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ΒΕΘ: Φρενάρισαν κατά 24% το α' εξάμηνο του έτους οι διαγραφές – Ποια η εικόνα για τις εγγραφές
Φρενάρισαν το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους οι διαγραφές επιχειρήσεων από τα μητρώα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου
Θεσσαλονίκης, ακολουθώντας την τάση του 2020, οπότε και τότε – έναντι της προηγούμενης χρονιάς - είχε καταγραφεί πτώση
του αριθμού των διαγραφών.
Την ίδια ώρα, οι εγγραφές επιχειρήσεων τους έξι πρώτους μήνες του 2021 περιορίστηκαν έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του
2020, ως απόρροια του κορωνοϊού και της ανασφάλειας που έχει δημιουργήσει στο επιχειρείν και δη στους νέους ανθρώπους
που τώρα εισέρχονται στον επαγγελματικό στίβο.
Πιο συγκεκριμένα τους έξι πρώτους μήνες του 2021 πραγματοποιήθηκαν 149 διαγραφές έναντι 196 κατά το αντίστοιχο περσινό
διάστημα. Το ποσοστό της μείωσης αγγίζει το 24%.
Αναφορικά με τις εγγραφές το πρώτο εξάμηνο του 2021, έναρξη εργασιών στα μητρώα του ΒΕΘ έκαναν 226 επιχειρήσεις, ενώ
ένα χρόνο νωρίτερα ο αριθμός των νέων επιχειρήσεων ήταν 263. Η συρρίκνωση των εγγραφών φτάνει στο 14%.
Όπως υπογραμμίζει το ΒΕΘ, τα στοιχεία κάθε άλλο παρά περιθώρια εφησυχασμού αφήνουν, καθώς αναφορικά με τις διαγραφές
εκτιμάται πως εξαιτίας της COVID 19 και κατά συνέπεια των lockdowns, σε αρκετές περιπτώσεις επιχειρηματίες δεν προχώρησαν
σε διακοπή λειτουργίας, προκειμένου να κάνουν χρήση των όποιων μέτρων έλαβε η κυβέρνηση για την ανακούφιση της
επιχειρηματικότητας μεσούσης της πανδημίας, με ανοιχτό, ωστόσο, το ενδεχόμενο οι διαγραφές να αυξηθούν το επόμενο
διάστημα.
"Αν η αβεβαιότητα και η στάση αναμονής που επικρατεί συνεχίσει να υφίσταται και τους επόμενους μήνες, πολύ φοβάμαι πως
αρκετές επιχειρήσεις θα οδηγηθούν στο δίλημμα να εξέλθουν, ή όχι από τον επαγγελματικό στίβο. Ήδη πολλές επιχειρήσεις
κρατούνται ζωντανές με νύχια και με δόντια, ενώ κάποιες άλλες αποφάσισαν να μεταθέσουν, για αργότερα το λουκέτο, καθώς το
προηγούμενο διάστημα υπήρξαν οι επιστρεπτεές προκαταβολές και τα όποια μέτρα ανακούφισης είχε λάβει η κυβέρνηση εν
μέσω της πανδημίας. Δεδομένου πως οι υποχρεώσεις συνεχώς αυξάνονται δεν αποκλείεται ο αριθμός των βιοτεχνιών που θα
κατεβάσουν ρολά να αυξηθεί" αναφέρει ο πρόεδρος του ΒΕΘ, Αναστάσιος Καπνοπώλης υπογραμμίζοντας την ανάγκη στήριξης
από την κυβέρνηση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και της μεταποίησης.
Κυρίαρχες οι ατομικές επιχειρήσεις σε εγγραφές και διαγραφές
Για μία ακόμη φορά τη μερίδα του λέοντος αναφορικά με τις εγγραφές, αλλά και τις διαγραφές κατέχουν οι ατομικές επιχειρήσεις.
Στο α΄ εξάμηνο του έτους 135 ατομικές επιχειρήσεις προχώρησαν σε εγγραφή, ενώ 103 διαγράφηκαν από τα μητρώα του ΒΕΘ.
Ένα χρόνο νωρίτερα οι εγγραφές των ατομικών επιχειρήσεων ήταν 176 και οι διαγραφές 152.
Κατά το φετινό εξεταζόμενο διάστημα υπήρξε μία πτώχευση ανώνυμης εταιρείας, ενώ στο πρώτο εξάμηνο του 2020 καταγράφηκε
μία πτώχευση που αφορούσε ομόρρυθμη εταιρεία.

Μερική ή Ολική απαλλαγή από μίσθωμα Ιουνίου 2021
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B’ 2738/25.06.2021 η απόφαση (Α.1139/2021,) του υφυπουργού Οικονομικών Απόστολου Βεσυρόπουλου με
βάση την οποία προσδιορίζονται οι πληττόμενες επιχειρήσεις για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του
συνολικού μισθώματος ή του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Ιούνιο 2021. Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ B’ 2738/25.06.2021
με τους ΚΑΔ.

Σε λειτουργία η πλατφόρμα για δηλώσεις COVID Μαΐου
Από αυτήν την εφαρμογή μπορείτε να υποβάλετε/να δείτε/να αποδεχτείτε δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης για την
ακίνητη περιουσία. Με την ολοκλήρωση της υποβολής, παράγεται «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΜΙΣΘΩΣΗΣ
ΑΚΙΝΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ».
Περισσότερες
πληροφορίες
στο
σύνδεσμο
:
https://www.aade.gr/polites/akinita/diloseis-misthosis-akiniton .

Αλλάζει από 1η Ιουλίου το καθεστώς ΦΠΑ στο ηλεκτρονικό
εμπόριο

Νέα Δράση ΕΠΑνΕΚ: «E-λιανικό» (B κύκλος)

Με μια νέα εποχή, η οποία ευθυγραμμίζεται με τα ψηφιακά
δεδομένα, εισέρχεται από την 1η Ιουλίου, σχεδόν 30 χρόνια μετά
από την τελευταία επικαιροποίηση του, το καθεστώς ΦΠΑ στην
Ευρώπη. Οι νέοι κανόνες θα επηρεάσουν τους διαδικτυακούς
πωλητές και τις online πλατφόρμες εντός, όσο και εκτός της Ε.Ε.,
τους ταχυδρομικούς φορείς και τους ταχυμεταφορείς, τις
τελωνειακές και φορολογικές διοικήσεις, καθώς και τους
καταναλωτές. ναλυτικά, από την 1 Ιουλίου 2021, εισάγονται
αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο χρεώνεται ο ΦΠΑ στις online
πωλήσεις, είτε οι καταναλωτές αγοράζουν από εμπόρους εντός,
είτε εκτός της Ε.Ε. Σύμφωνα με το τρέχον σύστημα, τα
εμπορεύματα, που εισάγονται στην Ε.Ε. και αποτιμώνται σε
λιγότερο από €22 από εταιρείες εκτός Ε.Ε., απαλλάσσονται από
τον ΦΠΑ. Πλέον, η απαλλαγή αίρεται, ώστε να χρεώνεται ΦΠΑ σε
όλα τα εμπορεύματα που εισέρχονται στην Ε.Ε. ακριβώς όπως και
για τα εμπορεύματα που πωλούνται από επιχειρήσεις της Ε.Ε.
Σύμφωνα με μελέτες, επιτήδειοι πωλητές από χώρες εκτός Ε.Ε.
προβαίνουν σε παραπλανητική επισήμανση αποστολών
εμπορευμάτων, π.χ. έξυπνων τηλεφώνων, προκειμένου να
επωφεληθούν από την απαλλαγή. Το κενό αυτό επιτρέπει στις εν
λόγω εταιρείες να υποσκελίσουν τους ανταγωνιστές τους στην
Ε.Ε. και κοστίζει στα δημόσια ταμεία της Ε.Ε. περίπου €7 δισ.
ετησίως σε απάτες, γεγονός που οδηγεί σε μεγαλύτερη
φορολογική επιβάρυνση για τους άλλους φορολογούμενους.
Στον τόπο του καταναλωτή
Επίσης, το νέο καθεστώς διασφαλίζει ότι ο ΦΠΑ, που οφείλεται για
τις διαδικτυακές πωλήσεις, καταβάλλεται στη χώρα του
καταναλωτή. Μέχρι σήμερα, οι πωλητές ηλεκτρονικού εμπορίου
πρέπει να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ σε κάθε
κράτος - μέλος στο οποίο ο κύκλος εργασιών τους υπερβαίνει ένα
συγκεκριμένο συνολικό κατώτατο όριο, το οποίο διαφέρει από
χώρα σε χώρα.
Από την 1η Ιουλίου, τα εν λόγω διαφορετικά κατώτατα όρια θα
αντικατασταθούν από ένα κοινό ευρωπαϊκό όριο €10.000, πάνω
από το οποίο ο ΦΠΑ πρέπει να καταβάλλεται στο κράτος - μέλος
στο οποίο παραδίδονται τα εμπορεύματα.
Οι διαδικτυακοί πωλητές θα μπορούν να εγγραφούν σε μια
ηλεκτρονική πύλη (οne-stop shop), όπου μπορούν να
εκπληρώσουν όλες τις υποχρεώσεις τους, όσον αφορά τον ΦΠΑ
για τις πωλήσεις τους σε ολόκληρη την Ε.Ε. Αντί να αγωνίζονται
να συμμορφωθούν με περίπλοκες διαδικασίες σε άλλες χώρες,
μπορούν να εγγραφούν στο δικό τους κράτος - μέλος και στη δική
του γλώσσα.
Μόλις εγγραφεί, ο διαδικτυακός λιανοπωλητής μπορεί να
κοινοποιήσει και να καταβάλει ΦΠΑ στην μονοαπευθυντική θυρίδα
για όλες τις πωλήσεις του στην Ε.Ε. μέσω τριμηνιαίας δήλωσης. Η
μονοαπευθυντική θυρίδα θα φροντίζει για τη διαβίβαση του ΦΠΑ
στο αντίστοιχο κράτος - μέλος.
Για τους καταναλωτές, αυτό σημαίνει πολύ μεγαλύτερη διαφάνεια:
όταν αγοράζετε από πωλητή τρίτης χώρας ή πλατφόρμα, που
είναι εγγεγραμμένοι στην μονοαπευθυντική θυρίδα, ο ΦΠΑ θα
πρέπει να αποτελεί μέρος της τιμής που καταβάλλετε στον
πωλητή. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν πλέον προσκλήσεις
από τις τελωνειακές υπηρεσίες ή τις υπηρεσίες ταχυμεταφορών
που ζητούν πρόσθετη πληρωμή, όταν τα εμπορεύματα φθάνουν
στη χώρα σας, διότι ο ΦΠΑ θα έχει ήδη καταβληθεί. Δείτε εδώ την
με Αριθ. Πρωτ.: E.2133/30.06.2021 εγκύκλιο της ΑΑΔΕ με θέμα:
«Τελωνειακές διαδικασίες εισαγωγής και διαδικασίες απόδοσης
του φόρου προστιθεμένης αξίας κατά την εισαγωγή αγαθών
μικρής αξίας (έως του ποσού των 150ευρώ) που αποτελούν
αντικείμενο εξ αποστάσεως πωλήσεων(e-commerce) από
1/7/2021» - Ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις προϊόντων
υποκείμενων σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης και φόρους
κατανάλωσης.
(ΠΗΓΗ:
SEPE
Newsletter
newsletter@sepe.gr,29.06.2021).

Η νέα Δράση του ΕΠΑνΕΚ «E-λιανικό - Επιχορήγηση
υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του
λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και
διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» (Β κύκλος)
στοχεύει στην επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων του
κλάδου του λιανεμπορίου για την ανάπτυξη/αναβάθμιση
και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop)
προκειμένου να στηριχθεί η λειτουργία τους κατά τη
διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19), να
ενισχυθεί ο βαθμός ενσωμάτωσης της ψηφιακής
τεχνολογίας, καθώς και ο ψηφιακός μετασχηματισμός
τους και να αποφευχθεί ο συνωστισμός στους
εσωτερικούς χώρους. Επιδοτούνται αιτήσεις μέχρι 5.000
ευρώ σε κάθε επιχείρηση με διακριτό ΑΦΜ για την
απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής και την υλοποίηση
άυλων ενεργειών (λογισμικό/υπηρεσίες) με σκοπό την
ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος. Για
αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος, εφόσον η
επιχείρηση το διέθετε ήδη πριν τις 18/3/2020 η επιδότηση
είναι 1.500 ευρώ. Ο προϋπολογισμός της Δράσης είναι 8
εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας. Η
Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και από εθνικούς πόρους. Ωφελούμενοι της
Δράσης είναι Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του
λιανικού εμπορίου και διατηρούν φυσικό κατάστημα σε
διακριτό της οικίας τους χώρο ανεξάρτητα από τη νομική
τους μορφή, που λειτουργούν νομίμως στη χώρα και
έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ. Οι επιχειρήσεις
διακρίνονται σε:
Υφιστάμενες, εφόσον έχουν συσταθεί έως και την
30/09/2019.
Νεοσύστατες, εφόσον έχουν συσταθεί από 01/10/2019
μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης.
Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 9 Ιουλίου
2021 και ώρα 13:00
Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 29
Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 15:00
Ηλεκτρονική Υποβολή
Η Αίτηση Χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μαζί
με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V (Α. Δικαιολογητικά Συμμετοχής που
επισυνάπτονται ηλεκτρονικά) στο Πληροφοριακό Σύστημα
Κρατικών Ενισχύσεων www.ependyseis.gr/mis .
ΠΡΟΣΟΧΗ: Επισημαίνεται ότι κάθε επισυναπτόμενο
έγγραφο θα πρέπει να έχει χωρητικότητα μέχρι 10 ΜB.
Δείτε εδώ το κείμενο της πρόσκλησης υποβολής
αιτήσεων.
Για κάθε πρόσθετη πληροφορία σχετικά με τη Δράση
μπορείτε να απευθυνθείτε στο:Γραφείο Πληροφόρησης
ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Δραγατσανίου 8, πλατεία Κλαυθμώνος,
Αθήνα. Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως και Παρασκευή
από τις 10.00 π.μ. έως τις 2.00 μ.μ. (κατόπιν ραντεβού).
Τηλεφωνική ενημέρωση: στο 801 11 36 300 από σταθερό
τηλέφωνο με αστική χρέωση από τις 9.00 π.μ έως τις 4.30
μ.μ.,
Εmail:
infoepan@mou.gr
.
Ιστοσελίδες:
www.antagonistikotita.gr , www.espa.gr .
Σημεία
Πληροφόρησης ΕΦΕΠΑΕ & των Περιφερειακών Μονάδων
τους: www.efepae.gr .

Ο οδικός χάρτης για τις αναστολές συμβάσεων εργασίας τον Ιούλιο
Δείτε εδώ την ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σχετικά με αναστολή
συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων για το μήνα Ιούλιο.

Δημόσια διαβούλευση για τον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό του τουρισμού
Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού Υπουργείο Τουρισμού με έγγραφό του μας
γνωρίζει ότι η Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότητα, ΜΜΕ (DG
GROW) και ο Επίτροπος Τιερί Μπρετόν εγκαινίασαν πρόσφατα δημόσια διαβούλευση για τον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό
του τουρισμού και καλούν τα ενδιαφερόμενα μέρη να συνεισφέρουν στα σενάρια για το 2030 και να ταυτοποιήσουν τους βασικούς
παράγοντες για τη μετάβαση του τουριστικού οικοσυστήματος. Η επικαιροποίηση της Βιομηχανικής Στρατηγικής της ΕΕ ανέδειξε την
ανάγκη για επιτάχυνση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης των ευρωπαϊκών βιομηχανιών. Για τον σκοπό αυτό, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή πρόκρινε τη συνδιαμόρφωση, από κοινού με τoυς εκπροσώπους της βιομηχανίας, τις δημόσιες αρχές, κοινωνικούς εταίρους
και άλλους ενδιαφερόμενους, των διαδρομών προς την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση των οικοσυστημάτων. Στους τομείς
προτεραιότητας που επηρεάστηκαν βαρύτατα από την κρίση, και οι οποίοι μέσω της προώθησης της διπλής μετάβασης θα μπορέσουν
να επιταχύνουν την ανάκαμψή τους συγκαταλέγεται, βέβαια, και ο τουρισμός. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής επεξεργάστηκαν ένα Κείμενο
Εργασίας “Scenarios towards co-creation of transition pathway for tourism for a more resilient, innovative and sustainable ecosystem”
(DocsRoom - European Commission (europa.eu)), προκειμένου να αποτυπώσουν πιθανά σενάρια των διαδρομών προς ένα
περισσότερο ανθεκτικό, βιώσιμο και καινοτόμο τουριστικό οικοσύστημα. Το κείμενο στοχεύει να αποτελέσει τη βάση για τη διαβούλευση
και τη συνδημιουργία συγκεκριμένων δράσεων, ορόσημων και δεσμεύσεων με όλους τους συμμέτοχους του τουριστικού
οικοσυστήματος. Με βάση τα αποτελέσματα της διαβούλευσης, θα ακολουθήσουν εξειδικευμένα εργαστήρια με τους ενδιαφερόμενους
φορείς κατά το ερχόμενο φθινόπωρο, προκειμένου να βαθύνει περισσότερο η συζήτηση ώστε η πρόταση για τη διαδρομή της
μετάβασης να οριστικοποιηθεί και να παρουσιαστεί στο τέλος του 2021. Περισσότερες πληροφορίες για τη διαβούλευση θα βρείτε στον
ιστότοπο της DG GROW και στη σελίδα: https://ec.europa.eu/growth/content/stakeholder-consultation-transition-pathway-tourism_en.
Μπορείτε
να
συμμετάσχετε
στην
έρευνα
δίνοντας
τις
απαντήσεις
σας
διαδικτυακά
στη
σελίδα:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/TourismTransitionPathway, ως τις 15 Σεπτεμβρίου 2021. Σας καλούν να συμμετάσχετε στη
διαδικασία δημιουργίας των σεναρίων μετάβασης, συνεισφέροντας συγκεκριμένες προτάσεις για δράσεις, στόχους και δεσμεύσεις. Για
την υποβολή ερωτημάτων σχετικά με τη διαβούλευση, μπορείτε να απευθύνεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: EU-Tourism-Pathway2030@ec.europa.eu.

Ένταξη εποχικών επιχειρήσεων στο πρόγραμμα των 100.000 νέων θέσεων
εργασίας

Από το Γραφείο Τύπου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η
ακόλουθη ανακοίνωση: Από 30/6/2021, οι εποχικές επιχειρήσεις – εργοδότες κατά την
έννοια της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1545/1985 (Α’ 91) που επιθυμούν να
προβούν σε νέες προσλήψεις εργαζομένων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού
δικαίου, διάρκειας κατ’ ελάχιστον ενός (1) μήνα και έως και έξι (6) μηνών, με πλήρη ή
μερική απασχόληση μέσω του ανοιχτού προγράμματος 100.000 νέων επιδοτούμενων
θέσεων εργασίας, σύμφωνα με την παρ. 11α του άρθρου 130 του ν. 4808/2021 και κατά
τα οριζόμενα στη με αριθμ. οικ. 39539/996/30/9/2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β’
4261), μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις –υπεύθυνες δηλώσεις σε ειδικό έντυπο με τίτλο
«Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση ένταξης στο ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νέων
επιδοτούμενων θέσεων
εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων», στο Π.Σ ΕΡΓΑΝΗ. Στην αίτηση αυτή δηλώνουν, πέρα τα οριζομένων στο
άρθρο 6 της με αριθμ. οικ. 398539/996/30/9/2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 4261)
ότι είναι εποχικές επιχειρήσεις κατά την έννοια της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν.
1545/1985 (Α’ 91). Επισημαίνεται ότι, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 της με αριθμ. οικ.
39539/996/30/9/2020 κοινής υπουργικής απόφασης, ύστερα από την έγκριση της αίτησης
-υπεύθυνης δήλωσης των επιχειρήσεων – εργοδοτών για ένταξη δυνητικά ωφελούμενων
στο πρόγραμμα, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξής τους, οι επιχειρήσεις –
εργοδότες, αυθημερόν ή το αργότερο εντός της επόμενης ημέρας από την έγκριση της
αίτησης, προχωρούν στη σύναψη σύμβασης εργασίας και στην πρόσληψη του
ωφελούμενου, υποβάλλοντας το έντυπο Ε3: ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, όπου και δηλώνεται σε ειδικό πεδίο η συμμετοχή τους στο παρόν
πρόγραμμα. Διαφορετικά, εγκεκριμένη αίτηση για την οποία δεν υποβλήθηκε πρόσληψη
στην προβλεπόμενη προθεσμία, λογίζεται ως μη γενόμενη

Ευκαιρίες απασχόλησης για Ινδούς ορκωτούς λογιστές σε υπερπόντιες αγορές Career Ascent, 2021
Το προξενείο της Ινδίας στην Αθήνα απέστειλε ενημερωτικό έγγραφο και ανακοινώνει
στους ενδιαφερόμενους φορείς που επιθυμούν να προσλάβουν Ινδούς ΑΠ που διαθέτουν
βαθιές γνώσεις και δεξιότητες, λόγω του ότι έχουν αποκτήσει μια από τις πιο δύσκολες
εξετάσεις στην Ινδία και έχουν υποβληθεί σε αυστηρή πρακτική εκπαίδευση 3 ετών κάτω
από έναν εξάσκοντα Ορκωτό Λογιστή, που τους καθιστά έναν πλήρως καλλωπισμένο
επαγγελματία που είναι έτοιμος για τη βιομηχανία. (συνημμένο, συνημμένο 2)
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επικοινωνήσουν με το προξενείο της Ινδίας στην Αθήνα:
Tel:
+30
2107216227,
2107216481
E-mail:
mkt.athens@mea.gov.in
www.indianembassy.gr

Ενημερωτικά
σεμινάρια
καθοδήγησης των επιχειρήσεωνμελών των Επιμελητηρίων για τη
συμμόρφωση της λειτουργίας τους
σε συνθήκες COVID-19
Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων
στο πλαίσιο της προσπάθειάς της για
τη δημιουργία νέων ανταποδοτικών
υπηρεσιών προς τα Επιμελητήρια και
κατ’ επέκταση στις επιχειρήσεις μέλη
τους, υλοποιεί το έργο «Καθοδήγηση
των
επιχειρήσεων-μελών
των
Επιμελητηρίων για τη συμμόρφωση
της λειτουργίας τους σε συνθήκες
COVID-19». Το έργο περιλαμβάνει,
μεταξύ άλλων, και την διεξαγωγή των
παρακάτω
τριών
σεμιναρίων
ανάλυσης κινδύνων και μέτρων
συμμόρφωσης των επιχειρήσεων,
αναφορικά
με
το
καθεστώς
λειτουργίας τους σε περιβάλλον
COVID-19 :
• Λιανικό Εμπόριο και Υπηρεσίες:
12/7/2021 ώρα 17:00 έως 20:00.
Για
την
εκδήλωση
σχετικού
ενδιαφέροντος παρακολούθησης του
σεμιναρίου πατήστε εδώ (θα σας
αποσταλούν όνομα χρήστη και
κωδικός πρόσβασης).
• Μεταποίηση Τροφίμων: 9/7/2021
ώρα 17:00 έως 20:00.
Για
την
εκδήλωση
σχετικού
ενδιαφέροντος παρακολούθησης του
σεμιναρίου πατήστε εδώ (θα σας
αποσταλούν όνομα χρήστη και
κωδικός πρόσβασης).
• Τουριστικά καταλύματα και Εστίαση:
14/7/2021 ώρα 17:00 έως 20:00.
Για
την
εκδήλωση
σχετικού
ενδιαφέροντος παρακολούθησης του
σεμιναρίου πατήστε εδώ (θα σας
αποσταλούν όνομα χρήστη και
κωδικός πρόσβασης).
Αρμόδιοι από την ΚΕΕ: κκ. Θάνος
Ορκόπουλος και Νίκος Αναγνώστου.

Ετήσια Έκθεση Doing Business In Poland
Το Ελληνικό-Πολωνικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Επενδύσεων (Κ.Καραμανλή 35-Θεσσαλονίκη) απέστειλε στο Βιοτεχνικό
Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης την Ετήσια Έκθεση Doing Business In Poland. Διαβάστε εδώ την ετήσια έκθεση της WORLD BANK
GROUP για το οικονομικό προφίλ της Πολωνίας

Ανακοίνωση για Start ups στο Τόκυο

Το γραφείο ΟΕΥ της Ελλάδας στο Τόκυο απέστειλε την παρακάτω ανακοίνωση:
Το προσεχές διάστημα θα λάβουν χώρα δύο σημαντικές δράσεις για νεοφυείς επιχειρήσεις (start ups) :
1.
Στις 16 Ιουλίου τ.ε., ώρα Ιαπωνίας 14:00-15:30, το MIPRO (Manufactured Imports and Investment Promotion Organization)
θα διοργανώσει webinar με θέμα “Business Startup and Status of Residence in Japan”. Για εγγραφές και περισσότερες πληροφορίες,
μπορείτε να μεταβείτε στον ιστότοπο:
https://krs.bz/mipro/m/config-id-investment20210716?e_3417=1&e_3428=2 ή να στείλετε email στο: investment@mipro.or.jp
2.
Το JETRO (Japan External Trade Organization) διεξάγει διαγωνισμό για ξένες start ups στον τομέα της τεχνολογίας και της
καινοτομίας που ενδιαφέρονται για συνεργασία στην Ιαπωνία. Ο διαγωνισμός έχει τίτλο “Japan Challenge for Society 5.0-Accelerate
Innovation with Japan”. Προθεσμία υποβολής συμμετοχής, 31 Ιουλίου τ.ε.
Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφθούν τον ιστότοπο:
https://challenges.vivatechnology.com/en/challenges/japan .

Αυτοκίνηση & Εlectromobility 2021
23 – 31 Οκτωβρίου – Metropolitan Expo
Πρόκειται για μία πολύ σημαντική διοργάνωση που χαίρει της καθολικής αποδοχής των εισαγωγέων αντιπροσώπων, κατά τη διάρκειά
της οποίας θα δούμε επιπλέον να εκτυλίσσεται ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων, όπως παράλληλα events σε συνεργασία με
εταιρείες κολοσσούς του κλάδου, test-drives νέων μοντέλων, διοργάνωση θεματικών ομιλιών από διακεκριμένους επαγγελματίες του
χώρου, καθώς και ένα εξαιρετικά δομημένο συνέδριο παγκοσμίου βεληνεκούς.
Η Αυτοκίνηση 2021, η οποία θα διεξαχθεί από τις 23 μέχρι τις 31 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo, έχει προγραμματιστεί σε κάθε της
λεπτομέρεια και έχει σχεδιαστεί από τους πιο έμπειρους και εξειδικευμένους διοργανωτές εκθέσεων αυτοκινήτου με μοναδικό σκοπό
να ικανοποιήσει απόλυτα τόσο το κοινό, όσο και τους συμμετέχοντες εκθέτες που την τιμούν κάθε χρόνο με την παρουσία και την
εμπιστοσύνη τους.
Η έκθεση θα φιλοξενήσει χιλιάδες στοχευμένους επισκέπτες. Βασικός στόχος της ομάδας διοργάνωσης της Αυτοκίνησης 2021 είναι να
μας μυήσει στον κόσμο των εξελίξεων της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας. Η ολιστική προσέγγιση της διευρυμένης θεματικής της
μετακίνησης θα είναι ο κορμός της έκθεσης. Ηλεκτροκίνηση, εναλλακτικές μορφές μετακίνησης, αυτόνομη οδήγηση, πρωτότυπα
οχήματα, νέες τεχνολογίες και εφαρμογές του μέλλοντος, έξυπνες πόλεις αλλά κυρίως η οικολογική μετακίνηση, θα αποτελέσουν μέρος
των θεματικών της, έχοντας πάντα στον επίκεντρο τον καταναλωτή και τις ανάγκες του.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

7η Έκθεση Καινοτομίας & Μεταφοράς Τεχνογνωσίας Patras Innovation Quest (Patras IQ)
Το Επιμελητήριο Αχαΐας απέστειλε στο ΒΕΘ επιστολή της Οργανωτικής Ομάδας Patras IQ, η οποία μας ενημερώνει ότι η 7η
Έκθεση Καινοτομίας & Μεταφοράς Τεχνογνωσίας Patras Innovation Quest (Patras IQ) θα διεξαχθεί με Phygital τρόπο στις 8, 9 & 10
Οκτωβρίου 2021. Η «Οργανωτική Επιτροπή Patras IQ», συνεχίζοντας με καινοτόμο τρόπο την δραστηριότητά της, αποφάσισε την
διεξαγωγή της με τον παραπάνω τρόπο, αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες και μέσα που θα επιτρέψουν, να συμμετέχουν όλοι, σε ένα
ψηφιακό «τόπο» συζήτησης, διασύνδεσης, προβολής και συνεργασίας. Στόχος είναι μία αναβαθμισμένη και υψηλού επιπέδου
διοργάνωση που θα εξυπηρετήσει εκθέτες και συμμετέχοντες, ενώ παράλληλα θα διεγείρει το ενδιαφέρον του κοινού ξεπερνώντας τις
προσδοκίες του. Η 7η Έκθεση PATRAS IQ φιλοδοξεί να είναι η πρώτη virtual έκθεση καινοτομίας & μεταφοράς τεχνογνωσίας με
παράλληλη digital επικοινωνία, που απαντά στις αυξημένες ανάγκες της νέας ψηφιακής πραγματικότητας έχοντας ως στόχο την
ανάπτυξη και ενίσχυση της συνεργασίας της ερευνητικής κοινότητας με τον παραγωγικό τομέα. Ξεπερνώντας τους περιορισμούς που
έχει επιφέρει ο Covid-19, οι εκθέτες θα έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν με ένα διευρυμένο κοινό μέσα από μία ψηφιακή
εμπειρία που μπορεί να πραγματοποιηθεί οπουδήποτε, κάθε στιγμή, ξεπερνώντας τυχόν όρια που πιθανόν θέτει η δια ζώσης
συμμετοχή. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης οι εκθέτες θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν προγραμματισμένες συναντήσεις
μέσω web και να επικοινωνήσουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες μέσα από μία μοναδική διαδραστική εμπειρία. Το στήσιμο του
περιπτέρου, ο τρόπος έκθεσης και η παρουσίαση των ώριμων & καινοτόμων επιστημονικών ιδεών θα πραγματοποιηθεί σε
συνεργασία με το Τμήμα Έρευνας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας και το Γραφείο Μηχανοργάνωσης της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ του
Πανεπιστημίου Πατρών το οποίο θα έρθει σε επαφή μαζί σας για τις οργανωτικές λεπτομέρειες. Στο Παράρτημα I που ακολουθεί
παρουσιάζονται οι τρεις (3) τύποι ψηφιακών περιπτέρων που θα φιλοξενηθούν στην έκθεση. Παράλληλα με την ψηφιακή έκθεση, οι
συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα παρακολούθησης live streaming ομιλιών από σημαντικούς εκπροσώπους του επιστημονικού
και επιχειρηματικού χώρου, της Πολιτείας και χρηματοοικονομικών και επενδυτικών οργανισμών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Εντός των επόμενων 15 ημερών θα σας αποσταλούν περισσότερες πληροφορίες για την δήλωση και τους όρους συμμετοχής σας. Με
χαρά αναμένουμε να σας καλωσορίσουμε στην Phygital 7η Patras IQ 2021. Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Patras IQ, Καθ.
Παναγιώτης Δ. Δημόπουλος Αντιπρύτανης Έρευνας & Ανάπτυξης Πανεπιστημίου Πατρών.

Παράταση έως 14 Ιουλίου για τις δηλώσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό: «Εθνικά Βραβεία Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας
Elevate Greece»
Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ανακοίνωσε (Δελτίο Τύπου 29.06.2021) την παράταση της καταληκτικής προθεσμίας για τη
δήλωση συμμετοχής στα «Εθνικά Βραβεία Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας Elevate Greece», μέχρι και την Τετάρτη 14 Ιουλίου. Για την
έκδοση της απόφασης συνυπολογίστηκε η επικείμενη εγγραφή επιπλέον νεοφυών επιχειρήσεων στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών
Επιχειρήσεων – Elevate Greece, προκειμένου να έχουν και αυτές την ευκαιρία και το δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό. Μέχρι το
τέλος Ιουλίου, αναμένεται να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των αιτήσεων για την ανάδειξη των νικητών (10 βραβεία). Υπενθυμίζεται, πως
οι νεοφυείς επιχειρήσεις που θα διακριθούν στον διαγωνισμό, θα βραβευτούν σε ειδική τελετή που θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της
85ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Οι εγγεγραμμένες νεοφυείς επιχειρήσεις στο Elevate Greece μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή
στα
πρώτα
«Εθνικά
Βραβεία
Νεοφυούς
Επιχειρηματικότητας
Elevate
Greece»
στον
παρακάτω
σύνδεσμο:
https://elevategreece.gov.gr/national–startup–awards-2021/ .

Νέες ψηφιακές τελωνειακές
υπηρεσίες από 1.7.2021

Προχωρούν ακόμα 7.016 αιτήσεις του «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» – Στα 180,56 εκατ.
ευρώ οι αναλογούντες πόροι

ΑΑΔΕ Δελτίο Τύπου 30.06.2021:
Η ΑΑΔΕ συνεχίζει τη διεύρυνση
των ψηφιακών τελωνειακών
υπηρεσιών της, θέτοντας σε
λειτουργία από 1.7.2021, τρεις
νέες υπηρεσίες στην πλατφόρμα
icisnet.
1. Ψηφιακή αίτηση για την
παροχή τελωνειακών υπηρεσιών
εκτός ωραρίου ή/και εκτός
τελωνειακού
καταστήματος.
Μέσω της νέας ψηφιακής
υπηρεσίας,
απλοποιείται
η
διαδικασία και διασφαλίζεται η
ψηφιακή εξυπηρέτηση 80.000
αιτήσεων που υποβάλλονταν με
φυσική
παρουσία
των
συναλλασσόμενων,
εξοικονομώντας πόρους για τα
τελωνεία και την εμπορευματική
κοινότητα, με απτά οφέλη και για
τη δημόσια υγεία.
2. Για αποστολές εμπορευμάτων
από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής
Ένωσης, αξίας μέχρι 150 ευρώ,
τίθενται σε λειτουργία τα εξής:
2.1. Για παραλαβές δεμάτων από
τρίτες
χώρες,
αναβολή
απόδοσης του ΦΠΑ από τις
ταχυδρομικές
και
ταχυμεταφορικές
επιχειρήσεις
μέχρι την 16η ημέρα του
επόμενου μήνα της εισαγωγής,
χωρίς να απαιτείται άδεια και
σύσταση εγγύησης.
2.2. Νέα υπεραπλουστευμένη
διασάφηση πριν την άφιξη των
εμπορευμάτων στη χώρα μας, με
τα λιγότερα δυνατά στοιχεία ανά
αποστολή - δέμα, τόσο για τις
εμπορικές
(B2C
από
επιχείρηση σε καταναλωτή) όσο
και τις μη εμπορικές αποστολές
(C2C - από ιδιώτη σε ιδιώτη),
επιταχύνοντας
έτσι
τον
τελωνισμό
και
την
απελευθέρωση
των
συγκεκριμένων αποστολών.
Λεπτομέρειες για τις δυο νέες
ψηφιακές
διευκολύνσεις
παρέχονται με την Ε. 2133/2021.
Η ΑΑΔΕ συνεχίζει να υλοποιεί τη
στρατηγική ψηφιοποίησης των
τελωνειακών υπηρεσιών της,
συμβάλλοντας στην ανάπτυξη
του ηλεκτρονικού εμπορίου και
την
ανταγωνιστικότητα
των
ελληνικών επιχειρήσεων.

Ανακοίνωση Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 28.06.2021: Εγκρίθηκε η υπαγωγή
7.016 αιτήσεων στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» από την Επενδυτική Επιτροπή του
Ταμείου «Εξοικονομώ» που συνεδρίασε, υπό την προεδρία της Γενικής Γραμματέως
Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Αλεξάνδρας Σδούκου. Με την απόφαση, μπαίνουν σε
τροχιά υλοποίησης παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης των κατοικιών με άμεσα
οικονομικά και λειτουργικά οφέλη για τους πολίτες, που θα συμβάλλουν συγχρόνως στην
τόνωση της αγοράς και των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων. Ειδικότερα, η Επενδυτική Επιτροπή
ενέκρινε την υπαγωγή ακόμη 7.016 αιτήσεων, με συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό 180,56
εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και λοιπών
δαπανών απαραίτητων για την υλοποίηση των έργων. Ο συνολικός αριθμός των αιτήσεων
που έχουν ενταχθεί, μετά και την παραπάνω απόφαση, ανέρχεται σε 33.288 σε σύνολο
39.272 αιτήσεων υπαγωγής, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 84,7% του συνολικού επιλέξιμου
προϋπολογισμού του προγράμματος. Επιπλέον, η Επενδυτική Επιτροπή εξέτασε και
ολοκλήρωσε εκκρεμότητες από τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος
«Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ». Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενημερώνει επίσης
τους ενδιαφερόμενους πολίτες, μηχανικούς και συμβούλους έργων ότι από την Πέμπτη
1/7/2021 και ώρα 10 π.μ. ενεργοποιείται η ανάρτηση του Β’ ΠΕΑ και της αίτησης
ολοκλήρωσης στο πληροφοριακό σύστημα του Προγράμματος «Εξοικονομώ-Αυτονομώ».
Σημειώνεται, τέλος, ότι υλοποιήθηκε και χρησιμοποιείται νέο check list στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα του προγράμματος. Η διαδικασία ελέγχου πληρότητας απλοποιείται και
επιταχύνεται μέσω της check list, διευκολύνοντας τους ωφελούμενους πολίτες, μηχανικούς και
συμβούλους έργων.

Μέχρι τις 15 Ιουλίου οι αιτήσεις
Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του ΟΑΕΔ

για

εγγραφές

και

επανεγγραφές

στους

Δελτίο Τύπου. Παρατείνεται μέχρι την Πέμπτη, 15 Ιουλίου και ώρα 23:59, η προθεσμία
υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για εγγραφές και επανεγγραφές βρεφών-νηπίων στους 26
Βρεφονηπιακούς Σταθμούς (ΒΝΣ) του Οργανισμού για τη σχολική χρονιά 2021- 2022.
Οι ΒΝΣ του ΟΑΕΔ λειτουργούν από 1 Σεπτεμβρίου έως 31 Ιουλίου, από τις 6:45 π.μ. έως τις
16:00 μ.μ. (Δευτέρα έως Παρασκευή) και απευθύνονται σε βρέφη-νήπια από 8 μηνών (την 1η
Σεπτεμβρίου 2021) έως 4 ετών. Εφαρμόζεται ημερήσιο πρόγραμμα δημιουργικής
απασχόλησης που εξασφαλίζει την αρμονική ψυχοσωματική και εκπαιδευτική ανάπτυξη των
παιδιών. Τα κριτήρια επιλογής είναι οικονομικά (με προτεραιότητα τα παιδιά με γονείς
χαμηλού εισοδήματος) και κοινωνικά (παιδιά πολύτεκνων, ορφανά, παιδιά μονογονεϊκών
οικογενειών, παιδιά αναπήρων, κ.λπ.).
Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι και άνεργοι, οι οποίοι το έτος 2020:
•
είχαν 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ (με κρατήσεις υπέρ ΟΕΕ)
ή
•
έλαβαν από τον ΟΑΕΔ 50 ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας ή
•
έλαβαν επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον 50 ημερών ή
•
συγκεντρώνουν τουλάχιστον 50 ημέρες αθροιστικά από τα παραπάνω (ημέρες
εργασίας, ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας και επιδότησης ανεργίας).
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr με τους κωδικούς
πρόσβασης TAXISnet στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-brephiko-kai-paidiko-stathmo/eggraphese-brephonepiako-stathmo-tou-organismou-apaskholeses-ergatikou-dunamikou-oaed
Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε βρεφικό και παιδικό
σταθμό → Εγγραφή σε βρεφονηπιακό σταθμό του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού
Δυναμικού (ΟΑΕΔ)
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο του
Οργανισμού https://www.oaed.gr/brefonipiaki-paidiki-stathmi-oaed

Άνοιξε η πλατφόρμα δήλωσης στο δια φυσικής παρουσίας αλλά και διαδικτυακό Συνέδριο της Asia Fruit Logistica στις 28 –
29.09.2021
Το ASIAFRUIT CONGRESS θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία και online στις 28-29 Σεπτεμβρίου 2021.
Η εκδήλωση προβάλλει την τεράστια ευκαιρία αγοράς της Ασίας.
Είναι δωρεάν να εγγραφείτε και σηματοδοτεί την έναρξη της αντίστροφης μέτρησης για την επιστροφή της ASIA FRUIT LOGISTICA
στο Χονγκ Κονγκ τον Σεπτέμβριο του 2022.
Φιλοξενείται από τα γραφεία της FRUITNET στη Μελβούρνη, τη Σαγκάη και το Λονδίνο πάνω από 48 ώρες. Το ASIAFRUIT
CONGRESS δίνει σε κάθε επιχείρηση την δυνατότητα να συμμετάσχει εύκολα και στη ζώνη ώρας τους.
Εγγραφείτε δωρεάν εδώ
Οι ευκαιρίες χορηγίας είναι ανοιχτές για το ASIAFRUIT CONGRESS 2021.
(Τα πακέτα χορηγιών περιλαμβάνουν διαφήμιση στην ειδική έκδοση του ASIAFRUIT MAGAZINE, που διανέμεται σε όλους τους
συμμετέχοντες στις επαφές ASIAFRUIT CONGRESS και ASIA FRUIT LOGISTICA)
Γίνετε χορηγός εδώ
Για περισσότερες: info@asiafruitcongress.com

20.000 επιταγές κοινωνικού τουρισμού ΟΑΕΔ ενεργοποιήθηκαν σε τουριστικά καταλύματα τον Ιούνιο
Δελτίο Τύπου. Τον Ιούνιο ενεργοποιήθηκαν 20.000 επιταγές κοινωνικού τουρισμού του ΟΑΕΔ σε τουριστικά καταλύματα της χώρας,
καθώς και 11.300 επιταγές ακτοπλοϊκής μεταφοράς. Ενδεικτικά, οι 25 περιφερειακές ενότητες με τον μεγαλύτερο αριθμό
ενεργοποιημένων επιταγών σε τουριστικά καταλύματα τον Ιούνιο είναι οι εξής:
Περιφερειακή Ενότητα

Πλήθος

Ποσοστό

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

1574

7,9%

ΕΥΒΟΙΑΣ

1398

7,0%

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

1393

7,0%

ΛΕΥΚΑΔΑΣ

1211

6,1%

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

969

4,9%

ΝΗΣΩΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

822

4,1%

ΧΑΝΙΩΝ

756

3,8%

ΘΑΣΟΥ

747

3,7%

ΠΙΕΡΙΑΣ

689

3,4%

ΠΑΡΟΥ

685

3,4%

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

634

3,2%

ΣΠΟΡΑΔΩΝ

616

3,1%

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

552

2,8%

ΝΑΞΟΥ

488

2,4%

ΣΥΡΟΥ

476

2,4%

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

369

1,8%

ΤΗΝΟΥ

356

1,8%

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

330

1,7%

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

326

1,6%

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

319

1,6%

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

314

1,6%

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

274

1,4%

ΘΗΡΑΣ

267

1,3%

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

258

1,3%

ΛΕΣΒΟΥ

240

1,2%

Υπενθυμίζεται ότι οι διακοπές με το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2020-2021 μπορούν να πραγματοποιηθούν έως τις 31 Ιουλίου
2021 σε τουριστικά καταλύματα του Μητρώου Παρόχων του ΟΑΕΔ.
Για αναλυτικές πληροφορίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος, καθώς και πλήρεις οδηγίες για τη διαδικασία
ενεργοποίησης των επιταγών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τη διεύθυνση http://www.oaed.gr/koinonikos-tourismos

Συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στη 2η ολοκληρωμένη εξαγωγική δράση Τροφίμων & Ποτών για
Σκανδιναβία και Βαλτική «Greek Nordic-Baltic Trade», 15 Οκτωβρίου έως 15 Νοεμβρίου 2021”
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ), στο πλαίσιο του προγραμματισμού των δράσεων προβολής των αγροτικών της
προϊόντων και της αναγκαιότητας προσαρμογής όλων μας στις απαιτήσεις της νέας εποχής, θα συμμετέχει στην 2η ολοκληρωμένη
εξαγωγική δράση Τροφίμων & Ποτών για Σκανδιναβία και Βαλτική «Greek Nordic-Baltic Trade», την περίοδο 15 Οκτωβρίου έως 15
Νοεμβρίου 2021. Σκοπός της συμμετοχής της Περιφέρειας είναι η επιπρόσθετη αναγνωρισιμότητα και η ανάδειξη των αγροτικών
ποιοτικών προϊόντων της, η ενίσχυση της εξωστρέφειας και διεύρυνσης των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό τομέα, η δικτύωση των επιχειρήσεων με αγοραστές, διανομείς, χονδρεμπόρους, retailers,
bloggers, press, media, food experts από τις Σκανδιναβικές Χώρες & την Βαλτική καθώς επίσης και η προβολή και προώθηση της
ξεχωριστής Μακεδονικής Κουζίνας, καθιστώντας την έναν από τους ελλαδικούς πυλώνες της μεσογειακής διατροφής, με δυνατότητα
απήχησης παγκοσμίως. Η πρόταση συνεργασίας για την εν λόγω ενέργεια από την εταιρεία RECO EXPORTS περιλαμβάνει:
• τη δημιουργία ειδικής ιστοσελίδας προβολής των προϊόντων και των επιχειρήσεων Αγροδιατροφικού Τομέα της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας
• το διαγνωστικό εξαγωγικής ετοιμότητας κάθε εταιρείας μέσω ειδικών εργαλείων αξιολόγησης των προϊόντων, της δυναμικής,
των πιστοποιήσεων και της στόχευσης κάθε εταιρείας μέσα από προσεκτικά σχεδιασμένο ερωτηματολόγιο εξαγωγικού
προσανατολισμού
•
την εξατομικευμένη Συμβουλευτική κατανόησης αγοράς και επιλογής καλύτερων προϊόντων εισόδου (SKUs) για τον
σχεδιασμό της στρατηγικής διείσδυσης στις αγορές της Σκανδιναβίας και της Βαλτικής και την ανάδειξη του ανταγωνιστικού
πλεονεκτήματος της κάθε εταιρείας
• την αποστολή δειγμάτων και προϊόντων στην Σουηδία και από εκεί στους αγοραστές πριν τις συναντήσεις
• την αποστολή των εμπορευμάτων για την πώληση των προϊόντων και την τοποθέτηση επιλεγμένων προϊόντων ανά εταιρεία
σε 5 διαφορετικά σημεία προβολής και πώλησης στην Ευρύτερη Στοκχόλμη, ανάλογα με τον κλάδο στον οποίο ανήκουν. Πιο
συγκεκριμένα:
- Για τα τρόφιμα, θα δημιουργηθεί το ράφι “Flavours of Greece” σε 5 καταστήματα των αλυσίδων σουπερμάρκετ ICA & Axfood στη
Στοκχόλμη για 4 εβδομάδες
- Για το κρασί, οι ετικέτες που θα επιλεχθούν θα μπουν στο μενού 5 Σουηδικά restaurant στη Στοκχόλμη, ως “Greek Wine Tasting”
house wine για 4 εβδομάδες
• Πραγματοποίηση δυο διαφορετικών παράλληλων event, εντός του διαστήματος των 4ων εβδομάδων προβολής/πώλησης των
προϊόντων, ως εξής:
- Για τα τρόφιμα, Food Tasting Event σε επαγγελματίες του κλάδου
- Για το κρασί, Wine Tasting Event σε καταναλωτές & on-trade
• τον προγραμματισμό 2 (δύο) online συναντήσεων ανά εταιρεία με δυνητικούς αγοραστές και με Industry Expert του κλάδου
από Σκανδιναβία ή Βαλτική
• συμβουλευτική επόμενων βημάτων, μετά τις συναντήσεις σχετικά με τις προοπτικές εισόδου στην αγορά, την εξεύρεση των
ιδανικών καναλιών διείσδυσης και συμβουλευτική υποστήριξη για τα επόμενα βήματα καθώς και αναφορά έρευνας
ικανοποίησης καταναλωτών & retailer αγοραστών από τις παραπάνω δράσεις.
• την 12μηνη τοποθέτηση προϊόντων σε ειδικό εκθετήριο στην Σουηδία, με ξεχωριστή προβολή της Περιφέρειάς μας και των
προϊόντων της. Παράλληλα, αναλόγως των περιοριστικών μέτρων και κανονισμών στην Στοκχόλμη, θα υπάρξει δυνατότητα
επίσκεψης και χρήσης του χώρου για συναντήσεις των εταιριών και για event γευσιγνωσίας
• τη χρήση του Β2Β e-shop για 12 μήνες και την αποθήκευση επιλεγμένων προϊόντων για 12 μήνες
• την προβολή στη διαφημιστική καμπάνια της δράσης και την αποστολή των newsletter με προϊοντικά νέα των εταιρειών σε
λίστες αγοραστών/media /bloggers, ειδικών του κλάδου
Για την υλοποίηση των ανωτέρω και την αρτιότερη συμμετοχή της Περιφέρειας στην 2η ολοκληρωμένη εξαγωγική δράση Τροφίμων &
Ποτών για Σκανδιναβία και Βαλτική «Greek Nordic-Baltic Trade», την περίοδο 15 Οκτωβρίου έως 15 Νοεμβρίου 2021, παρακαλούμε
τα μέλη μας που θα επιθυμούσαν να προβάλουν τα προϊόντα τους κατά τη διάρκεια της εν λόγω δράσης, να δηλώσουν συμμετοχή
(βλ. συνημμένο Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) το συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από την Παρασκευή 9
Ιουλίου 2021.
Λόγω συγκεκριμένου αριθμού συμμετοχών, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας λαμβάνοντας υπόψη:
•
Τον εξαγωγικό χαρακτήρα της επιχείρησης και αν διαθέτει τις απαραίτητες πιστοποιήσεις
•
Τη δραστηριότητα της επιχείρησης και κατά πόσο συμβάλλει στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
•
Την εκπροσώπηση όσο το δυνατό περισσότερων Περιφερειακών ενοτήτων της ΠΚΜ
•
Τις επιχειρήσεις που δεν έχουν ξανασυμμετέχει σε δράσεις με την Περιφέρεια
Βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή των επιχειρήσεων είναι τα προϊόντα τους να έχουν παραχθεί/ τυποποιηθεί/ μεταποιηθεί εντός
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς επίσης η επωνυμία της επιχείρησης ή η ετικέτα της συσκευασίας των προϊόντων να
μην παραπέμπουν σε άλλη περιφέρεια. Οι Δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να αποστέλλονται συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες
στα email: g.karali@pkm.gov.gr ή dao@pkm.gov.gr.
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση για την πρωτοβουλία της Περιφέρειας καθώς και για άλλες δράσεις εξωστρέφειας και
υποστήριξης του Τμήματος Προβολής Αγροτικών Προϊόντων στα τηλέφωνα 2313330350 κα. Γλυκερία Καραλή, 2313330395 κος
Γεώργιος Γκανάτσιος και 2313330391 κα Χαρίκλεια Τσιαμπαλή 2313330052 κα. Μαρία Ελευθεριάδου.

Σχέδιο Νόμου με βελτιώσεις στον εξωδικαστικό, ρυθμίσεις για το ΦΠΑ στα μικροδέματα και παράταση του προγράμματος
ΗΡΑΚΛΗΣ
Σχέδιο νόμου με διατάξεις που προβλέπουν, μεταξύ άλλων, βελτιώσεις στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών
των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, παράταση για την ένταξη των τραπεζών στο πρόγραμμα "Ηρακλής" για κόκκινα δάνεια που
έχουν απομείνει, καθώς και ρυθμίσεις σχετικά με τον ΦΠΑ σε μικροδέματα απο τρίτες χώρες, κατατέθηκε στη Βουλή από το υπουργείο
Οικονομικών. Ειδικότερα σύμφωνα με το νομοσχέδιο στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών νοικοκυριών και
μικρών επιχειρήσεων, παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης δανείων με εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και η ρύθμιση οφειλών και
από εγγυητές των πρωτοφειλετών.(ΠΗΓΗ: EBEA e-Newsletter|2.7.21).

24th Japan Wine Challenge
Τo Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Τόκυο μας ενημερώνει ότι στις 28-30 Σεπτεμβρίου τ.ε., θα λάβει χώρα ο
παλαιότερος και εγνωσμένου κύρους διαγωνισμός οίνου της Ασίας, που διεξάγεται για 24 συναπτά έτη στην Ιαπωνία. Πρόκειται για
έναν ανεξάρτητο διεθνή διαγωνισμό, με στόχο την ανάδειξη της Ιαπωνίας ως σημαντικής αγοράς για το κρασί.
Η συμμετοχή Ελλήνων οινοπαραγωγών στον εν λόγω διαγωνισμό, θα ενίσχυε τις ήδη υπάρχουσες δράσεις προβολής και
προώθησης του ελληνικού κρασιού στην Ιαπωνία (webinar του Γραφείου ΟΥΕ της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Τόκυο για τον
κλάδο των τροφίμων, ποτών και καλλυντικών, υλοποίηση του προγράμματος «προώθηση οίνων σε τρίτες χώρες» βάσει της ΚΥΑ
491/62337 , ΦΕΚ 1549/Β/7- 5-2019) .
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το “Japan Wine Challenge”, καθώς και για τις δηλώσεις συμμετοχής, μπορείτε να
ανατρέξετε στον ιστότοπο: http://www.japanwinechallenge.com/ .
Προθεσμία, 3 Σεπτεμβρίου τ.ε. .
(Γραφείο ΟΕΥ της Ελλάδας στο Τόκυο ( ecocom-tokyo@mfa.gr ), e-mail: ecocom- tokyo@mfa.gr,
τηλ. +81- 3-3404-5853, +81-3-3404-1195 Fax: +81-3-3404-5845

Στη διάθεση των πολιτών η ψηφιακή εφαρμογή απεικόνισης ζωνών συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού αξιών
ακινήτων
Κοινό Δελτίο Τύπου των Υπουργείων Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης 28.06.2021: Σε λειτουργία τίθεται από
σήμερα(28.06.2021) η εφαρμογή valuemaps.gov.gr (https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/diakheirise-akinetesperiousias/antikeimenikos-prosdiorismos-axion-akineton-apaa) , παρέχοντας στους πολίτες τη δυνατότητα να εντοπίζουν άμεσα,
εύκολα και με ακρίβεια τη ζώνη του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού στην οποία ανήκει το ακίνητο που τους ενδιαφέρει,
αλλά και να υπολογίζουν την αντικειμενική αξία του, συμπληρώνοντας τις απαραίτητες σχετικές παραμέτρους. Η υλοποίηση του
νέου ψηφιακού εργαλείου εντάσσεται στο πλαίσιο του τεχνολογικού και ψηφιακού εκσυγχρονισμού, που αποτελεί έναν από τους
τέσσερις βασικούς άξονες της μεταρρύθμισης του πλαισίου αντικειμενικού προσδιορισμού αξιών ακινήτων, την οποία προωθεί η
Κυβέρνηση, από το φθινόπωρο του 2019. Μέσω της εφαρμογής, η οποία δημιουργήθηκε με τη συνεργασία του Υπουργείου
Οικονομικών και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και ειδικότερα των Γενικών Γραμματέων Οικονομικής Πολιτικής κ.
Χρήστου Τριαντόπουλου και Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης κ. Δημοσθένη Αναγνωστόπουλου, αποτυπώνονται –
για πρώτη φορά – όλες οι ζώνες του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού αξιών ακινήτων σε έναν ψηφιακό, δορυφορικό
χάρτη της Ελλάδας. Για την ανάπτυξη του ψηφιακού χάρτη αξιοποιήθηκε η χρήση τεχνολογιών GIS (Geographic Information
System), συμπεριλαμβάνοντας και τις νέες περιοχές – επεκτάσεις και νέες ζώνες – που εντάχθηκαν στο σύστημα του αντικειμενικού
προσδιορισμού αξιών ακινήτων από το Αυτοτελές Τμήμα Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων της Γενικής Γραμματείας
Οικονομικής Πολιτικής, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας
Διοίκησης. Έτσι, ο πολίτης με πολύ απλό και γρήγορο τρόπο, χωρίς να απαιτείται η χρήση κωδικών για την είσοδο στην εφαρμογή,
έχει πλέον τη δυνατότητα, αναγράφοντας μόνο τη διεύθυνση του ακινήτου ή τον ταχυδρομικό κώδικα, να αναζητά και να εντοπίζει με
ακρίβεια τη ζώνη που τον ενδιαφέρει και να αντλεί όλη την πληροφόρηση, η οποία, μέχρι πρότινος, περιλαμβανόταν μόνο στους
αντίστοιχους πίνακες και στα έγχαρτα αποσπάσματα χαρτών των προγενέστερων υπουργικών αποφάσεων καθορισμού των τιμών
ζώνης. Επίσης, χάρη στις πολλαπλές τεχνολογικά εξελιγμένες δυνατότητες της εφαρμογής, παρέχονται πρόσθετες δυνατότητες για:
Εμφάνιση όλων των τιμών σε ενιαίο χάρτη, ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση αξιών περιοχών για την εξαγωγή χρήσιμων
συμπερασμάτων.
Αποτύπωση των ζωνών του αντικειμενικού προσδιορισμού αξιών ακινήτων με μοναδική κωδικοποίησή τους πάνω στον δορυφορικό
χάρτη της Ελλάδος.
Υπολογισμό της τρέχουσας αντικειμενικής αξίας για ακίνητα εντός σχεδίου πόλης ή ορίων οικισμού και εντός συστήματος
αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων με εισαγωγή παραμέτρων υπολογισμού. Οι τιμές ζώνης, που έχουν αποτυπωθεί σε
επίπεδο ζώνης, αφορούν την αξία νεόδμητου ακινήτου πρώτου ορόφου με πρόσοψη σε ένα δρόμο. Αναλογικά, μέσω της
εφαρμογής αποτύπωσης των χαρακτηριστικών της κάθε κατοικίας (παλαιότητα, προσόψεις κ.λπ.), μπορεί ο κάθε πολίτης να
υπολογίσει την τρέχουσα αντικειμενική αξία του ακινήτου του, επιλέγοντας την πρόσοψη και συμπληρώνοντας τα αναγκαία στοιχεία.
Πληροφόρηση, με το πάτημα ενός κουμπιού, σχετικά με το πώς θα διαμορφωθούν οι νέες αντικειμενικές αξίες από την 1η/1/2022.
Εντοπισμό ζώνης στον χάρτη με όλα τα ψηφιοποιημένα στοιχεία της και άμεσο προσδιορισμό των περιοχών εκτός σχεδίου ή εκτός
συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων μέχρι την ένταξή τους.
Μέσα στους επόμενους μήνες αναμένεται ο εμπλουτισμός του συστήματος, τόσο με την ψηφιοποίηση των υπόλοιπων εντύπων
προσδιορισμού αντικειμενικής αξίας ακινήτου όσο και με την εισαγωγή ψηφιοποιημένων δεδομένων, όπως των συντελεστών
δόμησης της πολεοδομίας και των συντελεστών εμπορικότητας, ώστε να αυτοματοποιηθεί πλήρως ο υπολογισμός αξίας ακινήτων.
Το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με τη νέα αυτή εφαρμογή παραμένει
συνεπές στις δεσμεύσεις του για την ψηφιακή αναδιάρθρωση και αναβάθμιση του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού αξιών
ακινήτων.
Προς αυτή την κατεύθυνση, η δεύτερη φάση της μεταρρύθμισης περιλαμβάνει την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός Πληροφοριακού
Συστήματος Μαζικών Εκτιμήσεων Αξιών Ακινήτων με τη δημιουργία ενός εκτιμητικού μοντέλου, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη και θα
προσομοιώνει τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς ακινήτων και των τάσεων της αγοράς, βάσει στατιστικών μεθόδων διαχείρισης
και ανάλυσης δεδομένων, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.
Στο πλαίσιο αυτό, έχει ήδη ξεκινήσει η προεργασία, η οποία και προχωρά με εντατικούς ρυθμούς, με στόχο η χώρα μας να
αποκτήσει ένα σύγχρονο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού αξιών ακινήτων που θα είναι εναρμονισμένο με τις εξελίξεις στην
αγορά και θα δημιουργεί τις συνθήκες, ώστε η φορολογία της ακίνητης περιουσίας να διασφαλίζει τον διττό στόχο της κοινωνικής
δικαιοσύνης και της οικονομικής αποτελεσματικότητας.
Οn line Seminar με θέμα: Αξιολόγηση Προσωπικού και η σημασία της εκπαίδευσης από την πλευρά του Manager
Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά, σε συνεργασία με τη MANAGER’S OFFICE θα διεξάγουν ΔΩΡΕΑΝ webinar (on line Seminar)
στις 07/07/2021, ημέρα Τετάρτη στις 18:00 με θέμα: Αξιολόγηση Προσωπικού και η σημασία της εκπαίδευσης από την πλευρά του
Manager Μετάδοση on line από το f/b και Youtube του Επιμελητηρίου. Για να παρακολουθήσετε το webinar πατήστε εδώ:
https://zoom.us/j/94018896886?wd=am5DWi9oWnB3TFZMNjV1dVdXZGN1QT09 .

Υπουργείο Οικονομικών και ΑΑΔΕ: Σταδιακά από τον Σεπτέμβριο 2021, ξεκινά η υποχρεωτική διαβίβαση παραστατικών στο
myDATA και η διασύνδεση ταμειακών μηχανών με την ΑΑΔΕ
Υπουργείο Οικονομικών Δελτίο Τύπου 28.06.2021: Λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις της πανδημίας στη λειτουργία των
επιχειρήσεων, καθώς και τη βελτίωση των υγειονομικών συνθηκών, καθορίζεται η σταδιακή υποχρεωτική διαβίβαση παραστατικών
στην πλατφόρμα myDATA και η διασύνδεση των φορολογικών μηχανισμών με την ΑΑΔΕ ως εξής:
1. Διαβίβαση παραστατικών εσόδων στην πλατφόρμα myDATA
Από 1.10.2021 διαβιβάζουν υποχρεωτικά τα παραστατικά εσόδων τους, που εκδίδουν από την ημερομηνία αυτή και μετά:
Οι επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα) με διπλογραφικά βιβλία με τζίρο άνω των 50.000 €.
Οι επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα) με απλογραφικά βιβλία με τζίρο άνω των 100.000 €.
Από 1.11.2021 διαβιβάζουν υποχρεωτικά τα παραστατικά εσόδων τους όλες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις.
Τα παραστατικά εσόδων που έχουν εκδώσει ή θα εκδώσουν οι επιχειρήσεις μέχρι την ημερομηνία έναρξης υποχρεωτικής διαβίβασης,
πρέπει να διαβιβαστούν στην πλατφόρμα του myDATA το αργότερο έως την 31.03.2022.
Σημειώνεται ότι ειδικά για το 2021 η υποχρέωση διαβίβασης αφορά μόνο τα παραστατικά εσόδων και όχι τους λογιστικούς
χαρακτηρισμούς εξόδων.
2. Διασύνδεση φορολογικών μηχανισμών (ταμειακών μηχανών κ.λπ.) με την ΑΑΔΕ
Σταδιακά, και μέχρι τον Νοέμβριο του 2021, οι επιχειρήσεις που διαθέτουν φορολογικούς ηλεκτρονικούς μηχανισμούς (ΦΗΜ)
υποχρεούνται:
να αναβαθμίσουν τους φορολογικούς μηχανισμούς τους, ώστε να παράγουν αποδείξεις με ενσωματωμένο το QR Code ταυτοποίησης
του φορολογικού μηχανισμού και της απόδειξης,
να διασυνδεθούν, ώστε να διαβιβάζουν τις συναλλαγές τους ανά συναλλαγή (1 προς 1) σε πραγματικό χρόνο στην πλατφόρμα
myDATA,
να αποσύρουν πλήρως παλαιούς φορολογικούς μηχανισμούς που δεν έχουν τη δυνατότητα διασύνδεσης, τακτοποιώντας την εικόνα
τους στο Φορολογικό Μητρώο.
Η υποχρέωση διασύνδεσης και οι αντίστοιχες προθεσμίες αναβάθμισης-απόσυρσης για τις επιχειρήσεις που διαθέτουν ΦΗΜ
διαμορφώνονται ως εξής:
Από 1.9.2021 διασυνδέουν τους φορολογικούς μηχανισμούς οι επιχειρήσεις που:
βάσει ΚΑΔ, δεν επλήγησαν από την πανδημία και
το 2019 είχαν τζίρο πάνω από 100.000 €.
Από 1.10.2021 διασυνδέουν τους φορολογικούς μηχανισμούς οι επιχειρήσεις που:
βάσει ΚΑΔ, δεν επλήγησαν από την πανδημία και
το 2019 είχαν τζίρο μέχρι 100.000 €.
Από 1.11.2021 διασυνδέουν τους φορολογικούς μηχανισμούς τους οι υπόλοιπες επιχειρήσεις.
Μέσω της καθολικής ένταξης στην πλατφόρμα myDATA και της διασύνδεσης των φορολογικών μηχανισμών, το Υπουργείο
Οικονομικών και η ΑΑΔΕ επιδιώκουν να απαλλάξουν οριστικά τις επιχειρήσεις από την υποχρέωση υποβολής συγκεντρωτικών
καταστάσεων πελατών – προμηθευτών, αρχής γενομένης από το 2021.
Ο Υφυπουργός Οικονομικών, κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος ανέφερε: «Η φορολογική διοίκηση έχει εισέλθει πλέον στην ψηφιακή
εποχή. Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα από τη διαχείριση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας, τη δυναμική που
αναπτύσσεται από τη σταδιακή οικονομική ανάκαμψη αλλά και την επιτακτική ανάγκη ψηφιακού μετασχηματισμού των ελληνικών
επιχειρήσεων, ξεκινά η σταδιακή υποχρεωτική διαβίβαση παραστατικών στην πλατφόρμα myDATA και η διασύνδεση των
φορολογικών μηχανισμών με την ΑΑΔΕ. Η πλατφόρμα myDATA απλοποιεί τις διαδικασίες για όλες τις επιχειρήσεις, τις απαλλάσσει
από ένα πρόσθετο διοικητικό βάρος. Με την απαραίτητη παράταση των προθεσμιών και τη σταδιακή πλέον προσαρμογή στα νέα
δεδομένα που συνδέονται με τη λειτουργία της πλατφόρμας, προσβλέπουμε σε μία νέα, ψηφιακά αναβαθμισμένη εποχή που θα δώσει
νέα ώθηση στις ελληνικές επιχειρήσεις».
Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, κ. Γιώργος Πιτσιλής ανέφερε: «Παρά τις πολύ δύσκολες συνθήκες που βίωσαν σε όλο το διάστημα της
πανδημίας, εδώ και πολύ καιρό πολλές επιχειρήσεις διαβιβάζουν τα παραστατικά τους στην πλατφόρμα myDATA και έχουν
διασυνδέσει τους φορολογικούς μηχανισμούς τους στην ΑΑΔΕ. Έχοντας μπει πλέον σε μια νέα, πιο αισιόδοξη φάση αποκλιμάκωσης
της πανδημίας και με βάση τα σημερινά δεδομένα, είμαστε πεπεισμένοι ότι, με τις σταδιακές προθεσμίες προσαρμογής που
προβλέπουμε, και οι υπόλοιπες επιχειρήσεις θα είναι έτοιμες για να κάνουμε όλοι μαζί το ψηφιακό άλμα σε ένα καλύτερο αύριο για το
ελληνικό επιχειρείν».

Διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα “ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ B2G ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ”
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, με στόχο την εξοικείωση των εταιρειών –προμηθευτών του Δημοσίου με την
ηλεκτρονική τιμολόγηση, διοργανώνει ενημερωτική διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα: «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση B2G στο πλαίσιο των
δημόσιων συμβάσεων»
Θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 5 Ιουλίου 2021 και ώρα 15:30-17:00.
Σε περίπτωση ενδιαφέροντος, μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης εδώ καθώς και να δηλώσετε τη συμμετοχή σας μέσω
του συνδέσμου:
https://attendee.gotowebinar.com/register/2666478840979130381
Πληροφορίες: Τμήμα Εμπορίου ΕΒΕΑ τηλ.:210-3627911, e-mail: domtrade@acci.gr
Συνέδριο NANOTEXNOLOGY 2021, 3-10 Ιουλίου 2021
Το συνέδριο NANOTEXNOLOGY 2021 θα πραγματοποιηθεί από τις 3 έως τις 10 Ιουλίου 2021 ψηφιακά αλλά και με φυσική παρουσία
( στο Porto Palace Conference Centre and Hotel, θεσσαλονίκη). Η NANOTEXNOLOGY 2021 είναι η κορυφαία ετήσια πολυ-εκδήλωση
τεχνολογίας, επιχειρήσεων και δικτύωσης που διερευνά τις βασικές προόδους και ευκαιρίες εμπορευματοποίησης στους τομείς της
Νανοτεχνολογίας, της Οργανικής Ηλεκτρονικής, της Τρισδιάστατης Εκτύπωσης / Βιοτύπωσης και της Νανοϊατρικής. Συγκεντρώνει μια
ισχυρή διεθνή κοινότητα με περισσότερους από 2.000 ερευνητές, επιστήμονες, μηχανικούς, επιχειρηματίες και επαγγελματίες πολιτικής
για την προώθηση της έρευνας και της βιομηχανικής συνεργασίας, τον προσδιορισμό προτεραιοτήτων και την ενίσχυση του
οικοσυστήματος καινοτομίας .Στην ιστοσελίδα του συνεδρίου https://www.nanotexnology.com/ θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για το
συνέδριο
και
τις
παράλληλες
εκδηλώσεις.
Εγγραφές
πραγματοποιούνται
στον
σύνδεσμο:
https://www.nanotexnology.com/index.php/registration-options-home

Έναρξη υλοποίησης της πρώτης προγραμματικής περιόδου του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων Δελτίο Τύπου 01.07.2021: Έναρξη υλοποίησης της πρώτης προγραμματικής περιόδου του
Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης. Από την 1η Ιουλίου υλοποιείται μία σημαντική μεταρρύθμιση καθώς τίθεται σε εφαρμογή το
Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025με την σταδιακή ενεργοποίηση των επιμέρους προγραμμάτων του. Το ΕΠΑ 20212025 καθορίζει τις πιστώσεις και τις προτεραιότητες για την χρηματοδότηση έργων από τους εθνικούς πόρους του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔE), συνολικού ύψους € 10 δις. Οι εθνικοί πόροι του ΠΔΕ, για πρώτη φορά, μπαίνουν σε προγραμματικό
πλαίσιο με στόχο την καλύτερη εκμετάλλευση των διαθέσιμων πιστώσεων και την επίτευξη συμπληρωματικότητας με τις άλλες πηγές
χρηματοδότησης όπως το ΕΣΠΑ, το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και τα λοιπά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Το
νέο πλαίσιο διαχείρισης, εκτός από την συμπληρωματικότητα και τον αποτελεσματικότερο προγραμματισμό, επιτρέπει την
παρακολούθηση και την αξιολόγηση της χρήσης των πόρων, με βάση συγκεκριμένη στοχοθεσία και χρονοδιάγραμμα ανά φορέα
υλοποίησης και συνολικά. Σε αντιστοιχία με τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, οι πόροι έχουν υπολογιστεί ανά υπουργείο και
περιφέρεια, ενώ ο κάθε φορέας έχει πλέον την ευθύνη για το πρόγραμμά του, Τομεακό ή Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΤΠΑ,
ΠΠΑ). Την γενική εποπτεία και συντονισμό έχει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Τα επιμέρους ΤΠΑ και ΠΠΑ έχουν ήδη
αρχίσει να εγκρίνονται. Σύμφωνα με την νομοθεσία οι εγκρίσεις πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021, καθώς
από την 1η Ιανουαρίου 2022 τα έργα που είναι εγγεγραμμένα στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ θα υλοποιούνται αποκλειστικά με βάση τα
εγκεκριμένα Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα Ανάπτυξης της περιόδου 2021-2025.
Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε:
«Η έναρξη εφαρμογής του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025 σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής στο Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων με στόχο τη μεγέθυνση του αναπτυξιακού αποτυπώματός του στην ελληνική οικονομία. Πρόκειται για μια
σημαντική μεταρρύθμιση με βασικούς άξονες τον ορθολογικότερο προγραμματισμό, την ανάδειξη προτεραιοτήτων, την καλύτερη
αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και την αποτελεσματικότερη αξιολόγηση της χρήσης τους. Βήμα βήμα θέτουμε τις βάσεις για να
κάνουμε την ζωή των Ελλήνων ακόμη καλύτερη».
Ο αρμόδιος Υφυπουργός Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, κ. Γιάννης Τσακίρης δήλωσε με την ευκαιρία της έναρξης του
ΕΠΑ:«Ύστερα από πολλές δεκαετίες, το Εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, εξορθολογίζεται και δρα
παράλληλα και συμπληρωματικά με τους υπόλοιπους πόρους χρηματοδοτήσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Πρόκειται για ένα ακόμα σημαντικό εργαλείο για την ανάταξη της οικονομίας και την ανάπτυξη της Ελλάδας».
Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, κ. Δημήτρης Σκάλκος, δήλωσε σχετικά: «Το ΕΠΑ 2021-2025 καλύπτει ένα
σημαντικό κενό. Αποτελεί το εργαλείο για τον αποτελεσματικό προγραμματισμό των έργων, την ορθή εκτέλεση του ΠΔΕ, την ενίσχυση
της λογοδοσίας και την επίτευξη συμπληρωματικότητας με τις άλλες διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης των δημοσίων επενδύσεων».
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν χρήσιμες πληροφορίες στον ιστότοπο του ΕΠA: www.epa.gov.gr.

Η Ελλάδα στις 130 χώρες που συμμετέχουν στο νέο πλαίσιο παγκόσμιας φορολογικής αρχιτεκτονικής
Υπουργείο Οικονομικών Δελτίο Τύπου (01.07.2021): Σήμερα, 1η Ιουλίου, στην Ολομέλεια του Περιεκτικού Πλαισίου του ΟΟΣΑ
επιβεβαιώθηκε η συμφωνία 130 χωρών, που εκπροσωπούν περισσότερο από το 90% του παγκόσμιου ΑΕΠ, συμπεριλαμβανομένης
και της Ελλάδας, για μια νέα παγκόσμια φορολογική αρχιτεκτονική. Η συμφωνία περιλαμβάνει σχέδιο δύο Πυλώνων για τη
μεταρρύθμιση των διεθνών φορολογικών κανόνων, με στόχο οι πολυεθνικές επιχειρήσεις να καταβάλλουν στις χώρες όπου
δραστηριοποιούνται τον φόρο που πράγματι τους αναλογεί. Το πλαίσιο της συμφωνίας επικαιροποιεί βασικά στοιχεία του παγκόσμιου
φορολογικού συστήματος, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της ψηφιακής οικονομίας και των νέων επιχειρηματικών
μοντέλων του 21ου αιώνα που επιτρέπουν τη μεταφορά κερδών σε δικαιοδοσίες με χαμηλή φορολόγηση. Ειδικότερα, η συμφωνίαπακέτο, που τελεί υπό τον συντονισμό του ΟΟΣΑ τα τελευταία 10 χρόνια, περιλαμβάνει τον Πρώτο Πυλώνα, ο οποίος προβλέπει
σαφείς κανόνες για την κατανομή των δικαιωμάτων φορολόγησης ανά χώρα επί κερδών των μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στον χώρο της παγκοσμιοποιημένης ψηφιακής οικονομίας, ενώ ο Δεύτερος Πυλώνας, με στόχο και την
αντιμετώπιση του φορολογικού ανταγωνισμού, αποσκοπεί στην επιβολή κατώτατου παγκόσμιου φορολογικού συντελεστή
επιχειρήσεων τουλάχιστον 15%, προκειμένου για την προστασία της φορολογικής βάσης των χωρών. Πρόσθετα οφέλη αναμένονται
από τη σταθεροποίηση του διεθνούς φορολογικού συστήματος, την ενίσχυση της νομικής ασφάλειας των φορολογουμένων και τη
διασφάλιση των φορολογικών εσόδων, απαραίτητων για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας. Το σχέδιο
εφαρμογής, καθώς και οι τεχνικές παράμετροι της συμφωνίας των δύο Πυλώνων, τα οποία οριοθετούνται σε κοινή δήλωση, θα
οριστικοποιηθούν τον Οκτώβριο του 2021, ενώ η υλοποίησή της προγραμματίζεται για το 2023. Περαιτέρω ώθηση διαδικασιών για την
επίτευξη ευρύτερης συναίνεσης αναμένεται στη Σύνοδο των G20, την επόμενη εβδομάδα. Το Υπουργείο Οικονομικών παρακολουθεί
στενά και συμμετέχει ενεργά στις σχετικές συζητήσεις του ΟΟΣΑ αναφορικά με το ζήτημα της φορολόγησης της ψηφιακής οικονομίας.
Σε αυτό το πλαίσιο, χαιρετίζει και συμμετέχει στη συμφωνία της νέας αρχιτεκτονικής του παγκόσμιου φορολογικού συστήματος,
δεδομένου ότι πρωτοβουλίες επιβολής μονομερών μέτρων φορολόγησης της ψηφιακής οικονομίας δεν διευκολύνουν την
αντιμετώπιση των οικονομικών προκλήσεων που απορρέουν, κυρίως, από τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα. Με επιμονή και
προσήλωση στην ενίσχυση των προσπαθειών για την επίτευξη συναίνεσης σε παγκόσμιο επίπεδο σχετικά με την αναμόρφωση και
τον εκσυγχρονισμό που παγκόσμιου φορολογικού συστήματος, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση των
δικαιωμάτων φορολόγησης της χώρας μας στο πλαίσιο της νέας φορολογικής αρχιτεκτονικής, αλλά και την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας του ελληνικού φορολογικού συστήματος και της οικονομίας.

13.189 νέες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν το Α΄ εξάμηνο του 2021 μέσω των προγραμμάτων απασχόλησης του ΟΑΕΔ
ΟΑΕΔ Δελτίο Τύπου 02.07.2021: Συνολικά 13.189 νέες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν το Α΄ εξάμηνο του 2021 μέσω των
ενισχυμένων και βελτιωμένων προγραμμάτων απασχόλησης του ΟΑΕΔ, σημειώνοντας αύξηση κατά 117% και 71% σε σχέση με το
αντίστοιχο διάστημα του 2020 και του 2019. Παρά το lockdown και τις πρωτόγνωρες επιπτώσεις της πανδημίας στην οικονομία και
στην αγορά εργασίας, η απορροφητικότητα των προγραμμάτων επιδότησης της εργασίας του ΟΑΕΔ συνεχίζει να καταγράφει σταθερή
αύξηση συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια. Στο πλαίσιο των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης του Οργανισμού, υλοποιούνται 6
ανοικτά προγράμματα με συνολικά 25.900 επιδοτούμενες νέες θέσεις εργασίας, ποσοστά επιχορήγησης έως το 100% του μισθού και
των εισφορών, απλουστευμένους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής, καθώς και ταχύτερες διαδικασίες ένταξης, πρόσληψης και
πληρωμής, ενώ δεν υπάρχουν δεσμεύσεις μετά το τέλος της επιχορήγησης. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ http://www.oaed.gr/anoikta-programmata .

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες και ραντεβού για την εξυπηρέτηση των πολιτών από τον ΟΑΕΔ
Δελτίο Τύπου: Η Διοίκηση του ΟΑΕΔ ενημερώνει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις ότι η εξυπηρέτηση του κοινού στα 117 Κέντρα
Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) του Οργανισμού γίνεται κατά προτίμηση με ραντεβού και μόνο για τις υπηρεσίες που δεν
παρέχονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Υπενθυμίζεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία των υπηρεσιών παρέχονται αποκλειστικά
ηλεκτρονικά, είτε μέσω www.gov.gr με κωδικούς TAXISnet είτε μέσω www.oaed.gr/e-yperesies με κωδικούς TAXISnet ή ΟΑΕΔ, ενώ
μέσω της πλατφόρμας myoaedlive.gov.gr προγραμματίζονται ραντεβού για υπηρεσίες μέσω τηλεδιάσκεψης. Όσοι πολίτες επιθυμούν
να εξυπηρετηθούν για υπηρεσίες που δεν παρέχονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, θα πρέπει να υποβάλλουν αίτημα για ραντεβού στην
διεύθυνση www.oaed.gr/menoumespiti, επιλέγοντας το αρμόδιο ΚΠΑ2. Μετά την υποβολή αιτήματος για ραντεβού, οι πολίτες
λαμβάνουν μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) ή τηλεφωνική κλήση και καλούνται για προσέλευση σε συγκεκριμένη ημέρα
και ώρα. Για υπηρεσίες που δεν παρέχονται ηλεκτρονικά, υπάρχει παράλληλη δυνατότητα υποβολής αιτημάτων και δικαιολογητικών
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) εφόσον έχει τηρηθεί η διαδικασία πιστοποίησης μέσω gov.gr ή έχει επισυναφθεί Υπεύθυνη
Δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της Υπογραφής. Όσοι πολίτες προσέρχονται στα ΚΠΑ2 για υπηρεσίες που δεν παρέχονται
αποκλειστικά ηλεκτρονικά, θα εξυπηρετούνται με σειρά προτεραιότητας και αυστηρή τήρηση των οδηγιών για την ελάχιστη απόσταση
1,5 μέτρου μεταξύ των υπαλλήλων και των πολιτών και της αναλογίας ενός ατόμου ανά 16 τ.μ. και με υποχρεωτική χρήση μάσκας
ακόμα και σε εξωτερικό χώρο, εφόσον δεν τηρούνται οι απαιτούμενες αποστάσεις.
Για τον Οδηγό Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ: https://www.oaed.gr/e-services
Για να επικοινωνήσετε με τον ΟΑΕΔ: https://www.oaed.gr/menoumespiti
Για να βρείτε το ΚΠΑ2 που ανήκετε: https://www.oaed.gr/poy-aniko
Για να βρείτε τα email των ΚΠΑ2: https://www.oaed.gr/epikoinonia/mail
Για πληροφορίες: www.oaed.gr & 11320 (αστική χρονοχρέωση, Δευ.-Παρ., 8:30-14:30).

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΒΕΛΓΙΟ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στις Βρυξέλλες, απέστειλε Ετήσια Έκθεση για την
οικονομία και την ανάπτυξη των Οικονομικών και Εμπορικών Σχέσεων Ελλάδος – Βελγίου το έτος 2020.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στις
Βρυξέλλες (http://agora.mfa.gr/ ) e-mail: ecocom-brussels@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .
ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στα Σκόπια, απέστειλε ενημερωτικό έγγραφα με
θέμα:
-«Δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών στη Βόρεια Μακεδονία, Αρ. Τεύχους No.23/2021 από 25 Ιουνίου».
-«Επισκόπηση οικονομικών, εμπορικών και επιχειρηματικών ειδήσεων για τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, σχετικά με
ειδήσεις οικονομικού, εμπορικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος στη Βόρεια Μακεδονία». (60ο τεύχος του Ενημερωτικού Δελτίου
του Γραφείου ΟΕΥ Σκοπίων (Ιούνιος 2021)
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στα
Σκόπια: www.agora.mfa.gr ,e-mail: ecocom-skopje@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr.
ΒΕΡΟΛΙΝΟ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βερολίνο, απέστειλε έγγραφα με θέμα :
-Ετήσια Έκθεση 2020 για την Οικονομία την Γερμανίας και την εξέλιξη των Ελληνο-Γερμανικών Οικονομικών και Εμπορικών Σχέσεων
και τον Επιχειρηματικό Οδηγό Γερμανίας 2020.
-«Γερμανική Ομοσπονδιακή Στατιστική Αρχή – Αύξηση των ελληνικών εξαγωγών προς τη Γερμανία»
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο
Βερολίνο (http://www.agora.mfa.gr/823 ) ,email: ecocom-berlin@mfa.gr
ή
την
ιστοσελίδα
του
ΒΕΘ www.veth.gov.gr .
ΙΣΠΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μαδρίτη, απέστειλε έγγραφα με θέμα:
- «Οι Βαλεαρίδες Νήσοι στην πράσινη λίστα του Ην. Βασιλείου»
- «Δελτίο Oικονομικών και Επιχειρηματικών Εξελίξεων Ισπανίας, Ιούνιος 2021»
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 .
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Χάγη, απέστειλε ενημερωτικό δελτίο με θέμα
Οικονομικές & Επιχειρηματικές Ειδήσεις για τον μήνα Ιούνιο.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη
Χάγη (www.agora.mfa.gr/nl97) ,email: ecocom-hague@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr.
ΣΕΡΒΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στo Βελιγράδι, απέστειλε Ενημερωτικό Δελτίο –
Ιούνιος 2021
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο
Βελιγράδι τηλ. +381113231577,+38111322-23-28 , email: ecocom-belgrade@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα
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05/07/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

ΤΟΥ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΛΥΧΝΙΑΣ

ΓΙΑ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΤΗΝ

424 ΓΣΝΕ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΤΗΛ. 2310381080
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ΠΡΩΤΗ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΓΙΑ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΤΗΝ

ΚΑΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΕΝΟΣ

ΜΟΡΙΑΚΗΣ

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΔΥΟ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ

ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ

ΤΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ

ΙΟΥ

SARSCOV-2

ΤΗΛ. 2695360606
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΥΛΙΚΩΝ

ΤΗΛ.26953

ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΗΛ.26953 60606
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ

ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ

60606
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΤΗΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΤΗΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

424 ΓΣΝΘ

ΤΗΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΗΛ.26953 60606
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΓΙΑ

ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΛ.26953 60606
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΓΙΑ

ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΛ.2310 381080

439

19/7/2021

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΓΙΑ

ΝΕΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΤΗΛ 2313 317545
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ

ΑΝΑΔΕΙΞΗ

ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΤΑΚΤΙΚΟΣ
ΓΙΑ

ΤΟ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΚΤΥΟ

ΓΙΑ

ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΤΗΝ

ΑΕΡΙΩΝ

ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ ΚΑΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ

ΤΗΛ. 2413504379
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΝΩΠΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΡΕΑΤΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΕΝΟΣ

ΕΤΟΥΣ

3 Μ/Κ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ <<ΣΥΝΤΑΓΜΑ
ΚΥΔΩΝΙΩΝ>>

ΤΗΛ. 2343053206

444

29/09/2021

ΔΗΜΟΣΙΑ,

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

ΦΑΝΕΡΗ,
ΓΙΑ

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ

ΓΙΑ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΤΟΥ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΤΗΛ. 2313313143

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ

ΚΑΙ

ΤΗΝ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥΣ
ΣΤΗΝ
ΓΙΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ
ΣΚΟΠΟΥΣ
ΤΗΣ
27

Ν.

ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ
ΕΤΗ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ

•

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.

