέτειος της χρήσεως της βιολογικής ετικέτας τροφίμων - Ομιλία Γερμανίδας Ομοσπονδιακής Υπουργού Τροφίμων και
Γεωργίας ενώπιον του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου».
-Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών - Αύξηση των γερμανικών εξαγωγών.
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, τηλ: 0049.30.236099.0 ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr
ΙΣΠΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μαδρίτη, απέστειλε έγγραφα με θέμα:
- «Απαισιόδοξες για την καλοκαιρινή περίοδο οι περιοχές στην Ισπανία που εξαρτώνται από Βρετανούς τουρίστες»
- «Διεθνής Έκθεση Φαρμακευτικής INFARMA, 15-17 Ιουνίου 2021, Διαδικτυακά»
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 .

Κατάρτιση Οριστικών Πινάκων Κατάταξης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν προς υπαγωγή στα καθεστώτα
ενίσχυσης «Γενική Επιχειρηματικότητα» (4ος Κύκλος) και «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων»
(2ος Κύκλος) του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016.
Δελτίο Τύπου Υπουργείου ανάπτυξης και Επενδύσεων 24.06.2021: Σε συνέχεια της υπ΄ αριθμ. 68932/18-6-2021 Απόφασης του
Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Νίκου Παπαθανάση και σύμφωνα με τα ποσά ενισχύσεων των επενδυτικών
σχεδίων που υπάγονται στα καθεστώτα «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Μικρές Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις» του Αναπτυξιακού
Νόμου 4399/2016 για το έτος 2020 και κατανεμήθηκαν στην Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων, ανακοινώνουμε τους Οριστικούς
Πίνακες Κατάταξης των 24 επενδυτικών σχεδίων που υπήχθησαν. Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης, της επιδότησης
χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης ξεπερνά τα 42 εκατομμύρια ευρώ και η
ενίσχυση με τη μορφή φορολογικής απαλλαγής ανέρχεται στα 6,3 εκατομμύρια ευρώ. Συγκεκριμένα:
Στον 4ο κύκλο του καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα» υπήχθησαν 6 επενδυτικά σχέδια.
Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης
απασχόλησης ανέρχεται στο ποσό των 6.707.979,03€ και το συνολικό ποσό της ενίσχυσης με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής
ανέρχεται στο ποσό των 6.293.814,32€.
Στον 2ο κύκλο του καθεστώτος «Μικρές Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις» υπήχθησαν 18 επενδυτικά σχέδια.
Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης
απασχόλησης ανέρχεται στο ποσό των 35.328.484,91€ και δεν απαιτείται ενίσχυση με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής.
Μπορείτε να βρείτε τους πίνακες κατάταξης αναρτημένους στην ιστοσελίδα ependyseis.gr (https://www.ependyseis.gr/) . Το επόμενο
διάστημα θα ακολουθήσει η διαδικασία έκδοσης των ατομικών αποφάσεων υπαγωγής των εν λόγω επενδυτικών σχεδίων. Προχωράμε
σε αναμόρφωση του ισχύοντος ρυθμιστικού πλαισίου του Αναπτυξιακού Νόμου που θα οδηγήσει σε σημαντική επιτάχυνση και ευελιξία
των διαδικασιών αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων. Συνεχίζουμε το μεταρρυθμιστικό μας έργο για την βελτίωση του
επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την προσέλκυση νέων επενδύσεων ώστε να ενδυναμώσουμε την αναπτυξιακή προοπτική της
Ελλάδας.

Υπογραφή δανειακής σύμβασης με την ΕΤΕπ για τη στήριξη και παροχή ρευστότητας σε μικρομεσαίες (SMEs) και
μεγαλύτερες (MidCaps) επιχειρήσεις, μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας
Δελτίο Τύπου 23.06.2021: Νέα δανειακή σύμβαση ύψους 400 εκατ. ευρώ με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ)
υπέγραψαν σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Γιάννης
Τσακίρης και ο αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, κ. Christian Kettel Thomsen. Μέσω της νέας σύμβασης η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα –
HDB θα προχωρήσει στη δημιουργία νέων χρηματοδοτικών προγραμμάτων για την στήριξη και διευκόλυνση μικρομεσαίων (SMEs) και
μεγαλύτερων (MidCaps) επιχειρήσεων, συνολικού ύψους 2 δισ ευρώ. Η τελετή υπογραφής της συμφωνίας πραγματοποιήθηκε στα νέα
γραφεία της HDB παρουσία του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών, κ. Θόδωρου Σκυλακάκη, του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Νίκου Παπαθανάση, του
Υφυπουργού Οικονομικών αρμόδιου για το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, κ. Γιώργου Ζαββού και του Διοικητή της Τράπεζας της
Ελλάδος, κ. Γιάννη Στουρνάρα. Από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, παρέστησαν ο Διευθύνων Σύμβουλος του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, κ. Alain Godard και ο Επικεφαλής του Τμήματος Χρηματοδοτήσεων της ΕΤΕπ για την Ελλάδα, κ.
Ιωάννης Καλτσάς. Μετά την υπογραφή της νέας σύμβασης, ο Υπουργός Οικονομικών και Διοικητής της ΕΤΕπ, κ. Χρήστος Σταϊκούρας
δήλωσε: «Ως Υπουργός Οικονομικών και Διοικητής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), χαιρετίζω την υπογραφή της
σημερινής δανειακής σύμβασης. Μιας δανειακής σύμβασης συνολικά 400 εκατ. ευρώ με την ΕΤΕπ, με στόχο τη στήριξη και παροχή
ρευστότητας σε μικρομεσαίες (SMEs) και μεγαλύτερες (MidCaps) επιχειρήσεις μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων της Ελληνικής
Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ), προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της πανδημίας. Έτσι, επιβεβαιώνεται ακόμα μία φορά
ο κοινός μας στόχος, να διασφαλίσουμε μια ισχυρή, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάκαμψη για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Η
ΕΑΤ έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη της πραγματικής οικονομίας κατά τη διάρκεια αυτής της - άνευ προηγουμένου υγειονομικής κρίσης, έχοντας ενισχύσει με ρευστότητα συνολικού ύψους 7,8 δισ. ευρώ τις πληγείσες επιχειρήσεις. Η σημερινή
υπογραφή συμπίπτει με τα εγκαίνια των νέων γραφείων της ΕΑΤ, σηματοδοτώντας μια νέα, συνεχόμενα δυναμική, εποχή για την
Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα».
Από την πλευρά του ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης υπογράμμισε:
«Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, τα τελευταία δύο χρόνια, έχει δώσει αθροιστικά περισσότερα δάνεια από όσα είχε δώσει από την
ίδρυσή της ως ΤΕΜΠΜΕ, το 2003. Με τη σκληρή δουλειά των στελεχών της Αναπτυξιακής Τράπεζας και τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων καταφέραμε να παράσχουμε ρευστότητα αναγκαία για την ελληνική οικονομία στα δύσκολα χρόνια της
πανδημίας. Με την επανεκκίνηση της οικονομίας μας κάνουμε σήμερα το πρώτο βήμα εξασφαλίζοντας τους αναγκαίους πόρους για
την παροχή δανείων σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις έτσι ώστε και το 2022 να είμαστε σε θέση να στηρίξουμε όλες αυτές τις
επιχειρήσεις».
Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Γιάννης Τσακίρης τόνισε:
«Η σημερινή υπογραφή της νέας σύμβασης με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αποτελεί μια ακόμη ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης
στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και ένα ισχυρό εφαλτήριο για την δυναμική επανεκκίνησή της επιχειρηματικότητας ιδιαίτερα
σε μια περίοδο που όλα τα δεδομένα συνηγορούν στο τέλος της πανδημίας. Παράλληλα επιβεβαιώνει τους ήδη ισχυρούς δεσμούς με
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και ανοίγει τον δρόμο για ακόμη στενότερη συνεργασία στο μέλλον.
Σε αυτή την προσπάθεια η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο καθώς με μια σειρά νέων
χρηματοδοτικών εργαλείων που δημιουργούνται, ακόμη περισσότερες μικρομεσαίες και μεγαλύτερες επιχειρήσεις θα αποκτήσουν
πρόσβαση σε πολύτιμη ρευστότητα προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της πανδημίας και να χρηματοδοτήσουν τα
αναπτυξιακά τους σχέδια με σημαντικά ευνοϊκότερους όρους».
Η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζα, κα. Αθηνά Χατζηπέτρου δήλωσε: «Είναι μια
σημαντική στιγμή για την Ελληνική οικονομία και την Hellenic Development Bank. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, δείχνει
εμπιστοσύνη στις προοπτικές και στηρίζει εμπράκτως την δυναμική επανεκκίνηση της Οικονομίας. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα,
με μόχλευση των δημοσίων πόρων, θα δημιουργεί νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που διευκολύνουν την πρόσβαση ακόμη
περισσότερων μικρομεσαίων και μεγαλύτερων επιχειρήσεων στην χρηματοδότηση της ανάπτυξης τους. Το αποτέλεσμα είναι ότι τα
400 εκατ. ευρώ της δανειακής σύμβασης, σε αρμονική και αμοιβαίως επωφελή συνεργασία με το τραπεζικό σύστημα, θα
πολλαπλασιαστούν έως και τρεις φορές και να χρηματοδοτήσουν την πραγματική οικονομία και την Ελληνική επιχειρηματικότητα.
Ευελπιστούμε ότι η επιτυχία αυτών των προγραμμάτων θα οδηγήσει σε ακόμη στενότερη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα και
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων».

Εγκρίθηκε το Ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας από την ΕΕ
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την Παρασκευή 18/06, θετική αξιολόγηση του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας.
Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς την εκταμίευση 17,8 δισ. ευρώ υπό μορφή επιχορηγήσεων και 12,7 δισ. ευρώ υπό μορφή
δανείων, στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (RRF) για την περίοδο 2021-2026. Η έγκριση του σχεδίου από
το Συμβούλιο θα επιτρέψει την εκταμίευση προχρηματοδότησης ύψους 4 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα. Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει
το 13 % του συνολικού ποσού που θα διατεθεί στη χώρα μας, ενώ η Επιτροπή θα εγκρίνει περαιτέρω εκταμιεύσεις βάσει της
ικανοποιητικής εκπλήρωσης των οροσήμων και των στόχων που περιγράφονται στην εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου, που θα
αντικατοπτρίζουν την πρόοδο ως προς την υλοποίηση των επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων. Η χρηματοδότηση αυτή θα
υποστηρίξει την εφαρμογή των κρίσιμων επενδυτικών και μεταρρυθμιστικών μέτρων που περιγράφονται στο σχέδιο ανάκαμψης και
ανθεκτικότητας της Ελλάδας, ενώ αναμένεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο ώστε να μπορέσει η Ελλάδα να εξέλθει ισχυρότερη
από την πανδημία COVID-19. Ο μηχανισμός RRF — που βρίσκεται στο επίκεντρο του NextGenerationEU — θα διαθέσει έως και
672,5 δισ. ευρώ (σε τρέχουσες τιμές) για τη στήριξη επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων σε ολόκληρη την ΕΕ. Το σχέδιο της Ελλάδας
εντάσσεται στον άνευ προηγουμένου συντονισμένο τρόπο με τον οποίο απαντά η ΕΕ στην κρίση της COVID-19, με στόχο να
αντιμετωπίσει τις κοινές ευρωπαϊκές προκλήσεις ενστερνιζόμενη την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, καθώς και να ενισχύσει την
οικονομική και κοινωνική ανθεκτικότητα και τη συνοχή της ενιαίας αγοράς. Η Επιτροπή αξιολόγησε το σχέδιο της Ελλάδας με βάση τα
κριτήρια που καθορίζονται στον κανονισμό RRF. Στην ανάλυση της Επιτροπής εξετάστηκε κατά πόσο οι επενδύσεις και οι
μεταρρυθμίσεις του σχεδίου της Ελλάδας στηρίζουν την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, συμβάλλουν στην αποτελεσματική
αντιμετώπιση των προκλήσεων που εντοπίζονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και ενισχύουν το αναπτυξιακό δυναμικό
της, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την οικονομική και κοινωνική ανθεκτικότητά της.
Διασφάλιση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης της Ελλάδας
Σύμφωνα με την αξιολόγηση του σχεδίου από την Επιτροπή, το 38 % των συνολικών κονδυλίων της Ελλάδας διατίθεται για μέτρα
που υποστηρίζουν τους κλιματικούς στόχους. Σε αυτά περιλαμβάνονται επενδύσεις για την αναβάθμιση του δικτύου ηλεκτρικής
ενέργειας και ενίσχυση του καθεστώτος στήριξης για τους παραγωγούς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Επιπλέον, το σχέδιο
υποστηρίζει επενδύσεις σε ενεργειακά αποδοτικές ανακαινίσεις και την ανάπτυξη τοπικών αστικών σχεδίων με έμφαση στην
ενίσχυση της ανθεκτικότητας των αστικών περιοχών στην κλιματική αλλαγή. Άλλα μέτρα περιλαμβάνουν τη στήριξη ενός εθνικού
προγράμματος αναδάσωσης και μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την ενίσχυση των συστημάτων πολιτικής προστασίας και
διαχείρισης καταστροφών, που καλύπτει, μεταξύ άλλων, τις επενδύσεις για τον μετριασμό των πλημμυρών.
Σύμφωνα με την αξιολόγηση του σχεδίου από την Επιτροπή, το 23 % των συνολικών κονδυλίων της Ελλάδας διατίθεται στην
ψηφιακή μετάβαση. Το ποσοστό αυτό υπερβαίνει το ελάχιστο όριο του 20 % που απαιτείται από τον κανονισμό RRF. Τα μέτρα για τη
στήριξη της ψηφιακής μετάβασης της Ελλάδας περιλαμβάνουν επενδύσεις σε ψηφιακές υποδομές όπως δίκτυα 5G και οπτικών ινών,
μέτρα για τη στήριξη της ψηφιακής μετάβασης της δημόσιας διοίκησης, καθώς και επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις για τη στήριξη της
ψηφιοποίησης των επιχειρήσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης μέτρα για
τη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων σε όλα τα επίπεδα, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήματος και μέσω ειδικών
προγραμμάτων κατάρτισης για όλες τις ηλικιακές ομάδες.
Ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής ανθεκτικότητας
Η Επιτροπή θεωρεί ότι το σχέδιο της Ελλάδας αντιμετωπίζει αποτελεσματικά το σύνολο ή ένα σημαντικό υποσύνολο των
οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων που περιγράφονται στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις που απηύθυνε το Συμβούλιο στην
Ελλάδα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου το 2019 και το 2020. Περιλαμβάνει μέτρα που συμβάλλουν στην οικονομική
ανάπτυξη και αυξάνουν τις ευκαιρίες απασχόλησης μέσω της βελτίωσης της παραγωγικότητας. Το σχέδιο προβλέπει την υλοποίηση
ενός ολοκληρωμένου εθνικού προγράμματος δημόσιας υγείας που θα στηρίζει την πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια
πρόληψη και θα ενισχύει την πρωτοβάθμια περίθαλψη, ενώ παράλληλα επιδιώκει να καταστήσει την οικονομία πιο ανοικτή, να
βελτιώσει τη δημόσια διοίκηση και να καταστήσει το δικαστικό σύστημα πιο αποτελεσματικό. Παράλληλα με τη σημαντική αύξηση των
δημόσιων επενδύσεων, το σχέδιο αξιοποιεί πλήρως τα δάνεια του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την παροχή
χρηματοδότησης σε εταιρείες και για την αύξηση του επιπέδου των ιδιωτικών επενδύσεων. Το σχέδιο βασίζεται στις κύριες τρέχουσες
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση της ευρύτερης λειτουργίας της οικονομίας, οι οποίες παρακολουθούνται επί του
παρόντος στο πλαίσιο ενισχυμένης εποπτείας, και συμπληρώνει τις μεταρρυθμίσεις αυτές.
Αποτελεί μια ολοκληρωμένη και επαρκώς ισορροπημένη απάντηση στην οικονομική και κοινωνική κατάσταση της Ελλάδας, η οποία
συμβάλλει κατάλληλα και στους έξι πυλώνες του κανονισμού RRF.
Στήριξη εμβληματικών επενδυτικών και μεταρρυθμιστικών έργων
Το ελληνικό σχέδιο προτείνει έργα και στους επτά εμβληματικούς ευρωπαϊκούς τομείς. Πρόκειται για ειδικά επενδυτικά έργα τα οποία
αφορούν ζητήματα κοινά σε όλα τα κράτη μέλη σε τομείς που δημιουργούν θέσεις εργασίας και ανάπτυξη και είναι απαραίτητοι για τη
διπλή μετάβαση. Για παράδειγμα, η Ελλάδα έχει προτείνει τη διάθεση 2,3 δισ. ευρώ για τη μεταρρύθμιση του συστήματος
εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης, σε συνδυασμό με επενδύσεις σε προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και
επανειδίκευσης που καλύπτουν όλο το εργατικό δυναμικό. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην απόκτηση δεξιοτήτων υψηλής ποιότητας
και σχετικών με την αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένων δεξιοτήτων που σχετίζονται με την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση.
Από την αξιολόγηση διαπιστώνεται επίσης ότι κανένα από τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο σχέδιο δεν βλάπτει σημαντικά το
περιβάλλον, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στον κανονισμό RRF.
Τα συστήματα ελέγχου που εφαρμόζει η Ελλάδα θεωρούνται επαρκή για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.
Το σχέδιο παρέχει επαρκείς λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι εθνικές αρχές θα προλαμβάνουν, θα εντοπίζουν και
θα διορθώνουν περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων, διαφθοράς και απάτης που σχετίζονται με τη χρήση των κονδυλίων.(ΠΗΓΗ:
http://tkm.tee.gr/newsletter/newsletter-288/25.06.2021).
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•

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.

