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Τι προτείνει το ΒΕΘ για τις αυξήσεις σε πρώτες ύλες και ενέργεια
Δέσμη μέτρων για την ανακούφιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από τις ανατιμήσεις των πρώτων υλών και το ξέφρενο ράλι στις
τιμές της ενέργειας προτείνει το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης με επιστολή του προς του υπουργούς Οικονομικών Χρήστο
Σταϊκούρα, Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη και Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα.
Είναι χαρακτηριστικό πως το ΒΕΘ γίνεται καθημερινά αποδέκτης της ανησυχίας των μελών του, τα οποία βλέπουν την άνοδο των
τιμών ενέργειας, πρώτων υλών και μεταφορικών να τορπιλίζουν τους προϋπολογισμούς τους με αποτέλεσμα να αγωνιούν για το αν
θα καταφέρουν να επιβιώσουν επιχειρηματικά.
Μάλιστα στο πρόσφατο διοικητικό συμβούλιο του επιμελητηρίου επί τάπητος τέθηκε το θέμα της παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης, οι
ανατιμήσεις αγαθών και α΄ υλών, η άνοδος του πληθωρισμού καθώς και τα πρώτα κυβερνητικά μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και
νοικοκυριών.
Όπως αναφέρεται στη σχετική επιστολή «το διοικητικό συμβούλιο του ΒΕΘ διαπιστώνοντας τη ζοφερή κατάσταση που τείνει να
διαμορφωθεί στην ελληνική οικονομία και ειδικότερα στις βιοτεχνικές επιχειρήσεις, ζητάει από την κυβέρνηση να μεριμνήσει για τη
διατήρηση του αναπτυξιακού ρυθμού στην οικονομία, τη στήριξη των επιχειρήσεων με κάθε τρόπο και την προστασία των ευάλωτων
συμπολιτών μας».
Στο πλαίσιο αυτό το ΒΕΘ προτείνει:
1.Μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων των επιχειρήσεων σε συνδυασμό με τη διαγραφή χρεών που δημιουργήθηκαν κατά την
πανδημία.
2.Επιδότηση του κόστους κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος από τις επιχειρήσεις διότι σε πάρα πολλές από αυτές αποτελεί
βασικότατο συντελεστή του κόστους των παραγόμενων προϊόντων τους.
3.Μείωση του ΦΠΑ σε όλα τα βασικά αγαθά και μεταφορά τους από το 13% στο 6%.
4.Επιδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων, μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ, ώστε να
παράγουν μέρος του συνόλου της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιούν.
5.Ειδική χρηματοδοτική μέριμνα για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις για προμήθεια α΄ υλών και προετοιμασία παραγγελιών προς εξαγωγή.
6.Μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα των επαγγελματικών αυτοκινήτων.
7.Κυβερνητική μέριμνα για «άνοιγμα της στρόφιγγας του τραπεζικού συστήματος για στήριξη της ρευστότητας των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων.

Συμπληρωματική Ενημέρωση
ως προς την υποχρέωση εγγραφής των επιχειρήσεων σε Συλλογικά Συστήματα
Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ), Ν. 4819/123/Α/2021
Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης σε έγγραφό του που έστειλε στα Επιμελητήρια και απευθύνεται στα μέλη των Επιμελητηρίων
με θέμα : Ενημέρωση των μελών σας ως προς την υποχρέωση εγγραφής τους σε Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης
(ΣΣΕΔ), Ν. 4819/123/Α/2021» αναφέρει τα εξής:
Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν. 4819/2021 η συμμετοχή των υπόχρεων παραγωγών (όπως προσδιορίζονται στην
παρ. 1 του ίδιου άρθρου) σε Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ), πραγματοποιείται με την υπογραφή σχετικής
σύμβασης με τον φορέα ΣΣΕΔ. Η συμμετοχή σε ΣΣΕΔ: α) παρέχει το δικαίωμα στον υπόχρεο να χρησιμοποιεί σήμανση με την
ένδειξη που περιγράφεται στη σύμβαση ως απόδειξη της ένταξής του στο ΣΣΕΔ, β) απαλλάσσει τους υπόχρεους από την ευθύνη της
εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων συσκευασιών ή προϊόντων.
Ο Ε.Ο.ΑΝ. τηρεί το Εθνικό Μητρώο Παραγωγών Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΜΠΑ), στο οποίο καταχωρίζονται οι υπόχρεοι
της παρ. 1 (παρ. 5 του άρθρου 11 του Ν.4819/2011).
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους υπόχρεους παραγωγούς υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.ΑΝ.
https://www.eoan.gr/εμπα/ποιούς-αφορά/ και https://www.eoan.gr/εμπα/ενημερωτικό-για-επιχειρήσεις/
Με την παρούσα σας καθιστούμε γνωστό πως στα πλαίσια του ελεγκτικού ρόλου του Οργανισμού μας, θα προβούμε στην επιβολή
των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ. 1 του εν θέματι Νόμου: «. 1. Στον υπόχρεο που
παραβαίνει
την παρ. 1 του άρθρου 11 επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ίσο με τις ελάχιστες χρηματικές εισφορές της περ. β’ της παρ. 3 του
άρθρου 13, που ισχύουν κατά τη διαπίστωση της παράβασης, τις οποίες θα κατέβαλε σε ΣΣΕΔ για το χρονικό διάστημα των
τελευταίων πέντε
(5) ετών. Σε περίπτωση που ο παραγωγός συμμορφώνεται αυτοβούλως με την υποχρέωση της παρ. 1 του άρθρου 11 εντός έξι (6)
μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, το χρηματικό πρόστιμο περιορίζεται στο ποσό που αντιστοιχεί στις χρηματικές εισφορές
του τελευταίου ημερολογιακού έτους....» στους υποχρέους μέλη σας που δε συμμορφώνονται με τα διαλαμβανόμενα στο Νόμο.

Τροπολογία ΥΠΟΙΚ: Ρύθμιση χρεών με 72 δόσεις και οφειλές που έχουν υπαχθεί στην πάγια ρύθμιση
Τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή δίνει τη δυνατότητα κατ’ εξαίρεση, για τα φυσικά πρόσωπα
επιτηδευματίες, νομικά πρόσωπα ή οντότητες, στα οποία επιβλήθηκε, για το χρονικό διάστημα, από 1ης.3.2020 έως 31.7.2021, το
μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID - 19, να εντάσσουν
στην ευνοϊκότερη ρύθμιση του άρθρου 289 του ν.4738/2020 οφειλές που έχουν υπαχθεί, κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα,
στην πάγια ρύθμιση οφειλών του ν.4152/2013, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. Οι προαναφερθέντες ευνοϊκότεροι όροι συνίστανται
στην αύξηση του αριθμού των μηνιαίων δόσεων σε έως εβδομήντα δύο (72) από σαράντα οκτώ (48) βάσει της πάγιας ρύθμισης, στη
μη επιβάρυνση με τόκο βασικών οφειλών που ρυθμίζονται σε έως και τριάντα έξι (36) μηνιαίες δόσεις, στην επιβάρυνση των
οφειλών με χαμηλότερο τόκο καθώς και χαμηλότερη μηνιαία προσαύξηση λόγω καθυστέρησης καταβολής της δόσης.( Αναλυτικά η
τροπολογία) Πηγή: e-NEWSLETTER EBEA 01.11.2021

Πολιτικές ενίσχυσης κοινωνικά ευάλωτων ομάδων.
Στο πλαίσιο λειτουργίας των εξ αποστάσεως υπηρεσιών πληροφόρησης το Δίκτυο Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής
Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, απέστειλε στο Β.Ε.Θ. πληροφοριακό κείμενο της
ενότητας «Θέματα απασχόλησης» με τίτλο «Πολιτικές ενίσχυσης κοινωνικά ευάλωτων ομάδων». Οι ολοένα εντεινόμενες
κοινωνικοοικονομικές ανακατατάξεις έχουν μεταβάλει ριζικά τις συνθήκες διαβίωσης σημαντικών τμημάτων του πληθυσμού,
φέρνοντας παράλληλα στο επίκεντρο την ανάγκη ενίσχυσης των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων, μέσα από συγκεκριμένες
υποστηρικτικές δράσεις-προγράμματα. Στο κείμενο αυτό παρουσιάζονται το «Επίδομα Στέγασης», το «Ελάχιστο Εγγυημένο
Εισόδημα και το «Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ)», που στόχο έχουν την αντιμετώπιση της ευαλωτότητας
και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Επίσης, περιγράφονται συνοπτικά ο σκοπός και το είδος της ενίσχυσης που παρέχουν,
οι προϋποθέσεις συμμετοχής καθώς και οι διαδικασίες ένταξης σε καθένα από αυτά.

Σε δημόσια διαβούλευση ο νέος
Αναπτυξιακός Νόμος

Ξεκινά η υποβολή δηλώσεων για ένταξη στη «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για τον
Νοέμβριο

Στην προώθηση της οικονομικής
ανάπτυξης της χώρας με τη χορήγηση
κινήτρων
σε
συγκεκριμένες
δραστηριότητες και κλάδους στοχεύει ο
νέος Αναπτυξιακός Νόμος που τέθηκε
από χθες σε δημόσια διαβούλευση. Στο
προτεινόμενο
σχέδιο
νόμου,
περιλαμβάνονται κίνητρα προσέλκυσης
επενδύσεων
και
απευθύνεται
σε
υποψήφιους
ημεδαπούς
και
αλλοδαπούς επενδυτές, προκειμένου να
επενδύσουν
σε
επιχειρηματικές
δραστηριότητες στη χώρα.
Αναλυτικά η Διαβούλευση για το σχέδιο
νόμου: «Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα
Ισχυρή Ανάπτυξη»
(ΠΗΓΗ: EBEA e-Newsletter 4.11.21)

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Τη δυνατότητα να υποβάλλουν δηλώσεις στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ για ένταξη στο
Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ θα έχουν επιχειρήσεις – εργοδότες για τους μήνες
Νοέμβριο 2021 (Α΄ Φάση) και Οκτώβριο 2021 (Α΄ Φάση & Β’ Φάση). Επιπλέον,
το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ θα είναι διαθέσιμο για την υποβολή δηλώσεων αναστολών
συμβάσεων εργασίας εργαζομένων από επιχειρήσεις σε περιοχές της Εύβοιας
που επλήγησαν από τις πυρκαγιές, καθώς και για την υποβολής συνοδευτικών
δικαιολογητικών από τους δικαιούχους οικονομικής ενίσχυσης σινεμά – διανομείς
κινηματογραφικών ταινιών.

Παρατείνεται έως τις 30 Νοεμβρίου η
προθεσμία για την ηλεκτρονική
υποβολή του εντύπου Ε4
Από το Γραφείο Τύπου του υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: Με
απόφαση του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών
Υποθέσεων
Κωστή
Χατζηδάκη παρατείνεται έως τις 30
Νοεμβρίου 2021 η προθεσμία που έχουν
οι επιχειρήσεις για την ηλεκτρονική
υποβολή
του
εντύπου
Ε4
(Ετήσιος/Ετήσιος
Συμπληρωματικός
Πίνακας Προσωπικού) στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ
για το τρέχον έτος. Αναλυτικά η Υπ. Απ.
Αριθμ. 84096/2021 ΦΕΚ 5024/Β/29-102021

Ειδικότερα:
Για τον μήνα Νοέμβριο 2021 – Α΄ Φάση ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ
Στις επιχειρήσεις – εργοδότες που επιθυμούν να ενταχθούν στον Μηχανισμό για
το Νοέμβριο, δίνεται η δυνατότητα υποβολής δηλώσεων «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Α΄- ΦΑΣΗ)» και «ΑΙΤΗΣΗ /
ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Α΄ – ΦΑΣΗ) –
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» εφόσον γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων κάθε αλλαγή ή
τροποποίηση της οργάνωσης του χρόνου εργασίας μέσω του εντύπου Ε4:
Πίνακας Προσωπικού – Συμπληρωματικός Ωραρίου των εργαζομένων που
εντάσσονται στον ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ, από 3/11/2021 έως 30/11/2021.
Επίσης, είναι δυνατή η διαδικασία των ορθών επαναλήψεων των
αιτήσεων/δηλώσεων ένταξης στον Μηχανισμό – Α’ ΦΑΣΗ καθ’ όλη τη διάρκεια
της ανωτέρω προθεσμίας.
Για τον μήνα Οκτώβριο 2021 – Α΄ Φάση ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ
Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δηλώσεων «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Α΄- ΦΑΣΗ)» και «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Α΄ – ΦΑΣΗ) – ΟΡΘΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» για την Α΄ΦΑΣΗ μηνός Οκτωβρίου 2021, έως και 3/11/2021.
Για τον μήνα Οκτώβριο 2021 – Β΄ Φάση ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ
Δίνεται η δυνατότητα υποβολής των δηλώσεων «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Β΄- ΦΑΣΗ)» από 4/11/2021 έως
12/11/2021.
Δείτε εδώ το κείμενο της ανακοίνωσης.

Υπεβλήθησαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα Τομεακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021 – 2027
Υπεβλήθησαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα Τομεακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021 – 2027
Σε συνέχεια της επίσημης υποβολής και έγκρισης του «Εταιρικού Συμφώνου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2021-2027» από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 29.07.2021 συνολικού π/υ 26,2 δις Ευρώ, ολοκληρώθηκε η επίσημη υποβολή του συνόλου των νέων
Τομεακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027. Στο διάστημα που προηγήθηκε, πραγματοποιήθηκε ευρεία διαβούλευση με το
σύνολο των κοινωνικών και οικονομικών φορέων καθώς και τακτική συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, τις Διαχειριστικές Αρχές και τα συναρμόδια Υπουργεία, προκειμένου να οριστικοποιηθεί το περιεχόμενο, οι
προτεραιότητες και η κατανομή των πόρων ανά τομέα πολιτικής.
Συγκεκριμένα, υπεβλήθησαν τα παρακάτω Προγράμματα:
• Ανταγωνιστικότητα (π/υ 3.885,09 εκατ. Ευρώ)
• Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή (π/υ 4.161,59 εκατ. Ευρώ)
• Ψηφιακός Μετασχηματισμός (π/υ 943,00 εκατ. Ευρώ)
• Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή (π/υ 3.606,85 εκατ. Ευρώ)
• Μεταφορές (π/υ 2.224,09 εκατ. Ευρώ)
• Πολιτική Προστασία (π/υ 713,76 εκατ. Ευρώ)
• Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση (π/υ 1.629,19 εκατ. Ευρώ)
• Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα (π/υ 519,64 εκατ. Ευρώ)

Οριστικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων για το νέο πρόγραμμα κατάρτισης «AWS Cloud Practitioner Essentials»
Δελτίο Τύπου. Αναρτήθηκαν την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021, στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr οι οριστικοί πίνακες
επιτυχόντων και αποκλειομένων του διαδικτυακού προγράμματος κατάρτισης ανέργων «AWS Cloud Practitioner Essentials», που θα
υλοποιηθεί από τον ΟΑΕΔ σε συνεργασία με την Amazon Web Services.Σε κάθε επιτυχόντα/ωφελούμενο του προγράμματος
κατάρτισης θα αποσταλεί από τον ΟΑΕΔ ενημερωτικό email για την επιλογή του στο πρόγραμμα και για τα επόμενα βήματα σχετικά
με την παρακολούθηση των διαδικτυακών μαθημάτων της σύγχρονης κατάρτισης.Το πρόγραμμα παρέχεται δωρεάν για τους
ανέργους από την Amazon Web Services, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, θα υλοποιηθεί μέσω του επίσημου
εκπαιδευτικού φορέα για την Ελλάδα OTE Academy (Amazon Training Partner) και περιλαμβάνει διαδικτυακή σύγχρονη κατάρτιση
διάρκειας 8 ωρών, με στόχο οι ωφελούμενοι να αποκτήσουν βασικές γνώσεις και δεξιότητες σε τεχνολογίες cloud services.Με την
επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης οι ωφελούμενοι θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης .

Σημαντική Ανακοίνωση για την Διεθνή Surtech Eurasia 2021
Το Εμπορικό Τμήμα της Πρεσβείας της Τουρκίας στην Αθήνα μας ενημερώνει ότι, στις 2527 Νοεμβρίου 2 πρόκειται να πραγματοποιηθεί η Διεθνής Έκθεση «SURTECH EURASIA
2021, PUTECH 2021, EURASIAN COMPOSITES SHOW 2021 από τη διοργανώτρια
εκθέσεων Αrtkim Fuarcılık σε συνεργασία με την Ένωση Εξαγωγέων Κωνσταντινούπολης
(IMMIB) στην Istanbul - Turkey με επιχορήγηση του σχετιζόμενου φορέα εξαγωγών».
Στην έκθεση προσκαλούνται τα στελέχη των διοικήσεων των εταιριών, εισαγωγέων,
μπουτίκ, εκπροσώπων ξένων οίκων, κατασκευαστών, βιοτεχνιών που δραστηριοποιούνται
στην
βιομηχανία
πολυουρεθάνης,Συστήματα
PU,
Σύνθετες
Πρώτες
Ύλες,
Ημικατεργασμένα Προϊόντα, Επεξεργασία Επιφανειών, Γαλβανιζέ Χημικά και Τεχνολογίες.
Παράλληλα με την έκθεση υπάρχει ειδική διοργάνωση από το Τούρκικο Υπουργείο, το
οποίο διαρκεί 3 μέρες 24-27 Νοεμβρίου 2021 και περιλαμβάνει επίσκεψη στον εκθεσιακό
χώρο καθώς και συναντήσεις με τους παραγωγούς. Οι λεπτομέρειες της συγκεκριμένης
διοργάνωσης είναι όπως παρακάτω:
Κατά τη διάρκεια των ημερομηνιών της έκθεσης (24-27 Νοεμβρίου 2021) το Τούρκικο
Υπουργείο θα καλύψει τα έξοδα διαμονής ενός εκπροσώπου από κάθε εταιρία για 3
νύχτες σε ξενοδοχείο 4 ή 5 αστέρων, το πρωινό και τις μεταφορές από και προς το
αεροδρόμιο καθώς και στον εκθεσιακό χώρο. Τα έξοδα διαμονής θα καλυφθούν μόνο
εφόσον οι επισκέπτες λάβουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και ταξιδέψουν στις
συγκεκριμένες ημερομηνίες (24-27 Νοεμβρίου 2021) (διαμονή 3 νυχτών). Σε περίπτωση
που οι επισκέπτες επιθυμούν να ταξιδέψουν λιγότερες μέρες ή σε διαφοροποιημένες
ημερομηνίες, θα πρέπει να καλύψουν οι ίδιοι τα έξοδά τους. Για περισσότερες
πληροφορίες και λεπτομέρειες επισκεφθείτε στις ιστοσελίδες Home | Surtech Eurasia
Home | Putech Eurasia Home | Eurasian Composites Show. Παρακαλούμε όπως οι
εταιρείες που επιθυμούν να επισκεφτούν την έκθεση, να επικοινωνήσουν με το Τούρκικο
Γραφείο, ώστε να σας προμηθεύσουνε την αίτηση, την οποία πρέπει να συμπληρώσουν
και να την στείλουν στο Τούρκικο Γραφείο το αργότερο μέχρι τις 12.11.2021 στο e-mail
atina@trade.gov.tr

Υποχρεωτικά για όλους,
επιχειρήσεις κι
επαγγελματίες, τα
ηλεκτρονικά βιβλία
Υποχρεωτικά
για
όλους,
επιχειρήσεις,
ελεύθερους
επαγγελματίες
και
αυτοαπασχολούμενους, είναι 1η
Νοεμβρίου, τα ηλεκτρονικά βιβλία.
Στο εξής, μέσω της πλατφόρμας
myDATA, εκατοντάδες χιλιάδες
υπόχρεοι
θα
πρέπει
να
διαβιβάζουν τα τιμολόγια τους
στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Εσόδων. Η ΑΑΔΕ για να
διευκολύνει
τους
ελεύθερους
επαγγελματίες και τις πολύ μικρές
επιχειρήσεις ενεργοποίησε την
εφαρμογή timologio της ΑΑΔΕ, η
οποία προσφέρει τη δυνατότητα
έκδοσης παραστατικών ψηφιακά
με ταυτόχρονη διαβίβαση στο
myDATA.
Πηγή: e-NEWSLETTER ΕΒΕΑ
01.11.2021

Εκδήλωση για τις νέες προκηρύξεις MSCA Staff Exchanges και
COFUND στον Ορίζοντα Ευρώπη

Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Η κλιματική
αλλαγή στον κλάδο της αγροδιατροφής»

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) και το
Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) της Κύπρου, Εθνικά Σημεία Επαφής
για τον Ορίζοντα Ευρώπη, σας προσκαλούν στη διαδικτυακή εκδήλωση με
τίτλο Νέες προκηρύξεις για ανταλλαγές προσωπικού και συγχρηματοδότηση
μέσω των Δράσεων Marie Skłodowska-Curie την Τρίτη 9 Νοεμβρίου 2021
(10:00-13:00), η οποία διοργανώνεται σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία
Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον
Εκτελεστικό Οργανισμό Έρευνας (Research Executive Agency). Η εκδήλωση
απευθύνεται σε ερευνητές, ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς,
επιχειρήσεις και ιδρύματα που παρέχουν υποτροφίες. Οι συμμετέχοντες θα
έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις νέες προκηρύξεις των Δράσεων
Ανταλλαγών Προσωπικού (Staff Exchanges) και Συγχρηματοδότησης
(COFUND) του προγράμματος Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA).
Επιπλέον, θα έχουν τη δυνατότητα να θέσουν απευθείας τα ερωτήματά τους
σε ειδικούς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε εκπροσώπους
επιτυχημένων έργων από το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020. Συγκεκριμένα, η
Ελευθερία Λυκουρέσση και η Βασιλική Εξάρχου, από τον Research Executive
Agency (REA), θα παρουσιάσουν τη Δράση Marie Skłodowska-Curie Staff
Exchange, και στη συνέχεια η Καθηγήτρια Μαρία Παπαδοπούλη, από το ΙΤΕ
και το Πανεπιστήμιο Κρήτης, θα δώσει συμβουλές με βάση την εμπειρία της
ως συντονίστρια του έργου RISE neuronsXnets. Η Alexandra Pedersen από
τον REA θα παρουσιάσει τη Δράση Marie Skłodowska-Curie COFUND, ενώ ο
Δρ Μάριος Δημητριάδης, Head of Research Support Service στο
Πανεπιστήμιο Κύπρου, θα δώσει συμβουλές με βάση την εμπειρία του από
τον επιτυχημένο συντονισμό ενός συγχρηματοδοτούμενου έργου του
Ορίζοντα 2020. Τέλος, θα παρουσιαστούν οι υπηρεσίες που προσφέρονται
στους υποψήφιους από τα Εθνικά Σημεία Επαφής της Ελλάδας και της
Κύπρου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, μέσω Zoom, στην
ελληνική γλώσσα. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, αλλά απαιτείται προεγγραφή
εδώ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα Εθνικά Σημεία
Επαφής MSCA για το Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη» στην Ελλάδα (ΕΚΤ),
Δρ Κριστίνα Πασκουάλ (cpascual@ekt.gr)
και Δημήτρη Μαραγκό
(dmaragos@ekt.gr)
και
στην
Κύπρο,
Δρ
Άγγελο
Ντάντο
(antantos@research.org.cy)
και
Δρ
Ιωάννη
Θεοδώρου
(itheodorou@research.org.cy). Σχετικός σύνδεσμος:
https://www.ekt.gr/el/news/26661?fbclid=IwAR3Pk3eDoYvKKDOTovMtdczt14
MfsavrU1GHmNXR7n0x9idUCmqxxrUZXj4 . (ΠΗΓΗ: Ενημερωτικό Δελτίο
ΓΓΕΚ 30ο Τεύχος, 1.11.2021).

Από τις 9 έως τις 11 Νοεμβρίου του 2021 θα
πραγματοποιηθεί το ψηφιακό τριήμερο Διεθνές
Συνέδριο «Climate Change: The Future of the
Agrifood Sector» από τον μη κερδοσκοπικό
οργανισμό «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά» με κεντρικό
θέμα τις αλυσιδωτές επιπτώσεις της κλιματικής
αλλαγής στον αγροδιατροφικό τομέα.Σκοπός του
συνεδρίου είναι να συμβάλλει στον γόνιμο
διάλογο και τη συσπείρωση του οικοσυστήματος
για την εξεύρεση λύσεων, αλλά και την ανάδειξη
νέων προσεγγίσεων για την αειφορία και τη
βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη. Παράλληλα, το
Συνέδριο στοχεύει στην προβολή ευκαιριών, που
μπορούν να προκύψουν για τους τομείς εκείνους
που
θα
καταφέρουν
να
ανταποκριθούν
αποτελεσματικότερα στις νέες προκλήσεις, όπως
είναι οι δυνατότητες αναγέννησης του εγχώριου
κλάδου μέσα από νέες τεχνολογίες, η ψηφιακή
κατάρτιση αγροτών και επιστημόνων, η νέα
φιλοκλιματική
ταυτότητα
των
ελληνικών
αγροδιατροφικών
προϊόντων
με
χαμηλό
περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Περισσότεροι από
30
διακεκριμένοι
Έλληνες
και
ξένοι
εμπειρογνώμονες από τον ακαδημαϊκό χώρο, την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Οργανισμό Τροφίμων
και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών, το World
Resources Institute, τη Δημόσια Διοίκηση και μη
κερδοσκοπικών
οργανισμών,
αγρότες,
επιχειρηματίες αλλά και στελέχη της αγοράς από
τον ευρύτερο κλάδο της αγροδιατροφής, θα
παρουσιάσουν εκτενώς τον αντίκτυπο της
κλιματικής
αλλαγής
στη
γεωργία,
στην
κτηνοτροφία και στη βιομηχανία τροφίμων.
Η συμμετοχή στο Συνέδριο είναι δωρεάν και οι
ενδιαφερόμενοι
θα
μπορούν
να
το
παρακολουθήσουν από το κανάλι του οργανισμού
στο YouTube.
Για όσους ενδιαφέρονται, θα
δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης. Δείτε εδώ
το αναλυτικό πρόγραμμα. Παρακολουθήστε το
live εδώ

Ζήτηση συνεργασίας από την Σερβία
Ζήτηση συνεργασίας από την εταιρεία PetroSOLAR. Η PetroSOLAR PROJEKT είναι μια εταιρεία ηλιακής ενέργειας με τη δική της σειρά
προϊόντων Urban Smart Solar Furniture (SmartBench, Solar Bus Shelters, κ.λπ.). Όλα τα προϊόντα κατασκευάζονται από εξαρτήματα
κορυφαίας ποιότητας αποκλειστικά με το κλειδί στο χέρι , ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπιστία της λύσης στον μεγαλύτερο δυνατό χρόνο.
Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες εδώ
Στοιχεία επικοινωνίας: Κινητό: + 381 62 760 339, Email: petrosolarprojekt@gmail.com , Site: http://petrosolar.com/ ,Skype:
Lazar.Josanov

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ- ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2202/27.10.2021 (ΑΔΑ Ω5ΤΜ46ΜΠ3Ζ-ΑΞ7)
«Συμπλήρωση της αριθμ. πρωτ. Ε.2133/30-6-2021 Εγκυκλίου του Διοικητή ΑΑΔΕ -αποστολές αντικειμένων ιδίας αξίας έως 150 ευρώ
που προορίζονται για επιχειρήσεις (συναλλαγές Β2Β)»
Για περισσότερες πληροφορίες: www.aade.gr
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
Αριθ.Πρωτ.:Ε.2203/01.11.2021
Θέμα: «Κοινοποίηση της Απόφασης (ΕΕ) 2021/1764 του Συμβουλίου της 5ης Οκτωβρίου 2021 για τη σύνδεση των Υπερπόντιων
Χωρών και Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της
Γροιλανδίας και του Βασιλείου της Δανίας (Απόφαση για τη σύνδεση ΥΧΕ-ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Γροιλανδίας)»
Για περισσότερες πληροφορίες: www.aade.gr

«Τα Ραντεβού μου», η νέα ψηφιακή πλατφόρμα
της ΑΑΔΕ
ΑΑΔΕ Δελτίο Τύπου 04.11.2021: «Τα Ραντεβού
μου» είναι η νέα ψηφιακή πλατφόρμα που ξεκίνησε
να λειτουργεί: από σήμερα η Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων και μέσω της οποίας οι
φορολογούμενοι και οι εκπρόσωποί τους έχουν τη
δυνατότητα να προγραμματίζουν ψηφιακά τα
ραντεβού για τις υποθέσεις, που τους αφορούν, σε
ημέρα και ώρα, όπου είναι διαθέσιμη η σχετική
Υπηρεσία.
Πώς «κλείνεις Ραντεβού»: Μέσω ενός εύχρηστου
ψηφιακού περιβάλλοντος, οι πολίτες, αφού
ταυτοποιηθούν μέσω των κωδικών τους στο
TAXISnet, έχουν πλέον την δυνατότητα να
· επιλέξουν την Υπηρεσία της ΑΑΔΕ που θέλουν
να επισκεφθούν,
· επιλέξουν τη διαδικασία για την οποία επιθυμούν
ραντεβού μέσα από
Θεματικές Ομάδες,
· ενημερωθούν για τα δικαιολογητικά που πρέπει
να προσκομίσουν,
· επιλέξουν την ημέρα και ώρα του ραντεβού τους
και να παρακολουθούν το ιστορικό των επισκέψεών
τους.
Σε κάθε βήμα της διαδικασίας παρέχεται
ενημέρωση
για
τις
όποιες
αλλαγές
(πχ
ολοκλήρωση, ακύρωση ή επαναπρογραμματισμός
ραντεβού), μέσω e-mail ή/και SMS, στα στοιχεία,
που δηλώνονται κατά την καταχώρηση του
ραντεβού. Η πλατφόρμα ενεργοποιείται σήμερα σε
20 ΔΟΥ και, σταδιακά, σε όλες τις
Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ. Δείτε ΕΔΩ σε ποιες
Υπηρεσίες
της
ΑΑΔΕ
είναι
δυνατός
ο
προγραμματισμός ραντεβού ψηφιακά.

Εκδήλωση του ΣΕΒΕ
Ο ΣΕΒΕ σας προσκαλεί σε εκδήλωση του για την
διάχυση των αποτελεσμάτων της Πράξης:
«Συνδυασμένη
παρέμβαση
αναβάθμισης
επαγγελματικών προσόντων για μακροχρόνια
ανέργους επιστήμονες για την ενίσχυση της
καινοτομίας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ στις
περιοχές παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης
Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Θεσσαλονίκης»,
Πέμπτη
11/11/2021
και
ώρα
13:00.
Η
παρακολούθηση
της
εκδήλωσης
θα
πραγματοποιηθεί on line μέσω της πλατφόρμας
Zoom . Δηλώστε συμμετοχή εδώ.

ΕΕΘ Εκδήλωση :Ασφάλιση, μια πράξη αγάπης
Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης σας προσκαλεί την
Πέμπτη 11.11.2021 και ώρα 18:00 στην Εκδήλωση με θέμα: Ασφάλιση,
μια πράξη αγάπης. Την εκδήλωση μπορείτε να παρακολουθήσετε είτε
διαδικτυακά στην ιστοσελίδα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου
Θεσσαλονίκης στο Facebook και στο κανάλι του Επιμελητηρίου στο
YouTube είτε με φυσική παρουσία στην Αίθουσα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ , του
ΕΕΘ, Αριστοτέλους 27 – 1ος όροφος, για πλήρως εμβολιασμένους και
νοσήσαντες με την επίδειξη των σχετικών πιστοποιητικών. Η χρήση
μάσκας θα είναι υποχρεωτική. ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση φυσικής
παρουσίας σας στην εκδήλωση, παρακαλώ πολύ να στείλετε
το
Ονοματεπώνυμό σας, την ιδιότητά σας και το πιστοποιητικό εμβολιασμού
ή νόσησης από COVID-19 (τελευταίου εξαμήνου), στο email
spanou@epepthe.gr , καθώς θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας , λόγω
των αυστηρών υγειονομικών πρωτοκόλλων.

ΣΕΒ – Σεμινάρια ExportReady Master
Ξεκινάει ο νέος κύκλος εκπαιδευτικών σεμιναρίων ExportReady Master
«Πως να γίνετε ExportExperts». Σκοπός είναι η στήριξη των εξαγωγικά
ανερχόμενων επιχειρήσεων στην ταχύτερη ανάπτυξη των εξαγωγών
τους.
Τα σεμινάρια απευθύνονται σε στελέχη εξαγωγικών επιχειρήσεων, από
όλους τους κλάδους, που επιθυμούν να βελτιώσουν τις εξαγωγικές τους
ικανότητες, να αυξήσουν την εξαγωγική τους δυναμική, και να
βελτιώσουν τις στρατηγικές αποφάσεις τους.
Το πρώτο σεμινάριο με θέμα «Είναι η επιχείρησή μου έτοιμη να εξάγει;»
αφορά στην εσωτερική προετοιμασία της επιχείρησης να εξάγει με
επιτυχία.
Ημερομηνία διεξαγωγής σεμιναρίου: 22 Νοεμβρίου
Ώρα: 15.00 – 17.00 μ.μ.
Πλατφόρμα μετάδοσης: Zoom
Συμμετέχοντες: Μέλη ΣΕΒ κατά προτεραιότητα
Το δεύτερο σεμινάριο έχει θέμα «Γιατί είναι απαραίτητη η έρευνα
αγοράς;» και αφορά στην αποτελεσματική αξιοποίηση της έρευνας
αγοράς για την λήψη σωστών αποφάσεων στην αγορά-στόχο.
Ημερομηνία διεξαγωγής σεμιναρίου: 23 Νοεμβρίου
Ώρα: 15.00 – 17.00 μ.μ.
Πλατφόρμα μετάδοσης: Zoom
Συμμετέχοντες: Μέλη ΣΕΒ κατά προτεραιότητα
Το τρίτο σεμινάριο έχει θέμα «Τρόποι εισόδου στις αγορές στόχους». Η
ημερομηνία θα ανακοινωθεί προσεχώς.
Το τέταρτο σεμινάριο έχει θέμα «H επιλογή του κατάλληλου μέσου
προώθησης». Η ημερομηνία θα ανακοινωθεί προσεχώς.
Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι δωρεάν για τα μέλη του ΣΕΒ. Για τα μη
μέλη, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Δηλώστε συμμετοχή.
Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 211 5006 107 ή
στείλτε e-mail στο ir@sev.org.gr. https://www.sev.org.gr/ekdiloseis/posna-ginete-exportexperts-exagoges-stin-praxi/ .

Ολοκληρώνεται η καταχώρηση των ασφαλιστικών εισφορών από μονομερείς δηλώσεις στο πληροφοριακό σύστημα του
e-ΕΦΚΑ. Αφορά 130.000 εργαζομένους-δικαιούχους αποζημίωσης ειδικού σκοπού κατά το 2020.
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε ανακοίνωση ,05.11.2021 με την οποία μας
ενημερώνει ότι στις 16 Νοεμβρίου ολοκληρώνεται η καταχώρηση των ασφαλιστικών εισφορών στο πληροφοριακό σύστημα του eΕΦΚΑ, για 130.000 περίπου εργαζομένους που υπέβαλαν μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις και έγιναν δικαιούχοι αποζημίωσης
ειδικού σκοπού κατά το 2020. Αυτό κατέστη εφικτό μετά την υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) από το
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η σχετική διαδικασία αφορά συγκεκριμένα:
-108.000 περίπου εποχικά εργαζομένους με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης (τουρισμός, εστίαση κλπ.)
-22.364 καλλιτέχνες, δημιουργούς και επαγγελματίες της τέχνης, ξεναγούς και τουριστικούς συνοδούς
-12 εργαζομένους με καταγγελία σύμβασης σε επιχειρήσεις - εργοδότες που επλήγησαν από τον μεσογειακό κυκλώνα «Ιανός» και
τις συνεπακόλουθες πλημμύρες της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020.
Δείτε εδώ αναλυτικά την ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

CETA Workshop: Agri-food
Την Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 10 π.μ.
θα πραγματοποιηθεί το σεμινάριο «CETA
Workshop: Agri-food» το οποίο έχει σκοπό να
βοηθήσει τις εταιρείες της ΕΕ να μεγιστοποιήσουν
τα οφέλη της CETA και να εκμεταλλευτούν το
αναξιοποίητο δυναμικό που αντιπροσωπεύει η
καναδική αγορά αγροδιατροφής, μαθαίνοντας
παράλληλα να συμμορφώνονται με τους κανόνες
και τους κανονισμούς της.
Η Συνολική και Εμπορική Συμφωνία ΕΕ-Καναδά /
CETA διευκόλυνε τις εξαγωγές αγαθών και
υπηρεσιών, προς όφελος των επιχειρήσεων των
εταιρειών της ΕΕ. Για τον αγροδιατροφικό τομέα,
έχει επιτύχει σημαντικά ορόσημα, όπως:
• Ολική κατάργηση των δασμών για τα
περισσότερα αγροδιατροφικά προϊόντα.
• Σημαντική αύξηση των ποσοστώσεων
γαλακτοκομικών προϊόντων.
• Πρόσβαση σε καναδικές συμβάσεις προμηθειών
για τρόφιμα, καθώς οι εταιρείες της ΕΕ μπορούν
να υποβάλλουν προσφορές για διαγωνισμούς
καναδικής ομοσπονδιακής, επαρχιακής και
περιφερειακής κυβέρνησης.
• Η αναγνώριση των γεωγραφικών ενδείξεων.
• Η απλοποίηση των διαδικασιών που
επιτρέπουν στις εταιρείες της ΕΕ να επενδύουν
στον Καναδά.
• Σωρευμένη συμβατότητα τεχνικών απαιτήσεων.
Στο πλαίσιο της CETA, η ΕΕ και ο Καναδάς
συμφώνησαν σε μια αμοιβαία αναγνώριση των
υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών προτύπων
που θα διευκολύνει τις εταιρείες της ΕΕ να
εξάγουν προϊόντα διατροφής στον Καναδά.
Ωστόσο, η CETA δεν προορίζεται να
τροποποιήσει
τους
υγειονομικούς
και
φυτοϋγειονομικούς κανόνες της ΕΕ ή του Καναδά
που πρέπει να τηρούνται αυστηρά όσον αφορά
τη συμμόρφωση σχετικά με τους ΓΤΟ και τις
ορμόνες, για παράδειγμα.
Εγγράψου εδώ

Ψηφιακό σεμινάριο - Ελληνικά φορολογικά κίνητρα - Οδηγός για την
φορολογική νομοθεσία που επηρεάζει κατοίκους εκτός Ελλάδας και
εταιρικούς επενδυτές
Η Εθνική Ελληνική Επιτροπή του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC
Ελλάς) και το Ελληνo-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο (HACC) της
Νέας Υόρκης διοργανώνουν στις 4 Δεκεμβρίου 2021 ψηφιακό σεμινάριο με
σκοπό την ενημέρωση των κατοίκων εκτός Ελλάδας και των εταιρικών
επενδυτών για την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. Συνημμένα θα βρείτε
το προσχέδιο του προγράμματος με του ομιλητές από Ελλάδα και
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

EVENT MIND THE MINDS
Το Σάββατο, 6 Νοεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, η ομάδα πρωτοβουλίας
Mind the Minds διοργανώνει τη2η διαδικτυακή συνάντηση με θέμα ” Έλληνες
εφευρέτες μέσα στο Ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας”. Προσκεκλημένοι
στη συνάντηση είναι ο Αργύρης Σπυρίδης, CEO της Anthology Ventures
(https://anthologyventures.com),
ενώ
σε
εκτενή
περιγραφή
του
οικοσυστήματος καινοτομίας θα προχωρήσει ο Γιάννης Σκουληκάρης,
ιδρυτικό μέλος της Mind the Minds και ιδρυτής και διευθυντής της
PatentΜind (https://patentmindnetherlands.com , https://patentmind.eu ).
Μετά την πρώτη συνάντηση γνωριμίας της Mind the Minds, που
πραγματοποιήθηκε στις 9 Οκτωβρίου, η2η διαδικτυακή συνάντηση θα
ασχοληθεί με το πώς εντάσσονται οι Έλληνες εφευρέτες μέσα στο Ελληνικό
οικοσύστημα της καινοτομίας. Συγκεκριμένα οι ομιλητές θα παρουσιάσουν
τους συντελεστές του οικοσυστήματος, ποιος είναι ο ρόλος τους, ποια η
θέση των Ελλήνων εφευρετών μέσα σε αυτό, πως ταιριάζει η Mind the
Minds μέσα στο περιβάλλον αυτό, τι καινούργιο φέρνει στο οικοσύστημα, τι
κενό συμπληρώνει, γιατί να υπάρχει.
Η διοργάνωση απευθύνεται σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για την
καινοτομία και το οικοσύστημά της στην Ελλάδα, αλλά ιδιαίτερα σε όσους
έχουν μία επιχειρηματική ιδέα, ένα καινοτόμο προϊόν ή υπηρεσία , εφευρέτες
ή επιχειρηματίες, ανεξάρτητα από το αν η ιδέα τους προστατεύεται με
κάποιον τρόπο ως διανοητική ιδιοκτησία. Στόχος της Mind the Minds είναι να
δημιουργήσει μία κοινότητα δημιουργικών ανθρώπων, που θα
αλληλεπιδρούν αξιοποιώντας την εμπειρία τους στο δρόμο της ιδέας τους
προς τη αγορά. Ο σύνδεσμος παρακολούθησης του event είναι:
https://us02web.zoom.us/j/84255102169?pwd=d0pIdlBrYzJYZ1R4RDQ3YW
dPL0dIQT09
Περισσότερες πληροφορίες εδώ
Site: https://mindtheminds.gr , email: info@mindtheminds.gr , τηλ (+30) 69
72 019 489 Νέλλυ Κονταξή
(+30) 69 87 705 733 Γιάννης Σκουληκάρης

Εκθέσεις στην Ελλάδα

METAL MACHINERY
Πόλη: Αθήνα ,Metropolitan Expo
Ημερομηνία: 05-07/11/2021
Εκθέματα: Μηχανήματα και τεχνολογίες επεξεργασίας
μετάλλου, βιομηχανικός εξοπλισμός, βιομηχανική
υπεργολαβία
Πληροφορίες: Site: http://metalmachinery.gr/
3ο YACHTING FESTIVAL
Πόλη: Ψηφιακά στο Εκθεσιακό – Συνεδριακό Κέντρο Mact
Expo Center, Αθήνα
Ημερομηνία: 6-9/11/2021
Εκθέματα: Έκθεση Yachting & θαλάσσιου τουρισμού
Πληροφορίες: Site: https://yachtingfestivals-athens.com/
FOODTECH & ARTOZA 2021
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα
Ημερομηνία: 12-15/11/2021
Εκθέματα: ;Έκθεση Βιομηχανίας Τροφίμων
Πληροφορίες: Site: https://foodtech.gr/h-ekthesi/to-profiltis-ekthesis/

Εκθέσεις στην Ελλάδα (συνέχεια)

ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ & ELECTROMOBILITY 2021
Πόλη: Αθήνα ,Metropolitan Expo
Ημερομηνία: 23-31/11/2021
Εκθέματα: Έκθεση αυτοκινήτων
Πληροφορίες: https://www.autokinisiexpo.gr/
8Η ATHENS INTERNATIONAL TOURISM & CULTURE EXPO
Πόλη: Ζάππειο Μέγαρο, Αθήνα
Ημερομηνία: 25-27/11/2021
Εκθέματα: Έκθεση Τουρισμού
Πληροφορίες: Site: www.aite.gr Τηλ. 210-6141164 Email:
info@leaderexpo.gr

PATRAS IQ
Πόλη: Ψηφιακή Έκθεση
Ημερομηνία: 4-6 Δεκεμβρίου & 7-12 (επισκέψιμη)
Εκθέματα: Έκθεση Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας
Πληροφορίες: Site: https://patrasiq.gr/

Διεθνείς Εκθέσεις

Διεθνείς Εκθέσεις (συνέχεια)

BALKAN CHEESE FESTIVAL
Πόλη: Βελιγράδι, Σερβία
Ημερομηνία: 6-7 Νοεμβρίου 2021
Εκθέματα: Έκθεση τυριού
Πληροφορίες: site: www.balkancheesefestival.com τηλ: +381
655 777722 , e-mail: info@balkancheesefestival.com
WIN – EURASIA
Πόλη: Tüyap Fair, Τουρκία
Ημερομηνία: 10-13 Νοεμβρίου 2021
Εκθέματα: Συστήματα αυτοματισμού, ενέργεια ηλεκτρονικές
τεχνολογίες, λύσεις logistics, management, τεχνολογίες
συγκόλλησης και κοπής
Πληροφορίες: site: https://www.win-eurasia.com/en τηλ: +90
212 334 69 00
5TH IF WEDDING FASHION İZMIR 2021
Πόλη: Σμύρνη, Τουρκία
Ημερομηνία: 16-19 Νοεμβρίου 2021
Εκθέματα: Έκθεση Νυφικων, Γαμπριατικων
Πληροφορίες: site: http://ifwedding.izfas.com.tr/home
AYSAF 2021
Πόλη: CNREXPO , Κωνσταντινούπολη
Ημερομηνία: 17-20 Νοεμβρίου 2021
Εκθέματα: Έκθεση βιομηχανίας και τεχνολογιών υποδημάτων.
Πληροφορίες: site: http://cnraysaf.com/index.aspx?ln=2

AUTOMECHANIKA ISTANBUL 2021

ÇERKEZKÖY INDUSTRIAL FAIR 2021
Πόλη: Τσερκέζκιοϊ, Τουρκία
Ημερομηνία: 24 - 27 Νοεμβρίου 2021
Εκθέματα: Βιομηχανική Έκθεση μεταλλουργίας, πλαστικών και
τροφίμων
Πληροφορίες: site: https://endustriyelfuar.org/
BUMATECH BURSA MACHINE TECHNOLOGIES FAIR
Πόλη: Προύσα
Ημερομηνία: 24-27 Νοεμβρίου 2021
Εκθέματα: Έκθεση βιομηχανίας μηχανημάτων
Πληροφορίες: site: https://bursamakinefuari.com/en/
EXPOMARITT EXPOSHIPPING ISTANBUL
Πόλη: Viaport Marina Tuzla, Τουρκία
Ημερομηνία: 30 Νοεμβρίου 2021 – 3 Δεκεμβρίου
Εκθέματα: Ναυτιλιακή Έκθεση
Πληροφορίες:
https://www.expomaritt.com/en/overview/fair-info.html

site:

30Η ΔΙΕΘΝΗ ΈΚΘΕΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ
Πόλη: Κωνσταντινούπολη
Ημερομηνία: 1-4/12/2021
Εκθέματα: Έκθεση Βιομηχανίας πλαστικών
Πληροφορίες: site: http://plasteurasia.com/en/
VIETNAM ELEVATORS EXPO
Πόλη: Ho Chi Minh City, Βιετνάμ
Ημερομηνία: 2-4/12/2021
Εκθέματα: ανελκυστήρες και εξαρτήματα αυτών
( επιτρέπεται και η ηλεκτρονική συμμετοχή )
Πληροφορίες: site: http://elevatorexpo.com.vn ,
τηλ: (84) 904811648 ,e-mail: minhchau@exdesign.com.vn

Πόλη: Κωνσταντινούπολη
Ημερομηνία: 18-21 Νοεμβρίου 2021
Εκθέματα: Έκθεση αυτοκινητοβιομηχανίας
Πληροφορίες: site: Automechanika Istanbul - Turkey's Leading
International Trade Fair for the Automotive Industry

7TH ANNUAL OTI + TTI-TRAVEL & TOURISM INDIA EXPO
Πόλη: Στάδιο Dr. SP Mukherjee AC, Panaji, GOA, Ινδία
Ημερομηνία: 02-04/12.12.2021
Εκθέματα: Έκθεση Τουρισμού
Πληροφορίες: site: https://www.indiaingreece.gov.in/

(messefrankfurt.com)
ARTIZIANO IN FIERA 2021
MADE expo 2021

Πόλη: Μιλάνο- - Ιταλία

Πόλη: Fiera Milano, Ιταλία

Ημερομηνία: 04-12/12.12.2021

Ημερομηνία: 22-25 Νοεμβρίου 2021

Εκθέματα: προϊόντα χειροτεχνίας

Εκθέματα: Έκθεση για το κτίριο και τις κατασκευές
Πληροφορίες: site: https://mailchi.mp/ktirio.gr/made-expo2021?e=04529586fe
20η

ΔΙΕΘΝΗ

ΈΚΘΕΣΗ

Πληροφορίες:
site:

https://landingaflive.artigianoinfiera.it/2021/index-

en.html?utm_source=dem&utm_medium=email&utm_campaig
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ,

ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
Πόλη: Αντάλια, Τουρκία
Ημερομηνία: 24-27 Νοεμβρίου 2021
Εκθέματα: Έκθεση Θερμοκηπίου, Γεωργικής Τεχνολογίας και
Κτηνοτροφίας
Πληροφορίες: site: https://www.growtech.com.tr/en/home.html

n=apertura_iscrizioni&utm_term=lettera_intiglietta,
e-mail: info@artigianoinfiera.it

MINING
Πόλη: Κωνσταντινούπολη
Ημερομηνία: 09-12/12.12.2021
Εκθέματα: Έκθεση εξόρυξης, μηχανημάτων λατομείου και
βαρέων οχημάτων.
Πληροφορίες: site: https://madenturkiyefuari.com/en/

Επιχειρηματικά Νέα

ΑΛΒΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στα Τίρανα, απέστειλε Ενημερωτικό Δελτίο
Οκτωβρίου 2021, του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων ( ΟΕΥ ) της Πρεσβείας της Ελλάδος στα Τίρανα, το οποίο
περιλαμβάνει ειδήσεις οικονομικού, εμπορικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στα
Τίρανα (www.agora.mfa.gr/al51), email: ecocom-tirana@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr.

ΒΕΛΓΙΟ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στις Βρυξέλλες, απέστειλε έγγραφα:
- Οδηγό Επιχειρείν 2021 για το Βέλγιο.
- Δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών εξελίξεων Βέλγιο – Οκτώβριος 2021.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στις
Βρυξέλλες (http://agora.mfa.gr/ ) e-mail: ecocom-brussels@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .

ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στα Σκόπια, απέστειλε το 67ο τεύχος
Ενημερωτικού Δελτίου του Γραφείου ΟΕΥ Σκοπίων (Οκτώβριος 2021) με θέμα: «Επισκόπηση οικονομικών, εμπορικών
επιχειρηματικών ειδήσεων για τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, σχετικά με ειδήσεις οικονομικού, εμπορικού
επιχειρηματικού ενδιαφέροντος στη Βόρεια Μακεδονία»
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
Σκόπια: www.agora.mfa.gr ,e-mail: ecocom-skopje@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr.

του
και
και
στα

ΗΠΑ - ΣΙΚΑΓΟ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στο Σικάγο, απέστειλε email που μας
ενημέρωσε σχετικά με την ανεξάρτητη εταιρεία ασφάλισης και διαχείρισης κινδύνων DNV. Πιο συγκεκριμένα:
Διοργάνωσε διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο «What matters to the consumers when buying Food and Beverage products», το οποίο
παρακολούθησε η Ζ. Προεστάκη, Γραμματέας ΟΕΥ Γ΄. Στο σεμινάριο παρουσιάστηκε η ετήσια έκθεση με τίτλο «Viewpoint Survey»
της οποίας ο στόχος είναι να αναδείξει τις κύριες προτεραιότητες των καταναλωτών σε παγκόσμιο επίπεδο, κατά την επιλογή
τροφίμων και ποτών. Το 10% των ερωτηθέντων που συμμετείχαν στην έρευνα βρίσκεται στη Β. Αμερική. Από την παρουσίαση,
συγκρατούμε τα κάτωθι στοιχεία, που αφορούν και στην αμερικανική αγορά:
•
Οι καταναλωτές εμπιστεύονται περισσότερο τα συσκευασμένα προϊόντα με εμπορικό σήμα/brand (85%). To 80% εμπιστεύεται
τα προϊόντα με εμπορικό σήμα, που πωλούνται χύμα, ωστόσο μόνο το 65% εμπιστεύεται τα προϊόντα που, αν και συσκευασμένα,
δε φέρουν εμπορικό σήμα/brand.
•
Οι καταναλωτές επιθυμούν να τους παρέχονται περισσότερες πληροφορίες για την ασφάλεια του προϊόντος (55%) και
ζητήματα που αφορούν την υγεία τους (53%), όπως για παράδειγμα αναλυτική λίστα συστατικών και κατάσταση συνθηκών υγιεινής
σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.
Επιπρόσθετα, το 38% των καταναλωτών επιθυμεί ενημέρωση για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του προϊόντος, όπως και τον
κοινωνικό του αντίκτυπο (35%).
•
Η συσκευασία αποτελεί τη σημαντικότερη πηγή πληροφοριών σχετικά με το προϊόν (49%). Επομένως, η ταμπέλα, QR κωδικοί
και επεξηγηματικά κείμενα είναι πρωταρχικής σημασίας.
Ειδικά όσον αφορά τους κωδικούς QR, πρόκειται για ένα πολλά υποσχόμενο εργαλείο, καθώς το 65% των ερωτηθέντων θα ήταν
πρόθυμοι να το χρησιμοποιούν περισσότερο, ώστε να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν στην καταγωγή και την
αυθεντικότητα των προϊόντων.
•
Η διαφάνεια της εφοδιαστικής αλυσίδας αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία για τον καταναλωτή.
Το 31% των καταναλωτών αναζητά πληροφορίες απευθείας στην ιστοσελίδα της παραγωγού εταιρείας. Το 28% πληροφορείται
μέσω της διαφήμισης και το 27% από το άμεσο προσωπικό περιβάλλον του. Το 24% από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Επισυνάπτεται
το
αρχείο
της
παρουσίασης,
που
προβλήθηκε
στο
σεμινάριο.
Στο
διαδίκτυο
(https://www.youtube.com/watch?v=cZOFj0pa5pQ ) είναι ανηρτημένη και η βιντεοσκόπηση της διαδικτυακής συζήτησης.
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να ανευρεθούν στην ιστοσελίδα της DNV, όπου είναι διαθέσιμο και δωρεάν διαδραστικό
εργαλείο για την καλύτερη κατανόηση των σύγχρονων καταναλωτικών τάσεων (https://www.dnv.com/assurance/viewpoint/viewpointsurveys/2020Q2/interactive-highlights.html ).
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στο Σικάγο βρίσκεται στην διάθεση σας για
κάθε διευκρίνιση. Διαβιβάζει αυτούσια την παρουσίαση του Senior Business Economist του Federal Reserve Bank του Σικάγο David
Oppedahl για την αμερικανική οικονομία το 2021. Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια webinar που διοργάνωσε το
Ιnternational Trade Club του Σικάγο. (συνημμένο)
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο
Σικάγο (http://www.agora.mfa.gr ), τηλ: (312) 867-0464, φαξ: (312) 867-3824, e-mail: ecocom-chicago@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του
ΒΕΘ: www.veth.gov.gr .

Επιχειρηματικά Νέα (Συνέχεια)
ΙΣΠΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μαδρίτη, απέστειλε έγγραφα με θέμα:
«Δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών εξελίξεων Ισπανίας, Σεπτέμβριος 2021»
«Αυξάνεται ο δείκτης τιμών των τροφίμων στην Ισπανία»
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 .

ΙΣΡΑΗΛ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Τελ - Αβίβ, απέστειλε Ενημερωτικό δελτίο με
οικονομικές και επιχειρηματικές ειδήσεις για το Ισραήλ, κατά τους μήνες Οκτώβριο-Νοέμβριο 2021.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο
Τελ Αβίβ (www.agora.mfa.gr ), τηλ: +972-3-605.52.99*,φαξ : +972-3-695.13.29 , email: ecocom-telaviv@mfa.gr ή την ιστοσελίδα
του ΒΕΘ www.veth.gov.gr.

ΚΑΝΑΔΑΣ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Οττάβα, απέστειλε Ενημερωτικό δελτίο
οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων για τον Καναδά, για τον μήνα Οκτώβριο 2021.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στον Καναδά (www.agora.mfa.gr), email: ecocom-ottawa@mfa.gr , τηλ: 613 238 6271-2, fax: 6132385676, 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 Οκτώβριο.
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.

10ο Αραβο-Ελληνικού Οικονομικού Φόρουμ- 7 & 8/12/2021
Στις 7 & 8 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί το «10ο Αραβο-Ελληνικού Οικονομικού Φόρουμ» με θέμα «Ελλάδα και Αραβικός
Κόσμος: Προς ένα Βιώσιμο Μέλλον» το οποίο διοργανώνει το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο. Η διεξαγωγή του θα
πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθηνών σε υβριδική μορφή (θα υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης από
το Ξενοδοχείο καθώς και διαδικτυακά για όσους δεν θα μπορούν να είναι μαζί μας). Ορμώμενο από τις διεθνείς τάσεις, το ΑραβοΕλληνικό Επιμελητήριο γιορτάζει την δέκατη επέτειο της ετήσιας εκδήλωσης-ναυαρχίδας του, προωθώντας την «βιωσιμότητα»
στις ελληνο-αραβικές σχέσεις. Τα σημεία εστίασης και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Φόρουμ αντικατοπτρίζουν τομείς
ενδιαφέροντος που μπορούν να τονώσουν την οικονομική δραστηριότητα και να διατηρήσουν βιώσιμες επιχειρηματικές σχέσεις
κάθε είδους. Εξάλλου, οι δραστηριότητες του Αραβο-Ελληνικού Επιμελητηρίου στοχεύουν στη στήριξη των μικρο-μεσαίων
επιχειρήσεων ώστε να αναπτύξουν στενότερες σχέσεις και συνεργασίες, διατηρώντας ανοιχτά τα κανάλια επικοινωνίας μεταξύ
της
ελληνικής
και
της
αραβικής
πλευράς.
Το φετινό πρόγραμμα του Φόρουμ εμπλουτίζεται με την ενσωμάτωση της 3ης ετήσιας Συζήτησης Στρογγυλής Τραπέζης, «Meet
the Arab Ambassadors», μία πλατφόρμα διαλόγου μεταξύ των Αράβων Πρεσβευτών και των Ελλήνων CEO’s και
επιχειρηματικών ηγετών αναφορικά με θέματα σχετικά με το επιχειρηματικό και επενδυτικό κλίμα στον αραβικό κόσμο.
Δηλώνοντας συμμετοχή στο 10ο Φόρουμ, τα ενδιαφερόμενα μέρη θα έχουν την ευκαιρία, να παρακολουθήσουν σημαντικές
ομιλίες και παρουσιάσεις, αλλά και να δικτυωθούν είτε με φυσική παρουσία είτε διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας της
εκδήλωσης,
με
τους
Άραβες
ομολόγους
τους
σε
όλους
τους
επιχειρηματικούς
τομείς.
Πατώντας
στα
παρακάτω
ονόματα
των
αρχείων,
θα
μπορείτε
να
βρείτε
επιπλέον
πληροφορίες:
Γενική
Επισκόπηση
Πληροφοριακό
γράφημα
(infographic)
10ου
Αραβο-Ελληνικού
Οικονομικού
Φόρουμ
Δηλώστε συμμετοχή εδώ
Προθεσμία δηλώσεων συμμετοχής: Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής της Εργασίας και Περιβάλλοντος
Από την Παρασκευή 5 έως την Κυριακή 7 Νοεμβρίου 2021 θα πραγματοποιηθεί το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής της Εργασίας
και Περιβάλλοντος στο αμφιθέατρο του ΟΤΕ ACADEMY (Πέλικα & Σπάρτης 1 Τ Κ 15122, Μαρούσι Αττικής) με υβριδικό τρόπο,
δηλαδή με φυσική παρουσία αλλά και ταυτόχρονη διαδικτυακή αναμετάδοση.
Το τελικό πρόγραμμα του συνεδρίου μπορείτε να το δείτε εδώ
Στο συνέδριο θα αναπτυχθούν όλα τα επίκαιρα θέματα για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, την πρόληψη και διαχείριση
επαγγελματικών ασθενειών και εργατικών ατυχημάτων καθώς και για την τρέχουσα κατάσταση με την πανδημία COVID-19.
Διακεκριμένοι ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα αναπτύξουν τις απόψεις τους και θα μεταφέρουν τις γνώσεις τους σε
αυτό το πολύ ενδιαφέρον τριήμερο συνέδριο.
Η είσοδος για όσους παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία θα επιτραπεί μόνο με επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή
νόσησης εντός των τελευταίων 6 μηνών. Για την πρόληψη μετάδοσης της COVID-19 θα ληφθούν όλα τα αναγκαία προληπτικά
μέτρα και θα τηρηθούν αυστηρά τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα.
Το κόστος παρακολούθησης με φυσική παρουσία είναι 50 ευρώ για τους ειδικευμένους ιατρούς και 20 ευρώ για τους ειδικευόμενους
ιατρούς και λοιπούς επαγγελματίες υγείας.
Για τη χορήγηση πιστοποιητικού παρακολούθησης για όσους παρακολουθήσουν εξ αποστάσεως το κόστος είναι 20 ευρώ για τους
ειδικευμένους ιατρούς και 10 ευρώ για τους ειδικευόμενους ιατρούς και λοιπούς συμμετέχοντες.
Έναρξη συνεδρίου Παρασκευή 5 Νοεμβρίου και ώρα 14:00
Η διαδικτυακή παρακολούθηση είναι δωρεάν για όλους.
Απαιτείται εγγραφή η οποία γίνεται διαδικτυακά στις ιστοσελίδες:
www.medcongress.gr
2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
www.e-vip.gr
2 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΥΠΟΒΟΛΗ
15/11/2021
ΕΝΤΥΠΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
18/11/2021
(10
Π.Μ.)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΕΙΔΗ
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΤΗΛ
26953 60606

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
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18/11/2021
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΑΘΕΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2022 ΚΑΙ 2023 ΤΗΛ. 2313 308154

ΓΝΘ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ
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19/11/2021
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΜΙΣΘΩΤΗ
ΕΝΟΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΣΤΟΝ
ΙΣΟΓΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΤΗΛ. 2313 323119

ΓΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

679

19/11/2021
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ 2 ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΩΝ ΤΗΛ. 2313 323119

ΓΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

680

19/11/2021 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ
ΤΗΣ
ΚΛΙΝΙΚΗΣ
ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΛ. 2313307911
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22/11/2021 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ. ΤΗΛ. 210 6571758

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΥΝΑΣ
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25/11/2021
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
&
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
ΓΙΑ
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ. ΤΗΛ. 2313 307190

ΓΝΘ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

674

6/12/2021
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΤΗΛ. 2651007982
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09/12/2021
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
ΤΗΣ
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΓΝΘ Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΗΛ. 2313 307190

ΓΝΘ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
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14/01/2022
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΤΟΥ
ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ
ΛΑΡΝΑΚΑΣ-ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ, ΦΑΣΗ Γ' ΤΗΛ. 00357 22806544

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ
ΚΥΠΡΟ

16

ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΙΣΟΔΟΥ
ΚΑΙ
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΓΙΑ

ΓΙΑ
ΤΗ
ΔΡΟΜΟΥ

ΓΝ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

•
•

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.

