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Τροποποίηση των όρων επιστροφής της Επιστρεπτέας Προκαταβολής και παράταση της προθεσμίας
Δελτίο Τύπου Υπουργείου Οικονομικών , 20.11.2021: Η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών, ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες
των επιχειρήσεων που έχουν επηρεαστεί αρνητικά από την κρίση της πανδημίας του κορονοϊού, αλλά και των επιχειρήσεων που
επλήγησαν από τις μεγάλες πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού και δη εκείνων της Βόρειας Εύβοιας, και σε συνεργασία με το
συναρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, προχώρησαν στην τροποποίηση των αποφάσεων για όλους τους κύκλους της
Επιστρεπτέας Προκαταβολής, προκειμένου να εξασφαλιστούν ευνοϊκότεροι όροι για τους δικαιούχους.
Ειδικότερα, με την έκδοση σχετικών αποφάσεων (ΦΕΚ Β΄ 5303, 5305, 5306, 5307, 5308) μειώνεται το ποσοστό επιστροφής όλων των
κύκλων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, ανάλογα με την πτώση των ακαθάριστων εσόδων κάθε επιχείρησης.
Συγκεκριμένα, εφόσον έχει τηρηθεί η ρήτρα διατήρησης εργαζομένων που προβλεπόταν σε κάθε κύκλο Επιστρεπτέας Προκαταβολής,
παρέχεται η δυνατότητα επιστροφής των κάτωθι ποσοστών της ενίσχυσης:
α) Για επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2019, δεν άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλίου
2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 και έχουν θετικά ακαθάριστα έσοδα το 2019:
25% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των ακαθάριστων εσόδων του 2020 της επιχείρησης ξεπερνά το 70%, σε σχέση με το 2019, και
η επιχείρηση παρουσιάζει ζημίες προ φόρων ή
33,3% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των ακαθάριστων εσόδων του 2020 της επιχείρησης ανέρχεται τουλάχιστον σε 30% και έως
70%, σε σχέση με το 2019, και παρουσιάζει ζημίες προ φόρων ή
50% της ενίσχυσης, για τις λοιπές επιχειρήσεις.
β) Για νέες επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 ή για επιχειρήσεις που άνοιξαν
υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 ή έχουν μηδενικά ακαθάριστα έσοδα το 2019:
25% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των ακαθάριστων εσόδων του 2020 της επιχείρησης ξεπερνά το 30%, σε σχέση με τα έσοδα
του 2019, και η επιχείρηση παρουσιάζει ζημίες προ φόρων ή
33,3% της ενίσχυσης, για τις λοιπές επιχειρήσεις.
Δείτε εδώ το κείμενο της ανακοίνωσης

Επιχορήγηση επιχειρήσεων που υπέστησαν μεγάλες οικονομικές απώλειες λόγω κορονοϊού προβλέπει τροπολογία του
Υπουργείου Οικονομικών
Τη θέσπιση επιχορήγησης σε επιχειρήσεις που υπέστησαν μεγάλες οικονομικές απώλειες λόγω της πανδημίας του κορονοϊού οι
οποίες επιτάθηκαν από φυσικές καταστροφές που εκδηλώθηκαν εντός του έτους 2021 καθώς και την εφάπαξ οικονομική ενίσχυση
στους ιδιοκτήτες ίππων, προπονητές και αναβάτες δρομώνων ίππων, λόγω της αναστολής των ιπποδρομιών και του ιπποδρομιακού
στοιχηματισμού, προβλέπει τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών. Η νέα ρύθμιση κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης που συζητείται στην Ολομέλεια της Βουλής για τον εκσυγχρονισμό της ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών
εγκαταστάσεων. (ΠΗΓΗ: EBEA e-Newsletter| 26.11.21).

Πρώτες ρυθμίσεις οφειλών μέσω του νέου εξωδικαστικού μηχανισμού
Το Υπουργείο Οικονομικών, μετά την ολοκλήρωση της τηλεδιάσκεψης (25.11.2021) υπό τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο
Σταϊκούρα με τους αρμόδιους φορείς του χρηματοπιστωτικού τομέα, της Τράπεζας της Ελλάδος και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων, ανακοινώνει την ολοκλήρωση των πρώτων 24 ρυθμίσεων οφειλών, στο πλαίσιο του νέου εξωδικαστικού μηχανισμού
(Ν.4738/2020), η οποία αποδεικνύει την αποτελεσματικότητά του στην αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους νοικοκυριών και
επιχειρήσεων. Οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις είναι βιώσιμες, ρεαλιστικές και δίκαιες για τον οφειλέτη, καθώς προκύπτουν από έναν ειδικό
αυτοματοποιημένο αλγόριθμο, ο οποίος λαμβάνει υπόψη τα οικονομικά δεδομένα (έσοδα, εύλογες δαπάνες διαβίωσης, αξία
περιουσίας κ.λπ.) του οφειλέτη, των συνοφειλετών και των εγγυητών του. Με τον τρόπο αυτό, εξαλείφονται οι χειροκίνητες διαδικασίες
του παρελθόντος, μειώνεται η γραφειοκρατία και – πρωτίστως – ενισχύεται η διαφάνεια και η αποτελεσματικότητα, δεδομένου ότι όλα
τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από τον νόμο, ελέγχονται και διασταυρώνονται με αυτοματοποιημένο τρόπο. Δείτε
εδώ αναλυτικά το δελτίο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών (25.11.2021).

e-ΕΦΚΑ: Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για έμμισθους δικηγόρους, μισθωτούς μηχανικούς και υγειονομικούς
Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε ότι στις 10/12/2021 θα τεθεί σε λειτουργία νέα ηλεκτρονική υπηρεσία τροποποίησης των
Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ) για τα έτη 2019 και 2020 για Έμμισθους Δικηγόρους, Μισθωτούς Μηχανικούς και
Υγειονομικούς. Συγκεκριμένα, η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία είναι διαθέσιμη σε:
• εργοδότες δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και σε Ν.Π.Ι.Δ. και
• εργοδότες μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου
(Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής ΑΠΔ Κοινών Επιχειρήσεων),
Η εν λόγω ηλεκτρονική υπηρεσία αποτελούσε πάγιο αίτημα των δικηγόρων, των μηχανικών και των υγειονομικών καθώς καταργεί
την ταλαιπωρία και την υποχρέωση φυσικής επίσκεψης στα τοπικά υποκαταστήματα για τροποποιήσεις Α.Π.Δ. και παράλληλα
μειώνει σημαντικά τον φόρτο εργασίας των υπαλλήλων του Φορέα.
Η υπηρεσία θα παρέχεται στους εργοδότες μέσω του ιστότοπου του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) επιλέγοντας: Ηλεκτρονικές
Υπηρεσίες → Εργοδότες → «Ηλεκτρονική Υπηρεσία Τροποποίησης της Ασφάλισης για Έμμισθους Δικηγόρους, Μισθωτούς
Μηχανικούς και Υγειονομικούς» με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης που διαθέτουν για την υποβολή Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου. Η δε
δυνατότητα τροποποίησης παρέχεται στον εργοδότη ανά ασφαλισμένο.
Η ανωτέρω τροποποίηση πραγματοποιείται με απλό και φιλικό τρόπο για το χρήστη, χωρίς την υποβολή δικαιολογητικών, και αφορά
στην δηλωθείσα -μέσω Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ)- ασφάλιση των προσώπων αυτών για τα έτη 2019 και 2020, ώστε
να προσαρμοσθεί στις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις, που διέπουν το ασφαλιστικό καθεστώς τους.
Η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία, θα εμπλουτισθεί στις 17/01/2022 με αυτοματοποιημένη ηλεκτρονική διαδικασία επιστροφής των
αντιστοίχως αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών στους εν λόγω δικαιούχους (ασφαλισμένους και εργοδότες).

O e-ΕΦΚΑ εντάσσεται στο support.gov.gr για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών
O e-ΕΦΚΑ εντάσσεται στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πολιτών support.gov.gr, στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης και βελτίωσης
των ψηφιακών υπηρεσιών που προσφέρει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις. Μέσω της νέας υπηρεσίας, οι πολίτες μπορούν να
υποβάλλουν στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης Gov.gr ερωτήματα σχετικά με την χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών
του e-ΕΦΚΑ και μετά την επεξεργασία τους, να παραλαμβάνουν τις απαντήσεις τους.
Μέχρι πρόσφατα η υποβολή αιτήσεων-ερωτημάτων των συναλλασμένων για υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ που είναι αναρτημένες στο
Gov.gr, εξυπηρετούνταν με επίσκεψη του πολίτη στον δικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ. Η διαδικασία αυτή πλέον υποκαθίσταται από την
ψηφιακή πλατφόρμα support.gov.gr. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένας νέος ψηφιακός χώρος επικοινωνίας πολιτών και
επιχειρήσεων, για την υποβολή ερωτημάτων, αιτημάτων και τη λήψη απαντήσεων για τη χρήση του συνόλου των ψηφιακών
υπηρεσιών, που είναι αναρτημένες στο Gov.gr.
Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου.

Διευκρινίσεις για την υποβολή στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του εντύπου για την τηλεργασία - Κατάργηση υποχρέωσης υποβολής από
τον εργαζόμενο του ειδικού εντύπου για τα self–tests
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: Στο πλαίσιο των
έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο
της Επικράτειας, όπως αυτά προσδιορίζονται κάθε φορά στις σχετικές Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις των γενικών μέτρων, δίνεται η
δυνατότητα στον εργοδότη να καθορίζει με απόφασή του το ποσοστό των εργαζομένων με τηλεργασία σύμφωνα με την παρ.3α) του
άρθρου 67 του ν. 4808/2021 (Α’ 101) (Βλ. σημείο 4 της παρ. 2 του Πίνακα Β που περιλαμβάνεται στην παρ. 1 του άρθρου 1 της
τελευταίας εν ισχύ ΚΥΑ υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 72486/19.11.2021). Κατά την εφαρμογή του μέτρου αυτού οι εργοδότες
συνεχίζουν να υποβάλλουν στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα εφαρμογής του μέτρου, το Έντυπο
4.1 «ΔΗΛΩΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ». Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι από 16/10/2021 έχει
καταργηθεί η υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.32209/24.5.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, Τουρισμού και Επικρατείας «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από
τον κορωνοϊό COVID-19 σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία» (Β΄2192),
όπως ισχύει. Ως εκ τούτου δεν υφίσταται υποχρέωση υποβολής από τον εργαζόμενο αποτελέσματος self test, με τη συμπλήρωση
του ειδικού εντύπου «Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζομένων καταγραφής αποτελέσματος COVID – 19 Test (Self/Rapid/PCR)» μέσω
εισόδου στην πλατφόρμα supportemployees.services.gov.gr και στη συνέχεια στην Πλατφόρμα Δήλωσης Αποτελεσμάτων COVID19 Tests στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Νέος κλιματικός νόμος: Οι βασικές ρυθμίσεις σε μεταφορές, κατασκευές, ηλεκτρική ενέργεια και επιχειρήσεις
Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο για το νέο κλιματικό νόμο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με στόχο να
κατατεθεί το επόμενο διάστημα στη Βουλή. Για πρώτη φορά η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μετουσιώνεται σε νομοθετική
πρωτοβουλία, ανέφερε ο αρμόδιος υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστας Σκρέκας, στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου για
την παρουσίαση του νομοσχεδίου. Όπως εξήγησε, ο εθνικός κλιματικός νόμος θα είναι ιστορικής σημασίας καθώς θα ορίσει το
θεσμικό πλαίσιο της χώρας μας για τη σταδιακή μείωση των ανθρωπογενών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, με σκοπό την
αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας ως το 2050. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν
μέρος στη δημόσια διαβούλευση έως την Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 20:00, ΕΔΩ. (ΠΗΓΗ: NEWSLETTER TEE/TKM,
26.11.2021).

Νέα online εφαρμογή από τον ΔΕΔΔΗΕ για συνδέσεις υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων
Με στόχο την αμεσότερη, ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση όλων των πολιτών και την περαιτέρω προώθηση της
ηλεκτροκίνησης, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε συνεργασία με τον ΔΕΔΔΗΕ, παρουσιάζουν τη νέα εφαρμογή για
την υποβολή αιτήσεων για συνδέσεις υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://apps.deddie.gr/ElectricMobility/. Στο πλαίσιο της δέσμευσής του ΔΕΔΔΗΕ για την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του και τον
πλήρη μετασχηματισμό του σε μια σύγχρονη πελατοκεντρική εταιρεία Διαχείρισης Δικτύων, ο Διαχειριστής δίνει πλέον τη
δυνατότητα στους πολίτες να διεκπεραιώσουν πλήρως την αίτησή τους για σύνδεση υποδομής φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων
ηλεκτρονικά. Με απλά βήματα μπορούν πλέον να υποβάλλουν την αίτησή τους για σύνδεση των απαραίτητων υποδομών, είτε σε
νέα παροχή είτε σε υφιστάμενη. Η πρωτοβουλία αυτή που υλοποίησε με συνέπεια ο ΔΕΔΔΗΕ θα συμβάλλει στην περαιτέρω
ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης και θα επιτρέψει την καταγραφή όλων των υποδομών φόρτισης που συνδέονται στο δίκτυο, όπως
προβλέπει και ο νόμος 4710/2020 για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης.Τα βασικά οφέλη της υποβολής των αιτήσεων μέσω της
εφαρμογής εξυπηρέτησης είναι:
• Η ψηφιακή υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του αιτούντα σε περιοχή του ΔΕΔΔΗΕ
• Η ταχύτερη και ευκολότερη συμπλήρωση της αίτησης χάρη στη δυναμική εμφάνιση των πεδίων προς συμπλήρωση και των
απαιτούμενων πληροφοριών ανάλογα με τις επιλογές που γίνονται κατά τη διαδικασία
• Ο έλεγχος της ορθότητας των πληροφοριών που εισάγονται στα στάδια της διαδικασίας, ώστε να αποφεύγεται η υποβολή
εσφαλμένα συμπληρωμένων αιτήσεων.
• Η δυνατότητα συλλογής των ψηφιακών δεδομένων για τη σύνδεση υποδομών φόρτισης από τον ΔΕΔΔΗΕ σε κεντρικό επίπεδο,
επιτρέποντας έτσι την καλύτερη διαχείριση του δικτύου, αλλά και τον προγραμματισμό στοχευμένων παρεμβάσεων και την
εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων στο μέλλον.
Η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Αλεξάνδρα Σδούκου δήλωσε: «Η προώθηση της ηλεκτροκίνησης
αποτελεί προτεραιότητα της ελληνικής Κυβέρνησης για τη μετάβαση σε μια νέα εποχή βιώσιμων και πιο καθαρών μετακινήσεων. Η
νέα ψηφιακή υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ διευκολύνει τους πολίτες ώστε με απλό και γρήγορο τρόπο, απολύτως ηλεκτρονικά, να
υποβάλλουν την αίτησή τους για σύνδεση υποδομής φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, καταργώντας τη χειρόγραφη αίτηση και την
αυτοπρόσωπη παρουσία στο κατάστημα του ΔΕΔΔΗΕ. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι αρωγός και υποστηρίζει
έμπρακτα την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του ΔΕΔΔΗΕ, ώστε να προσφέρει υψηλότερου επιπέδου εξυπηρέτηση στους πολίτες».
Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ, Τάσος Μάνος δήλωσε: «O ΔΕΔΔΗΕ βρίσκεται σε πλήρη εγρήγορση και ετοιμότητα για να
στηρίξει την προσπάθεια της Πολιτείας για ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης, προχωρώντας σε όλες τις απαραίτητες παρεμβάσεις για
άμεση, εύκολη και αποτελεσματική σύνδεση των υποδομών φόρτισης στο Δίκτυο».

Το ύψος της αποζημίωσης για εξοπλισμό και τηλεπικοινωνίες που θα καταβάλλουν οι εργοδότες στους τηλεργαζόμενους
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Το ελάχιστο ύψος της αποζημίωσης που οφείλουν να καταβάλουν οι εργοδότες στους εργαζόμενους που απασχολούνται με
τηλεργασία, για την κάλυψη του κόστους του εξοπλισμού, των τηλεπικοινωνιών και της χρήσης του οικιακού χώρου εργασίας
καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη, σε εφαρμογή του νόμου
4808/2021 για την Προστασία της Εργασίας.
Ο νόμος προβλέπει για πρώτη φορά αποζημίωση των τηλεργαζόμενων για το κόστος που επωμίζονται εξαιτίας της τηλεργασίας.
Σύμφωνα με την απόφαση, το ελάχιστο ποσό που θα καταβάλλουν μηνιαίως οι εργοδότες στους τηλεργαζόμενους είναι:
• Για τη χρήση του οικιακού χώρου εργασίας, 13 ευρώ.
• Για την κάλυψη του κόστους επικοινωνιών, 10 ευρώ.
• Για την συντήρηση του εξοπλισμού, 5 ευρώ
Σημειώνεται ότι το ελάχιστο ύψος της αποζημίωσης για κάθε περίπτωση, καθορίστηκε με βάση σχετική ειδική έκθεση (μελέτη
κόστους) του οίκου PWC, που εκπονήθηκε για λογαριασμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Σύμφωνα με την απόφαση, η αποζημίωση για το κόστος των επικοινωνιών δεν καταβάλλεται αν ο εργοδότης το καλύπτει απ’
ευθείας, μέσω χωριστής σύμβασης με τον πάροχο διαδικτύου – κινητής και σταθερής τηλεφωνίας. Αντίστοιχα, δεν καταβάλλεται η
αποζημίωση για τη συντήρηση του εξοπλισμού αν οι συσκευές παρέχονται από τον εργοδότη.
Η απόφαση ορίζει επίσης ρητά ότι η αποζημίωση δεν επιτρέπεται να καταβάλλεται αντί αμοιβής του εργαζομένου, καθώς αποτελεί
δαπάνη. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το νόμο για την Προστασία της Εργασίας (άρθρο 67) «Οι σχετικές δαπάνες δεν αποτελούν
αποδοχές, αλλά εκπιπτέα δαπάνη για την εργοδοτική επιχείρηση, δεν υπόκεινται σε οποιοδήποτε φόρο ή τέλος ούτε οφείλονται επί
αυτών ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη ή εργαζομένου».
Τέλος, προβλέπεται ότι αν η τηλεργασία παρασχεθεί για λιγότερες από 22 ημέρες ανά μήνα, τότε, θα καταβάλλεται στον εργαζόμενο
το 1/22 των δαπανών ανά ημέρα τηλεργασίας.
Δείτε εδώ την απόφαση

ΕΕΤ: Οδηγίες προς τους καταναλωτές για απάτες σε αγορές μέσω διαδικτύου
Ενημερωτικό υλικό με οδηγίες αναγνώρισης και προστασίας από απάτες σε αγορές μέσω διαδικτύου (online shopping scams) και
απάτες σχετιζόμενες με επενδύσεις (investment scams) έχει αναρτήσει η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ) στην ιστοσελίδα της με
αφορμή την ενημερωτική εκστρατεία που βρίσκεται σε εξέλιξη στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού μήνα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.
(https://www.hba.gr/News/Details/2071). (ΠΗΓΗ: EBEA e-Newsletter| 26.11.21).

Καταβολή αναδρομικών σε 12.173 συνταξιούχους
Από τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Την Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021 με εμβόλιμη πληρωμή πρόκειται να καταβληθούν αναδρομικά ποσά σε 12.173 συνταξιούχους
που υπέβαλαν αίτημα συνταξιοδότησης μετά τον Μάιο του 2016 και είχαν πάνω από 30 έτη ασφάλισης καθώς ολοκληρώθηκε ο
επανυπολογισμός των συντάξεων τους με βάση τα βελτιωμένα ποσοστά αναπλήρωσης του ν.4670/2020. Οι 12.173 συνταξιούχοι
εντάσσονται στο πλήθος των 29.032 εξαιρετικά σύνθετων περιπτώσεων που εκκρεμούσε ο επανυπολογισμός τους. Οι δικαιούχοι
που θα πληρωθούν στις 26 Νοεμβρίου επιμερίζονται ως εξής:
Συνταξιούχοι του ΝΑΤ: 742
Συνταξιούχοι με αναδρομικά ποσά άνω των 2.500 ευρώ που έχριζαν περαιτέρω ελέγχου: 2.133
Εργαζόμενοι Συνταξιούχοι: 6.236
Αναδρομικά κληρονόμων συντάξεων γήρατος και χηρείας: 1.262
Αναδρομικά συνταξιούχων γήρατος και χηρείας- ειδικές περιπτώσεις: 547
Συνταξιούχοι ΤΣΜΕΔΕ: 1003
Συνταξιούχοι ΟΓΑ: 250
Οι παραπάνω συνταξιούχοι εκτός από τα αναδρομικά, θα δουν μόνιμες αυξήσεις στις συντάξεις τους από τον επόμενο μήνα της
τάξεως του 5,1% κατά μέσο όρο. Τέλος, για τις υπόλοιπες 16.859 περιπτώσεις, ο επανυπολογισμός τους πρόκειται να ολοκληρωθεί
εντός Δεκεμβρίου.

Στη Βουλή το Νομοσχέδιο για το νέο θεσμικό πλαίσιο των εταιρειών – Τεχνοβλαστών (spin–off)
Κατατέθηκε σήμερα στην Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που αφορά και στην αναμόρφωση του
θεσμικού πλαισίου των Τεχνοβλαστών (spin – off), το οποίο διαμορφώθηκε σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων. Το νομοσχέδιο αφορά στην απλοποίηση και αποσαφήνιση του πλαισίου λειτουργίας των εταιρειών-τεχνοβλαστών
(spin–off), δηλαδή των εταιρειών που αναφύονται από τα Ερευνητικά Κέντρα και τα Πανεπιστήμια, επενδύοντας στην τεχνογνωσία
που παράγεται. Παράλληλα στοχεύει στο να ενθαρρύνει την δημιουργία περισσότερων πατεντών. Για πρώτη φορά τίθεται ένα
πλήρες και ευέλικτο θεσμικό πλαίσιο που διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία ίδρυσης εταιριών τεχνοβλαστών από τους
Ερευνητικούς Οργανισμούς και τα Πανεπιστήμια και της χώρας.
Επιχειρείται επίσης, ο εκσυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας των εταιρειών-τεχνοβλαστών που μέχρι σήμερα ήταν
κατακερματισμένο, ελλιπές και αναχρονιστικό. Ουσιαστικά δίνονται απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα, για τα οποία μέχρι σήμερα
υπήρχε νομική ασάφεια.
Μεταξύ άλλων, οι σχετικές διατάξεις προβλέπουν:
• Ενίσχυση του αναπτυξιακού ρόλου των ερευνητικών οργανισμών με την απαραίτητη ευελιξία για την ίδρυση κεφαλαιουχικών
εταιριών με σκοπό την αξιοποίηση των ερευνητικών τους αποτελεσμάτων για την παραγωγή σύγχρονων καινοτόμων προϊόντων
(εταιριών τεχνοβλαστών – spin off).
• Δυνατότητα ίδρυσης και συμμετοχής στις εταιρίες τεχνοβλαστών όλων των κατηγοριών διδακτικού και εργαστηριακού
προσωπικού.
• Απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου και της διαδικασίας ίδρυσης εταιριών spin off.
• Ενίσχυση του ρόλου των Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας, ως διακριτών δομών με κύριο αντικείμενο την ενίσχυση της
καινοτομίας και την υποστήριξη του σε θέματα αξιοποίησης της τεχνογνωσίας και των ερευνητικών αποτελεσμάτων που
παράγονται εντός του ερευνητικού οργανισμού.
• Δυνατότητα ίδρυσης εταιριών τεχνοβλαστώνσε συνεργασία με άλλους Ερευνητικούς Οργανισμούς.
Κοινός στόχος, η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων και η περαιτέρω ενθάρρυνση της ερευνητικής δραστηριότητας των Ερευνητικών
Ινστιτούτων και των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, καθώς και η απλούστευση των διαδικασιών προς όφελος των Πανεπιστημίων,
των Ερευνητικών κέντρων, αλλά και των εφευρετών. Το νέο θεσμικό πλαίσιο προάγει την καινοτομία, στηρίζει τον κόσμο της
έρευνας και επενδύει στη σύνδεση της γνώσης με την επιχειρηματικότητα.
Το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ) με την υποστήριξη του Τομεακού Επιστημονικού
Συμβουλίου (ΤΕΣ)Μεταφοράς Τεχνολογίας και Διανοητικής Ιδιοκτησίας εισηγήθηκε τις συγκεκριμένες διατάξεις, τις οποίες
επεξεργάστηκαν ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης, η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Νίκη
Κεραμέως, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιος για την Έρευνα και την Καινοτομία κ. Χρίστος Δήμας και ο
Υφυπουργός Παιδείας, αρμόδιος για θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, κ. Άγγελος Συρίγος.
Δείτε εδώ το Σχέδιο Νόμου
Διαγωνισμός του Γραφείου Προμηθειών της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών
Το Γραφείο Προμηθειών της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες προκήρυξε τον RFQ-GRC-2021-043
Διαγωνισμό για την παροχή ειδών απολύμανσης επιφανειών, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 29η
Νοεμβρίου 2021 στις 23:59 τοπική ώρα Ελλάδος.
Προκειμένου να συντάξετε και υποβάλετε την οικονομική προσφορά σας, μπορείτε να ανατρέξετε εδώ
19/11/2021 Ημερομηνία έναρξης διαγωνιστικής διαδικασίας GREATPROCURE@unhcr.org
24/11/2021Τοπική ώρα 23:59 π.μ., Ημερομηνία παραλαβής ερωτήσεων GREATPROCURE@unhcr.org
29/11/2021Τοπική ώρα 23:59 μ.μ., Καταληκτική ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών GREATPROCURE@unhcr.org
Για περισσότερες πληροφορίες: Supply Unit- Procurement |UNHCR Office in Athens |Supply Unit| Address: 91, Michalakopoulou
str., GR-11528, Athens| email: GREATPROCURE@unhcr.org| www.unhcr.org |www.unhcr.org/gr

Επίτευξη πολιτικής συμφωνίας μεταξύ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον Προϋπολογισμό του
2022.
Δελτίο Τύπου Υπουργείου Οικονομικών 17.11.2021: Στις 15 Νοεμβρίου 2021 επιτεύχθηκε συμφωνία στις Βρυξέλλες μεταξύ του
Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επί κοινού σχεδίου Προϋπολογισμού της Ε.Ε. για το έτος 2022, που περιλαμβάνει
αναλήψεις υποχρεώσεων συνολικού ύψους 169,5 δισ. ευρώ και πιστώσεις πληρωμών 170,6 δισ. ευρώ και στοχεύει στην
κινητοποίηση επενδύσεων για μια βιώσιμη ανάκαμψη και μια «πράσινη», ψηφιακή και ανθεκτική Ευρώπη. Η συμφωνία διασφαλίζει
έναν ισορροπημένο και ρεαλιστικό Προϋπολογισμό, ο οποίος έχει ως προτεραιότητα την ανάκαμψη από την πανδημία, την
προστασία και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την «πράσινη» και ψηφιακή οικονομία, ενώ προβλέπει και επαρκή περιθώρια για
την αντιμετώπιση ενδεχόμενων έκτατων αναγκών και μελλοντικών προκλήσεων. Έμφαση, επίσης, δίνεται στους τομείς της συνοχής,
της καινοτομίας, της μετανάστευσης, της ασφάλειας, της ανθρωπιστικής βοήθειας και της εξωτερικής δράσης της Ένωσης. Ο
Προϋπολογισμός Ε.Ε. έτους 2022 προβλέπεται να διαθέσει σημαντικούς πόρους σε τομείς και προγράμματα υψηλού ελληνικού
ενδιαφέροντος, όπως της Οικονομικής και Κοινωνικής Συνοχής, της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, της Μετανάστευσης και Ασύλου,
των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ), καθώς και των ΕU4Health, HORIZON, LIFE και ERASMUS. Πιο αναλυτικά, μέσω του
Προϋπολογισμού 2022 συμφωνήθηκε να διατεθούν συνολικά:
49,7 δισ. ευρώ για τη στήριξη της ανάκαμψης, μέσω της προώθησης των επενδύσεων στην οικονομική, κοινωνική και εδαφική
συνοχή.
53,1 δισ. ευρώ για την Κοινή Αγροτική Πολιτική και 971,9 εκατ. ευρώ για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας για τους
Ευρωπαίους γεωργούς, καθώς και για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του αγροδιατροφικού τομέα.
12,2 δισ. ευρώ για το πρόγραμμα «HORIZON» με σκοπό τη στήριξη της έρευνας της Ε.Ε. σε τομείς όπως η υγεία, ο ψηφιακός
τομέας, η βιομηχανία, το διάστημα, το κλίμα, η ενέργεια και η κινητικότητα και 613,5 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα για την ενιαία
αγορά, που στοχεύει στη στήριξη της ανταγωνιστικότητας και των ΜμΕ, συμπεριλαμβανομένου του τομέα του τουρισμού.
839,7 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα EU4Health με σκοπό τη στήριξη της Υγείας στην Ε.Ε. και την ολοκληρωμένη ανταπόκριση στις
ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών στον τομέα της υγείας.
1,2 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η μετάβαση στην κλιματική
ουδετερότητα θα αποβεί προς όφελος όλων, καθώς και 755,5 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE για τη στήριξη
δράσεων για το περιβάλλον και το κλίμα.
2,8 δισ. ευρώ για τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη», ο οποίος στοχεύει σε σύγχρονες υποδομές μεταφορών για τη
διευκόλυνση των διασυνοριακών συνδέσεων.
3,4 δισ. ευρώ για το Erasmus+ με σκοπό την επένδυση στη νεολαία, καθώς και 406 εκατ. ευρώ για τους τομείς του πολιτισμού μέσω
του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη».
1,1 δισ. ευρώ για το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και 809,3 εκατ. ευρώ για το Ταμείο για την ολοκληρωμένη
διαχείριση των συνόρων με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων, μεταξύ
άλλων με 25 εκατ. ευρώ για την προστασία των συνόρων με τη Λευκορωσία, καθώς και της πολιτικής για τη μετανάστευση και το
άσυλο, στην οποία περιλαμβάνεται πρόσθετη χρηματοδότηση για δεσμεύσεις επανεγκατάστασης.
227,1 εκατ. ευρώ για το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και 945,7 εκατ. ευρώ για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας με σκοπό τη στήριξη
της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας και ασφάλειας.
15,2 δισ. ευρώ για τη στήριξη των γειτόνων και τη διεθνή ανάπτυξη και συνεργασία. Η συμφωνία περιλαμβάνει στοχευμένες
αυξήσεις των κονδυλίων του Μηχανισμού Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας (ΜΓΑΔΣ) — Η Ευρώπη στον κόσμο (190
εκατ. ευρώ), με έμφαση στο Αφγανιστάν και τη Συρία, καθώς και του προγράμματος ανθρωπιστικής βοήθειας (211 εκατ. ευρώ) για
την αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσης σε ολόκληρο τον κόσμο.
Σημειώνεται ότι το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν προθεσμία 14 ημερών για να εγκρίνουν το κοινό σχέδιο. Στις
25-26 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί ψηφοφορία στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία θα σηματοδοτήσει και
τυπικά το τέλος της διαδικασίας έγκρισης του Προϋπολογισμού 2022.
Συμπερασματικά, η συμφωνία για τον Προϋπολογισμό 2022 κρίνεται ιδιαίτερα επωφελής για τη χώρα μας, καθώς η εισροή
ευρωπαϊκών πόρων αναμένεται να συμβάλει σε κρίσιμους τομείς για την ελληνική οικονομία, όπως η πράσινη και ψηφιακή
μετάβαση, η ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, η τόνωση των επενδύσεων και της απασχόλησης, η διαχείριση των
μεταναστευτικών ροών και η προώθηση της έρευνας και καινοτομίας.

Δράσεις για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων
Με κοινό σύνθημα «Κοινότητες Κυκλικής Οικονομίας» οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, δημόσιες αρχές, επιχειρήσεις, συλλογικά
συστήματα ανακύκλωσης, εκπαιδευτικά ιδρύματα και ευαισθητοποιημένοι πολίτες, συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα
Μείωσης Αποβλήτων (EWWR), τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή καμπάνια του είδους. Οι συμμετέχοντες διοργανώνουν σειρά εκδηλώσεων
όπως: ημερίδες, εκθέσεις, διαγωνισμούς, ενημερώσεις και δρώμενα που εστιάζουν στο τρίπτυχο «Mείωση, Eπαναχρησιμοποίηση,
Aνακύκλωση», με στόχο την ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση του κοινού για τη μείωση των αποβλήτων. Η λέξη-κλειδί στη
φετινή θεματολογία «Κοινότητες Κυκλικής Οικονομίας» είναι η συνεργασία μεταξύ ατόμων ή ομάδων ανθρώπων για να σχεδιάσουν
και να οικοδομήσουν μαζί κοινότητες βασισμένες στην προσέγγιση της κυκλικής οικονομίας με στόχο τη μετάβαση προς βιώσιμα
πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης, σε όλη την Ευρώπη. Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) είναι ο εθνικός
συντονιστής των δράσεων πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων που υλοποιούνται μέσω της ευρωπαϊκής πλατφόρμας European
Week for Waste Reduction (EWWR). Ήδη από τις 20 του μήνα και έως τις 28 Νοεμβρίου 2021 θα διεξαχθούν πανελλαδικά 79
δράσεις για την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων και θα προβληθούν από τα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης του ΕΟΑΝ. Οι
συμμετοχές καταχωρήθηκαν από 34 σχολεία-εκπαιδευτικά ιδρύματα, 16 δήμους, 3 ΣΕΔ, 3 ομάδες πολιτών, 3 εταιρείες, 20 ΜΚΟ και
διαδημοτικές επιχειρήσεις. Περιλαμβάνουν καθαρισμούς χώρων και αξιοποίηση των συλλεγέντων υλικών, στοχευμένες διαδικτυακές
καμπάνιες, ημερίδες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, θεατρικές/stand-up παραστάσεις με θεματική την ανακύκλωση, βιωματικές
παρουσιάσεις επαναχρησιμοποίησης πρώτων υλών συλλογή βιοαποβλήτων, επαναχρησιμοποίηση τροφίμων, σχολικά παζάρια με
κατασκευές από ανακυκλωμένα υλικά, και πολλές άλλες. Όπως τονίζει ο ΕΟΑΝ: «Η έννοια της κυκλικής οικονομίας (προϊόντα με
μεγάλη διάρκεια ζωής, επισκευή, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, νέα προϊόντα από ανακυκλωμένα υλικά) πρέπει να εξαπλωθεί
σε σπίτια, γραφεία, σχολεία, εταιρείες, αγορές, δήμους και κοινότητες, τοπικούς οργανισμούς και φορείς εναλλακτικής διαχείρισης».
Μπορείτε να δείτε το σύνολο των δράσεων ΕΔΩ. (ΠΗΓΗ: NEWSLETTER TEE/TKM, 26.11.2021).

Θετική γνωμοδότηση από τη Μητροπολιτική Επιτροπή Θεσσαλονίκης για την ίδρυση του Thess-Intec
Θετικά γνωμοδότησε στις 22/11/21, η Μητροπολιτική Επιτροπή Θεσσαλονίκης στη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων
για την υλοποίηση του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου, προκειμένου να ιδρυθεί το ThessIntec, το τεχνολογικό πάρκο τέταρτης γενιάς
στο ακίνητο 1160 του αγροκτήματος της Περαίας, στον δήμο Θερμαϊκού. Ο σχεδιασμός για το Τεχνολογικό και Επιχειρηματικό Πάρκο
προχωρά και σύμφωνα με τα στοιχεία του σχεδίου, περιλαμβάνει συνολική έκταση 757 στρεμμάτων, σε απόσταση 1.400 μέτρων από
το κέντρο της Περαίας, στην παραλιακή ζώνη, κοντά στα όρια με τον δήμο Θέρμης και κοντά στο αεροδρόμιο «Μακεδονία». Μέσα
στην έκταση αυτή ο κοινόχρηστος χώρος πρασίνου θα εξυπηρετεί τις ανάγκες υπερτοπικής κλίμακας εντός των ορίων του Δήμου
Θερμαϊκού, ενώ οι εγκαταστάσεις αναψυχής και εστίασης θα εξυπηρετούν τους χρήστες του τεχνολογικού πάρκου αλλά και των
επισκεπτών του κοινόχρηστου χώρου που θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν και τις περιπατητικές και ποδηλατικές διαδρομές που θα
γίνουν εκεί. Σύμφωνα με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και την εισήγηση που παρουσίασε στη Μητροπολιτική Επιτροπή η
αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης κ. Βούλα Πατουλίδου, Φορέας Κίνησης της διαδικασίας είναι η Εταιρεία Ανάπτυξης
Επιχειρηματικού Πάρκου ΕΑΝΕΠ Thess-Intec AE, η οποία έχει ιδρυθεί με σκοπό την ανάπτυξη του Τεχνολογικού Επιχειρηματικού
Πάρκου. Το ακίνητο στο οποίο θα δημιουργηθεί το πάρκο είναι ιδιοκτησίας της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας και έχει
παραχωρηθεί από το ΤΑΙΠΕΔ. Εκεί θα εγκατασταθούν επιχειρηματικές δραστηριότητες νέας και υψηλής τεχνολογίας, ερευνητικές και
εκπαιδευτικές δραστηριότητες και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών.
Οι χρήσεις γης στο ακίνητο είναι:
-Τεχνόπολη – Τεχνολογικό Πάρκο στο μεγαλύτερο τμήμα του ακινήτου, στο οποίο περιλαμβάνονται οι συνοδευτικές εγκαταστάσεις
εξυπηρέτησης, καθώς και ο κοινόχρηστος χώρος για την εξυπηρέτηση αναγκών υπερτοπικής κλίμακας.
-Τουρισμός – Αναψυχή στο βορειοανατολικό τμήμα του ακινήτου.
-Ελεύθερος χώρος – Αστικό Πράσινο κατά μήκος του βόρειου παράκτιου τμήματος του ακινήτου, σε απόσταση 30 μέτρων από τη
γραμμή αιγιαλού.
Οι κατασκευές, δηλαδή η δόμηση (κτήρια ερευνητικών και παραγωγικών εγκαταστάσεων), προσδιορίζεται στο βόρειο και κεντρικό
τμήμα του αγροτεμαχίου, ενώ οι ελεύθεροι και πράσινοι χώροι (κοινόχρηστος χώρος πρασίνου 90 στρεμμάτων) στο νότιο και δυτικό
τμήμα.
Επίσης, προβλέπεται ξενοδοχειακή μονάδα, αλλά και ενυδρείο στη βόρεια και ανατολική πλευρά του ακινήτου, ενώ στο νότιο κεντρικό
και ανατολικό τμήμα προβλέπεται να εγκατασταθούν οι υποστηρικτικές υποδομές (αποθήκες, χώροι μηχανολογικού εξοπλισμού και
χώροι ενεργειακής και τεχνικής υποδομής).
Στην κεντρική περιοχή του ακινήτου, στην προέκταση του σημείου εισόδου, στο νότιο τμήμα του, προτείνεται η δημιουργία πλατείας
καθώς και εγκαταστάσεις αναψυκτηρίου και εστίασης για την εξυπηρέτηση εργαζομένων και επισκεπτών. Προβλέπεται επίσης στο
γειτνιάζον τμήμα με τον αιγιαλό να δημιουργηθεί εκτός του χώρου πρασίνου και περιπατητική και ποδηλατική διαδρομή.
Ήδη έχει εκπονηθεί γεωτεχνική έρευνα – μελέτη και προμελέτη υδραυλικής αντιπλημμυρικής προστασίας, ενώ μέχρι σήμερα από τη
διαβούλευση που προηγήθηκε δεν προέκυψαν αντιρρήσεις στον σχεδιασμό. (ΠΗΓΗ: NEWSLETTER TEE/TKM, 26.11.2021).

Διαδικτυακή εκδήλωση ΕΒΕΘ- «Προετοιμάζοντας τη διαδοχή στις οικογενειακές επιχειρήσεις»
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης διοργανώνει διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα: «Προετοιμάζοντας τη
διαδοχή στις οικογενειακές επιχειρήσεις» την Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου 2021 στις 17:00, με προσκεκλημένο ομιλητή τον Δρ. Χρήστο Ε.
Γεωργίου, Γενικό Διευθυντή ΙΝΣΒΕ, ερευνητικού ινστιτούτου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ).
Η εκδήλωση σκοπό έχει να παρουσιάσει τις ενέργειες που απαιτούνται για την υλοποίηση μιας ΣΩΣΤΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ από τη μια γενιά
στην άλλη. Με τον τρόπο αυτό θα γίνει κατανοητό ότι η διαδοχή δεν είναι μια «αυτόματη» διαδικασία, αλλά μια συλλογική
προσπάθεια, μια σκυταλοδρομία, όλης της οικογένειας για την ομαλή μετάβαση στην επόμενη γενιά, που θα εξασφαλίσει τη συνέχεια
της επιχείρησης και θα σηματοδοτήσει μια καινούργια αρχή.
Για να δείτε το πρόγραμμα πατήστε εδώ . Για να δηλώσετε συμμετοχή πατήστε εδώ. Θα λάβετε το σύνδεσμο ηλεκτρονικής
παρακολούθησης της εκδήλωσης μετά την εγγραφή σας.
Πληροφορίες: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Τύπου και Εκδόσεων του ΕΒΕΘ, τηλ. 2310370132, κα Ανδρομάχη Γεωργίου
georgiou@ebeth.gr και κα Άννα Μπένη: beni@ebeth.gr

Διεθνές Φεστιβάλ Δημιουργικών Βιομηχανιών
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης διοργανώνει το Διεθνές Φεστιβάλ «Creative Industries» στις 29
Νοεμβρίου 2021 στο Θεματικό Πάρκο Ξυστρή στο Πύργο Ηλείας.Αντικείμενο των εργασιών του, το οποίο θα έχει υβριδική μορφή,
είναι οι πολιτιστικές βιομηχανίες.Οι «Δημιουργικές Επιχειρήσεις» συγκαταλέγονται στους πιο δυναμικούς τομείς ενίσχυσης της
παγκόσμιας οικονομίας, οι οποίες αποτελούνται από τις τέχνες και τη βιοτεχνία, την αρχιτεκτονική, την ταινία, τη φωτογραφία, τη
μουσική, το θέατρο, τις νέες τεχνολογίες κ.λπ. και έχουν βασική τους δραστηριότητα την «ικανότητα δημιουργίας». Ο κύριος στόχος
είναι να καθιερωθεί ένα Διεθνές Φεστιβάλ συνάντησης των εκπροσώπων της δημιουργικής βιομηχανίας και δημιουργικών ΜμΕ οι
οποίοι έχουν ως βασική τους δραστηριότητα την «ικανότητα δημιουργίας».Μια πιλοτική διοργάνωση της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας - Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης για την υλοποίηση των δράσεων του έργου Creative@Hubs στις 3 Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας, εστιάζοντας στη δημιουργία συνεργατικών χώρων - κόμβων που αφορούν στις δημιουργικές
ΜμΕ στον τομέα της πολιτιστικής βιομηχανίας. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης συμμετέχει
στο έργο Creative@Hubs ως επικεφαλής εταίρος μαζί με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, την Περιφέρεια Ηπείρου και την Περιφέρεια
της Πούλιας (Ιταλίας).Η παραπάνω δράση διοργανώνεται στο πλαίσιο του «Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για
παιδιά και νέους». Μπορείτε να το παρακολουθήσετε ζωντανά: ΑΓΓΛΙΚΑ
https://www.youtube.com/channel/UCDn8mXhH5NoGyir8cN48_eQ. ΕΛΛΗΝΙΚΑ
https://www.youtube.com/channel/UC6L6vZQAkMvKkfWum3Em-Dw. Για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα έργου:
https://greece-italy.eu/rlb-funded-projects/creativehubs/ και στο email: tlybereas@ptapde.gr

Ενημέρωση από το ΕΠΑνΕΚ 2014-2020
Παράταση ημερομηνίας υποβολής νέας αίτησης χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις που απορρίπτονται από τη Δράση
«ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»
Δημοσιεύθηκε η τέταρτη (4η) τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης Πληττόμενων από την
Πανδημία Τουριστικών Επιχειρήσεων Φιλοξενίας - ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» του ΕΠΑνΕΚ, σύμφωνα με την οποία
παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής προτάσεων για τις επιχειρήσεις που είχαν υποβάλει αίτηση μέχρι την καταληκτική ημερομηνία
της Δράσης (29/09/2021) και έχουν απορριφθεί. Συγκεκριμένα μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέχρι την Τετάρτη 08/12/2021 και
ώρα 15:00 (αντί για την Παρασκευή 19/11/2021 και ώρα 17:00). Το δικαίωμα νέας υποβολής παύει να υφίσταται σε περίπτωση που
η επιχείρηση αυτή ενταχθεί στη Δράση.
Η Δράση αφορά στη στήριξη της λειτουργίας των επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου με την παροχή επαρκούς ρευστότητας για
την επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητάς τους, μέσω της μη επιστρεπτέας ενίσχυσης μέρους του κεφαλαίου κίνησης.
React EU - Η Δράση χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της απόκρισης της Ένωσης στην πανδημία COVID-19
Δείτε την 4η τροποποίηση της Πρόσκλησης εδώ
Παράταση ημερομηνίας υποβολής νέας αίτησης χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις που απορρίπτονται από τη Δράση
«Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων»
Δημοσιεύθηκε η έκτη (6η) τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων,
Παιδότοπων» του ΕΠΑνΕΚ, σύμφωνα με την οποία παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής προτάσεων για τους ωφελούμενους που
είχαν υποβάλει αίτηση μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της Δράσης (12/10/2021), έχουν απορριφθεί και δεν έχουν προχωρήσει
σε υποβολή ένστασης. Συγκεκριμένα μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέχρι την Δευτέρα 29/11/2021 και ώρα 15:00 (αντί για την
Παρασκευή 19/11/2021 και ώρα 14:00). Το δικαίωμα νέας υποβολής παύει να υφίσταται σε περίπτωση που η επιχείρηση αυτή
ενταχθεί στη Δράση.
Η Δράση αφορά στην ενίσχυση με τη μορφή επιχορήγησης, επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών
γυμναστηρίων και παιδότοπων, οι οποίες επλήγησαν από την πανδημία της νόσου COVID-19, καθώς η λειτουργία τους έχει
ανασταλεί καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος των γενικών περιοριστικών μέτρων στη χώρα. Στόχος της Δράσης είναι να καλύψει με τη
μορφή ενίσχυσης μελλοντικών λειτουργικών δαπανών (στις οποίες περιλαμβάνεται το κόστος απασχόλησης, αλλά και οι
αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού) μέρος της απαιτούμενης ρευστότητας για την εκ νέου εκκίνηση των συγκεκριμένων
δραστηριοτήτων, καθώς και να δώσει ένα κίνητρο για τη διατήρηση των ενισχυόμενων δραστηριοτήτων στο εγγύς μέλλον,
στηρίζοντας έτσι εμμέσως και τη διατήρηση θέσεων εργασίας.
Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.
Δείτε την 6η τροποποίηση της Πρόσκλησης εδώ
6η τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση
Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων»
Δημοσιεύθηκε η έκτη (6η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης
«Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με τη συμπληρωματική ένταξη χιλίων τριακοσίων εξήντα
τριών (1.363) επιπλέον αιτήσεων χρηματοδότησης, δημόσιας δαπάνης 2.481.445,28 ευρώ. Τα συνολικά ενταγμένα έργα στη
Δράση ανέρχονται στα δώδεκα χιλιάδες διακόσια ενενήντα δύο (12.292). Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 22.480.124,86
ευρώ.
Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ
3η τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Ωφελούμενων Επιχειρήσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Στήριξη Νεοφυών
Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19»
Δημοσιεύθηκε η τρίτη (3η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Ωφελούμενων Επιχειρήσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Στήριξη
Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά
με την ένταξη επιπλέον πενήντα οκτώ (58) ωφελουμένων, συνολικής δημόσιας δαπάνης 3.443.933,01 ευρώ.
Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ
6η τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «e-λιανικό» (Α κύκλος)
Δημοσιεύθηκε η έκτη (6η) τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επενδυτικών Σχεδίων στη Δράση
«e-λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και
διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» (Α κύκλος) του ΕΠΑνΕΚ. Η τροποποίηση περιλαμβάνει αλλαγές α) σχετικά με το
χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων, το οποίο επεκτείνεται από τους έξι (6) στους δώδεκα (12)
μήνες, από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης και β) στη διαμόρφωση και ποσοτικοποίηση των ορίων επιχορήγησης
για τις κατηγορίες του εξοπλισμού και του λογισμικού, με στόχο τη βέλτιστη απορρόφηση της επιδότησης στο πλαίσιο της Δράσης.
Η Δράση 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.
Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από
εθνικούς πόρους.Δείτε την 6η τροποποίηση της Πρόσκλησης εδώ
11η Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ»
Δημοσιεύθηκε η ενδέκατη (11η) Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης «Επιδότηση Κεφαλαίου
Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για Προμήθεια Πρώτων Υλών - ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» του ΕΠΑΝΕΚ, σχετικά με την
απόρριψη ως μη επιλέξιμων, τριακοσίων δέκα τεσσάρων (314) αιτήσεων χρηματοδότησης, συνολικής δημόσιας δαπάνης
2.498.282,62 ευρώ, λόγω μη πληρότητας δικαιολογητικών ή/και μη τήρησης τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής στη Δράση.
Οι υποψήφιοι των οποίων οι αιτήσεις χρηματοδότησης απορρίπτονται, δύνανται εναλλακτικά είτε να υποβάλλουν νέα αίτηση
χρηματοδότησης ή να υποβάλλουν ένσταση εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη του
αυτοματοποιημένου, μέσω ΠΣΚΕ, μηνύματος προς τη δηλωμένη ηλεκτρονική ταχυδρομική διεύθυνση αλληλογραφίας.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής ένστασης, το δικαίωμα υποβολής νέας αίτησης χρηματοδότησης παύει να υφίσταται.
Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ

Ενημέρωση από το ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 (Συνέχεια)
7η Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων
Δικηγόρων»
Δημοσιεύθηκε η έβδομη (7η) Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση
Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων» του ΕΠΑΝΕΚ, σχετικά με την απόρριψη, ως μη επιλέξιμων, εξήντα εννέα (69) αιτήσεων
χρηματοδότησης δημόσιας δαπάνης 126.289,00 ευρώ, λόγω μη πληρότητας δικαιολογητικών ή/και μη τήρηση τυπικών
προϋποθέσεων συμμετοχής στη Δράση.
Οι υποψήφιοι, των οποίων οι αιτήσεις χρηματοδότησης απορρίπτονται, δύνανται εναλλακτικά είτε να υποβάλλουν νέα αίτηση
χρηματοδότησης ή να υποβάλλουν ένσταση εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της
σχετικής κοινοποίησης, μέσω email προς τη δηλωμένη στην αίτηση χρηματοδότησης, ηλεκτρονική ταχυδρομική διεύθυνση.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής ένστασης, το δικαίωμα υποβολής νέας αίτησης χρηματοδότησης παύει να υφίσταται.
Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ
3η Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού
Μητρώου “Elevate Greece” για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19»
Δημοσιεύθηκε η τρίτη (3η) Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης «Στήριξη Νεοφυών
Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την
απόρριψη

Πλαίσιο λειτουργίας καταστημάτων εστίασης, λιανεμπορίου και ψυχαγωγίας
από Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021
Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης &Επενδύσεων ανακοινώνει στο
καταναλωτικό κοινό και στις επιχειρήσεις εστίασης, λιανεμπορίου και ψυχαγωγίας ότι από Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021:
• Στα κέντρα διασκέδασης, στους κλειστούς (εσωτερικούς) χώρους εστίασης, στα θέατρα, στους κινηματογράφους, στα μουσεία,
στις εκθέσεις, στα συνέδρια, στα γυμναστήρια και στα γήπεδα δυνατότητα πρόσβασης και δια ζώσης παρουσίας έχουν μόνο οι
εμβολιασμένοι ή εντός των τελευταίων έξι (6) μηνών νοσήσαντες από τη νόσο COVID-19 ενήλικοι συμπολίτες μας. Οι
ανεμβολίαστοι ενήλικοι συμπολίτες μας δεν έχουν δυνατότητα φυσικής πρόσβασης στους προαναφερθέντες χώρους για την
προστασία, πρωτίστως, της δικής τους υγείας.
• Στα καταστήματα λιανικού εμπορίου, στους ανοικτούς (εξωτερικούς) χώρους εστίασης, στα κομμωτήρια, στους χώρους παροχής
υπηρεσιών αισθητικής και άλλους χώρους με συναφείς δραστηριότητες ή παροχής υπηρεσιών δυνατότητα πρόσβασης έχουν οι
εμβολιασμένοι ή εντός των τελευταίων έξι (6) μηνών νοσήσαντες από τη νόσο COVID-19 και οι ανεμβολίαστοι ενήλικοι συμπολίτες
μας που έχουν υποβληθεί σε διαγνωστικό έλεγχο με PCR ή rapid test πριν από την παρουσία τους στο κατάστημα.
• Τα παιδιά ηλικίας από 4 έως 17 ετών έχουν δυνατότητα πρόσβασης, σε όσους από τους προαναφερθέντες χώρους επιτρέπεται η
παρουσία ανηλίκων, και μόνο εφόσον έχουν υποβληθεί σε αυτοδιαγνωστικό έλεγχο self–test εντός των τελευταίων 24 ωρών
αντίστοιχα πριν από την παρουσία τους στο χώρο. Τα παιδιά ηλικίας μέχρι 4 ετών έχουν δυνατότητα πρόσβασης χωρίς έλεγχο.
• Στα supermarkets, τα καταστήματα αγοράς τροφίμων (όπως κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, φούρνοι, ζαχαροπλαστεία και κάβες) η
πρόσβαση καταναλωτών είναι δυνατή χωρίς έλεγχο. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή ισχύει ο επιπρόσθετος περιορισμός μέγιστης
δυνατής ταυτόχρονης παρουσίας πελατών εντός του καταστήματος στο 1 άτομο ανά 9 τετραγωνικά μέτρα.
• Στα φαρμακεία η πρόσβαση καταναλωτών είναι δυνατή χωρίς έλεγχο.
• Προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός στα μέσα μαζικής μεταφοράς που εξυπηρετούν αστικά κέντρα πόλεων, τροποποιείται
το ωράριο των καταστημάτων του λιανικού εμπορίου στα αστικά κέντρα. Ειδικότερα, από τη Δευτέρα 22/11/2021, τα καταστήματα
λιανικού εμπορίου στα αστικά κέντρα θα είναι ανοικτά κάθε ημέρα από τις 10.00 το πρωί μέχρι τις 21.00 το βράδυ τις καθημερινές.
Το μέτρο αυτό δεν αφορά στα supermarkets, τα καταστήματα αγοράς τροφίμων (όπως κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, φούρνοι,
ζαχαροπλαστεία και κάβες) και τα φαρμακεία. Με το μέτρο αυτό επιτυγχάνεται η αποτροπή του συγχρονισμού των ωρών αιχμής
των μετακινήσεων των εργαζόμενων πολιτών που παρέχουν δια ζώσης εργασία και των πολιτών που επιθυμούν να κάνουν τις
αγορές τους στα καταστήματα λιανικού εμπορίου. Επιπρόσθετα, επιδιώκεται η κατανομή της προσέλευσης των καταναλωτών στα
καταστήματα λιανικού εμπορίου σε περισσότερες ώρες της ημέρας έτσι ώστε να αποφευχθεί, στο μέτρο του δυνατού, η
δημιουργία ουρών έξω από τα καταστήματα και η αποφυγή συνωστισμού μέσα σε αυτά.
• Ο έλεγχος πρόσβασης των καταναλωτών στους χώρους που υπάρχουν περιορισμοί συνεπάγεται την ευθύνη και των
επιχειρήσεων και των καταναλωτών. Οι επιχειρήσεις κατά την είσοδο και την εξυπηρέτηση των πελατών τους σε εσωτερικούς
χώρους των καταστημάτων τους υποχρεούνται να ελέγχουν το επιδεικνυόμενο από τον πελάτη πιστοποιητικό εμβολιασμού ή
πρόσφατης νόσησης ή διαγνωστικού ελέγχου, ανάλογα με την περίπτωση, και ότι ο πελάτης που επιδεικνύει το πιστοποιητικό
είναι και ο νόμιμος κάτοχός του, μέσω ελέγχου της αστυνομικής ταυτότητάς του ή άλλου νόμιμου πρωτότυπου εγγράφου
απόδειξης ταυτοπροσωπίας. Ο έλεγχος πραγματοποιείται υποχρεωτικά από υπάλληλο της επιχείρησης, τον ιδιοκτήτη ή το νόμιμο
εκπρόσωπο της επιχείρησης ή το εκάστοτε εξουσιοδοτημένο από την επιχείρηση πρόσωπο μέσω της ειδικής εφαρμογής “Covid
Free GR”. Η είσοδος και η εξυπηρέτηση αλλοδαπών πελατών που διαθέτουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πρόσφατης
νόσησηςαπό χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτρέπεται με απλή επίδειξη του πιστοποιητικού με ταυτόχρονη επίδειξη
εγγράφου απόδειξης ταυτοπροσωπίας (π.χ. διαβατήριο), χωρίς να απαιτείται ο έλεγχος με την ειδική εφαρμογή COVID Free GR.

Εκδήλωση “Χάρτης των Γεύσεων 2021
Η Wine Plus, διοργανώνει για 18η χρονιά την εκδήλωση «Χάρτης των γεύσεων» το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2021
με ωράριο λειτουργίας:12.00 - 16.00 & 16.30 - 20.30 στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελλίδης στη HELEXPO.
Ο Χάρτης των γεύσεων είναι η σημαντικότερη οινική εκδήλωση στη Βόρεια Ελλάδα. Από την πρώτη του διοργάνωση, το 2003, μέχρι
σήμερα, έχει συμβάλλει ουσιαστικά στην ποιοτική και στοχευμένη επικοινωνία και προώθηση του ελληνικού κρασιού και κατ’
επέκταση στη δημιουργία οινικής παιδείας. Πλέον, έχει εξελιχθεί σε ιδανική πλατφόρμα συνάντησης του οινικού κόσμου ολόκληρης
της Ελλάδας. Οινοποιοί, αποσταγματοποιοί και εισαγωγείς προβάλλουν τα προϊόντα και τη δραστηριότητά τους στους χιλιάδες
επισκέπτες: καταναλωτές, πλήθος σημαντικών οινικών προσωπικοτήτων και επαγγελματιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Είναι απαραίτητη η προεγγραφή όλων των επισκεπτών (τόσο όσων θα προμηθευτούν εισιτήριο αλλά και όσων διαθέτουν
πρόσκληση δωρεάν εισόδου).
Δείτε τη φόρμα προεγγραφής.
Η είσοδος στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελλίδης θα επιτρέπεται αποκλειστικά σε εμβολιασμένους ή νοσήσαντες με την επίδειξη
του GreenPass (βεβαίωση εμβολιασμού/νόσησης SARS-Cov-2 είτε το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19).
Σε όλους θα πραγματοποιείται έλεγχος ταυτοπροσωπίας με το πιστοποιητικό, μέσω επίδειξης Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή
Διαβατήριου.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκδηλώσεις, τα κρασιά,events και όλα τα νέα μπορείτε να επισκεφτείτε το site:
www.wineplus.gr

Greek Exports Forum & Awards 2021
Η εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας και οι ελληνικές επιχειρήσεις με εξαγωγικό προσανατολισμό και δραστηριότητα θα βρεθούν
και φέτος, για 10η συνεχή χρονιά, στην μεγάλη εκδήλωση-θεσμό των Greek Exports Forum & Awards, που διοργανώνουν η Ένωση
Διπλωματικών Υπαλλήλων Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων (ΕΝΔΥ ΟΕΥ) του Υπουργείου Εξωτερικών, σε συνεργασία με την
ethosEVENTS, το οικονομικό και επιχειρηματικό portal banks.com.gr και το οικονομικό και επενδυτικo περιοδικό ΧΡΗΜΑ
διοργανώνουν την εκδήλωση -θεσμό των Greek Exports Forum & Awards. Η τελετή απονομής θα διεξαχθεί στις 28 Ιανουαρίου 2022
ως LiveOn Hybrid Event. Η κριτική επιτροπή, με εξέχουσες προσωπικότητες από τον θεσμικό και επιχειρηματικό κόσμο, καθώς και
από το κοινό, με ξεχωριστή ψηφοφορία, θα αναδείξουν και φέτος τους «πρωταγωνιστές» που οδηγούν στην ανάπτυξη.
Τα φετινά Greek Exports Awards περιλαμβάνουν 4 επιμέρους θεματικές ενότητες εξαγωγικής δραστηριότητας, στις οποίες θα
απονεμηθούν συνολικά 19 κατηγορίες βραβείων.Σημειώνεται πως η ψηφοφορία του κοινού επηρεάζει κατά 40% τη συνολική
βαθμολογία ενώ η λήξη της υποβολής υποψηφιοτήτων είναι η 30η Δεκεμβρίου 2021.
Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή υποψηφιοτήτων στο ethosevents.eu ή καλέστε στο 210 9984950.

Αffa- Αthens fine food awards
Τα Athens Fine Food Awards (AFFA), είναι τα σημαντικότερα βραβεία ποιότητας και γεύσης προϊόντων τροφίμων μικρής
παραγωγής, με έδρα την Ελλάδα. Αποτελούν μια οργανωμένη προσπάθεια για την συγκέντρωση, καταγραφή και προβολή των
προϊόντων τροφίμων Ελλήνων παραγωγών ενώ αποτελούν την ουσιαστικότερη διοργάνωση αξιολόγησης και επιβράβευσης της
προσπάθειας τους. Τη σφραγίδα της οργάνωσης των βραβείων έχει Έκθεση τροφίμων ΕΞΠΟΤΡΟΦ σε συνεργασία με σημαντικούς
επαγγελματίες του χώρου. Τα AFFA είναι βραβεία που ως στόχο έχουν την όσο το δυνατόν αντικειμενικότερη κατάταξη των
συμμετεχόντων. Αυτό επιτυγχάνεται αναδεικνύοντας τα στοιχεία που τους διαφοροποιούν στην αγορά, ακολουθώντας αυστηρά
κριτήρια αξιολόγησης σε διαφορετικές κατηγορίες. Η γεύση αποτελεί τον κύριο παράγοντα αξιολόγησης και για τον λόγο αυτό η
γευσιγνωσία των προϊόντων είναι τυφλή. Τα προϊόντα χωρίζονται σε 27 αναλυτικές κατηγορίες και αξιολογούνται αρχικά με βάση τα
οργανοληπτικά τους χαρακτηριστικά. Η αξιολόγηση γίνεται βάσει αλγορίθμου ο οποίος αποδίδει την βαθμολογία. Κατόπιν τα
προϊόντα κατατάσσονται στις κατηγορίες τους και διακρίνονται ανάμεσα σε ομοειδή προϊόντα. Η αξιοπιστία των βραβείων, σε
διεθνές επίπεδο, βασίζεται στον επαγγελματισμό και την εμπειρία της επιτροπής αξιολόγησης. Οι σημαντικότεροι επαγγελματίες του
κλάδου των τροφίμων βρίσκονται ανάμεσα στα μέλη της επιτροπής για να οδηγήσουν με αξιοπιστία την μεγάλη προσπάθεια
καταγραφής που γίνεται για το ελληνικό τρόφιμο. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές: www.affa.gr ή καλέστε στο 210
9610135.

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο - Προπτυχιακό Π.Σ. "Δημόσια Διοίκηση (ΔΗΔ)"
Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο , ενημερώνει ότι, προσφέρει 2 Προπτυχιακά, 1 Ειδικό Πρόγραμμα, 22 Μεταπτυχιακά
Προγράμματα Σπουδών και 237 Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες, με έναρξη σπουδών τον Μάρτιο του 2022.
Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, από την 16η Νοεμβρίου 2021 και ώρα 11:59 το μεσημέρι έως
την 4η Ιανουαρίου 2022 και ώρα 11:59 το μεσημέρι.
Για την εισαγωγή των φοιτητών/τριών θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας βασιζόμενη στον χρόνο υποβολής της αίτησης. Οι
αιτήσεις πέραν του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων χαρακτηρίζονται ως επιλαχούσες. Στην επιλογή των φοιτητών/τριών θα
προηγηθούν όσοι/όσες έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Οι
επιλαχόντες θα ενημερώνονται με σχετικό μήνυμα κατά την επιτυχή υποβολή της αίτησης τους και τα αποτελέσματα των
εισαχθέντων και των απορριφθέντων ανά Πρόγραμμα θα αναρτηθούν στις 31 Ιανουαρίου 2022.
Οι αιτήσεις, πραγματοποιούνται αποκλειστικά διαδικτυακά στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου www.eap.gr
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο: 2610 367600 και στο email info@eap.gr

Μόνο το 15% των μικρών επιχειρήσεων στην Ελλάδα έχει e-shop
Αγώνα δρόμου, προκειμένου να προσαρμοστούν στα νέα ψηφιακά δεδομένα, κάνουν οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στην
Ελλάδα. Σε μια συγκυρία που το ψηφιακό κανάλι πωλήσεων γίνεται πιο σημαντικό από ποτέ, μόνο το 15% των μικρών και πολύ
μικρών εταιρειών της χώρας απαντά ότι διαθέτει e-shop ή συμμετέχει σε κάποια online πλατφόρμα (τύπου Skroutz). Το υψηλότερο
ποσοστό παρατηρήθηκε στον τομέα του εμπορίου με το 26,2% να απαντά θετικά έναντι περίπου του 11% αντίστοιχα στη
μεταποίηση και στις υπηρεσίες. Επιπλέον, η ενσωμάτωση συστημάτων ηλεκτρονικών πωλήσεων ή συμμετοχής σε διαδικτυακή
πλατφόρμα φαίνεται πως σχετίζεται με την ηλικία του επιχειρηματία, το εκπαιδευτικό επίπεδο, αλλά και με την ηλικία της επιχείρησης
και το ύψος του ετήσιου κύκλου εργασιών.
Ειδικότερα, το 22,8% και 18,2% των επιχειρηματιών που ανήκουν στις ηλικιακές ομάδες 18-34 και 35-49 αντίστοιχα, έχει
ενσωματώσει σχετικά συστήματα στην επιχείρηση, έναντι μόλις του 10,3% των επιχειρηματιών που είναι από 50 ετών και άνω.
Επιπλέον, το 19,1% και το 18,8% των επιχειρήσεων με ηλικία έως 5 έτη και 5-10 έτη αντίστοιχα έχουν ενσωματώσει σχετικά
συστήματα, έναντι του 12,2% και του 13% των επιχειρήσεων με ηλικία 10-15 έτη και πάνω από 15 έτη αντίστοιχα. Χαμηλό ποσοστό
ενσωμάτωσης τέτοιων τεχνολογιών παρουσιάζουν, επίσης, οι απόφοιτοι πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (10,4%),
όπως και οι επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών έως 50.000 € (11%).
“Από τα παραπάνω ευρήματα φαίνεται ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο μέρος μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, που δεν έχουν
ενσωματώσει στη δραστηριότητα τους ακόμα και ψηφιακά συστήματα χαμηλής τεχνολογικής έντασης”, διαπιστώνει η ετήσια
΄'Έκθεση του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ με θέμα “Ο αντίκτυπος της πανδημίας στις επιχειρήσεις”.
Ψηφιακά εργαλεία
Στο ερώτημα εάν η επιχείρηση έχει υιοθετήσει εργαλεία ψηφιακού μάρκετινγκ, ιστοσελίδα, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το 50,1%
των επιχειρήσεων δήλωσε ότι έχει υιοθετήσει εργαλεία ψηφιακού marketing στην δραστηριότητα του. Υψηλότερο ποσοστό
υιοθέτησης εργαλείων ψηφιακού Marketing παρατηρείται στις εμπορικές επιχειρήσεις και στις μεταποιητικές - βιοτεχνικές με 59,7%
και 58,6% αντίστοιχα να απαντούν θετικά, έναντι του 46% στον τομέα των υπηρεσιών με 46%.
Όπως και στην περίπτωση των μέσων ηλεκτρονικού εμπορίου, έτσι και στο ψηφιακό μάρκετινγκ οι νεότερες επιχειρήσεις φαίνεται να
είναι πιο δραστήριες από τις παλαιότερες. Συγκεκριμένα το 54,9% και 53,9% των επιχειρήσεων, που δημιουργήθηκαν στην
τελευταία πενταετία και εκείνων που έχουν ηλικία 5-10 έτη αντίστοιχα, απάντησαν θετικά.
Το ποσοστό αυτό πέφτει στο 45,5% για επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν μεταξύ 10 και 15 ετών πριν και στο 49,1% για
επιχειρήσεις που έχουν ηλικία μεγαλύτερη των 15 ετών. Αντίστοιχα έντονη θετική σχέση υπάρχει και με το εκπαιδευτικό επίπεδο του
επιχειρηματία, με 44,1% των αποφοίτων πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να απαντούν θετικά, ενώ το ποσοστό
σταδιακά ανεβαίνει στο 53% για απόφοιτους μεταπτυχιακών/ διδακτορικών σπουδών.
Διαπιστώνεται, επίσης, μία σχεδόν γραμμική σχέση με το μέγεθος της επιχείρησης, καθώς ενώ οι αυτοαπασχολούμενοι και όσοι
απασχολούν έως 1 εργαζόμενο συγκεντρώνουν περίπου 42%-44% των θετικών απαντήσεων, το ποσοστό αυτό αυξάνεται
σημαντικά, καθώς αυξάνονται οι εργαζόμενοι, φτάνοντας στο 67% για τις επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 11
εργαζομένους.
Εν μέσω κρίσης
Παρ’ όλο που είναι κοινός τόπος ότι η πανδημική κρίση έχει επιταχύνει τις διαδικασίες ψηφιακού μετασχηματισμού, μόλις το 11%
των επιχειρήσεων που έχουν ενσωματώσει συστήματα ηλεκτρονικών πωλήσεων ή/και διαδικασίες ψηφιακού μάρκετινγκ, ανέπτυξαν
τη λειτουργία αυτή κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Η συντριπτική πλειονότητα (89%) απάντησε ότι την είχε αναπτύξει πριν την
περίοδο της πανδημίας.
“Φαίνεται, δηλαδή, ότι η πανδημική κρίση δεν είχε σημαντική επίδραση για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των μικρών και πολύ
μικρών επιχειρήσεων. Ως εκ τούτου, η ισχυρή πρόκληση προσαρμογής για το μεγαλύτερο μέρος των μικρών και πολύ μικρών
επιχειρήσεων στο ψηφιακό οικονομικό περιβάλλον που διαμορφώνεται παραμένει”, αναφέρει η μελέτη. (ΠΗΓΗ: SEPE Newsletter
newsletter@sepe.gr,23.11.2021).

Focus Business Turkey Νovember 2021
Το Εμπορικό Τμήμα του Γενικού Προξενείου της Τουρκικής Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη

απέστειλε το ενημερωτικό δελτίο Focus

Business Turkey Νοέμβριος 2021 που έχει ετοιμάσει το Υπουργείο Εμπορίου της Τουρκικής Δημοκρατίας. Το δελτίο περιέχει ειδήσεις
για την οικονομία, αναφορές για τους τομείς εξαγωγών και για τις περιφέρειες. Δείτε το εν λόγω ενημερωτικό δελτίο.

Εκδήλωση “Πρόγραμμα Ελλάδα 2.0-Θεσσαλονίκη και Κεντρική Μακεδονία”
Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιήσει εκδήλωση την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 17:30 με
θέμα «Πρόγραμμα Ελλάδα 2.0-Θεσσαλονίκη και Κεντρική Μακεδονία»
Η εκδήλωση θα είναι υβριδική. Θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας zoom αλλά και με φυσική παρουσία, με την
τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων στην αίθουσα «Θεσσαλονίκη» του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, που
βρίσκεται στην οδό Αριστοτέλους 27.
Στην εκδήλωση έχουν προσκληθεί ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Ψηφιακής
Διακυβέρνησης κύριος Κυριάκος Πιερρακάκης και η Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας κυρία Αγγελική Ωραιοπούλου.
Για οποιαδήποτε διευκρίνηση μπορείτε να επικοινωνήσετε στο email:grammateia@epepthe.gr και στο τηλέφωνο:2310 271.488.

Ημερίδα «Εξελίξεις στις τεχνολογίες δέσμευσης και μετατροπής του CO2
Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης θα πραγματοποιήσει διαδικτυακή ημερίδα την Τετάρτη 01 Δεκεμβρίου 2021
και ώρα 10:00 – 13:00,με θέμα “Εξελίξεις στις τεχνολογίες δέσμευσης και μετατροπής του CO2”, που διοργανώνεται στα πλαίσια
υλοποίησης του έργου CO22MeOH.Μπορείτε να παρακολουθήσετε την ημερίδα μέσω αυτού του συνδέσμου Το πρόγραμμα της
ημερίδας που θα πραγματοποιηθεί στην αγγλική γλώσσα: https://co22meoh.gr/en/news/industrial-engineering-chemistry-research-11
.Μπορείτε να παρακολουθήσετε την ημερίδα με τους παρακάτω τρόπους:
1.
2.

Εγγραφείτε κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο
https://certh.webex.com/certh/j.php?MTID=m0e5301382028ddb054ff98e2460208d7
Συμμετοχή με αριθμό σύσκεψης αριθμός σύσκεψης (κωδικός πρόσβασης): 2744 203 2847
κωδικός meeting :h3eW5HME6hnΕγγραφείτε μέσω τηλεφώνου χρησιμοποιήστε μόνο VoIP

Εγγραφείτε από σύστημα βίντεο ή εφαρμογή Dial 27442032847@certh.webex.com
Στοιχεία επικοινωνίας: Στέλιος Ανθόπουλος, ΕΠΚΥ/ΙΔΕΠ/Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ),
santhop@certh.gr, +302310 49

Ζήτηση συνεργασίας από την Σερβία
Όπως μας ενημέρωσε το Γραφείο ΟΕ.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βελιγράδι η εταιρεία Aman που εδρεύει στη Σερβία, είναι η
μεγαλύτερη εγχώρια αλυσίδα λιανικής στη Σερβία με περισσότερα από 280 σούπερ μάρκετ λιανικής αυτή τη στιγμή και 3500
υπαλλήλους, πάνω από 30 σούπερ μάρκετ και 20 υπεραγορές σε όλη τη χώρα, ενδιαφέρεται να επεκτείνει την γκάμα των προϊόντων
της. Για το λόγο αυτό αναζητά ελληνικές εταιρείες που ενδιαφέρονται να εξάγουν στη Σερβία.
Η εταιρεία εισάγει διάφορα είδη προϊόντων από όλο τον κόσμο, από τρόφιμα μέχρι ρούχα και προϊόντα για το σπίτι και το νοικοκυριό.
Περισσότερες πληροφορίες στο site της εταιρείας https://www.aman.co.rs/
Στοιχεία επικοινωνίας: Κινητό: + +381 62 88 70 630 email: aleksandra.vukovic@aman.co.rs

Ζήτηση συνεργασίας από την Ινδία
Η εταιρεία Solutions Unlimited η οποία εδρεύει στο New Delhi στην Ινδία, με αντικείμενο τα Πέτρες (μάρμαρα, γρανίτες, ψαμμίτες και
πλάκες) με σχετικό της έγγραφο προς το ΒΕΘ εκδήλωσε το ενδιαφέρον για συνεργασία με ελληνικές επιχειρήσεις. Για περισσότερες
πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:
Στοιχεία επικοινωνίας: Τηλέφωνο: Τηλ: +91 9811387484 αριθμός WhatsApp: +91 9811387484
Email: mkt.solutionsunlimited@gmail.com Web: http://solutionsun-ltd.com/

Ημερίδα:4ο Φόρουμ Εμπορίου και Επενδύσεων Τυνησίας-ΗΒ
Το Αραβικό Βρετανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Τυνησίας στο Λονδίνο, θα πραγματοποιήσει 4ο
Φόρουμ Εμπορίου και Επενδύσεων Τυνησίας-ΗΒ που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου 2021 από τις 09:30 π.μ. με
13:00 μμ.
Το φόρουμ θα προσφέρει στις επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου μια ολοκληρωμένη εικόνα για τις πιο πρόσφατες επενδυτικές και
εμπορικές ευκαιρίες στην Τυνησία. Η εκδήλωση έρχεται σε μια εποχή που και οι δύο χώρες εργάζονται για την ενίσχυση των διμερών
σχέσεων μετά τη Συμφωνία Σύνδεσης Η.Β.-Τυνησίας, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2021, ανοίγει προοπτικές για
μεγαλύτερο διμερές εμπόριο, αυξημένες επενδύσεις και ευκολία επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Η Τυνησία διαθέτει ισχυρά πλεονεκτήματα όπως ανθρώπινο δυναμικό, επιχειρηματική κουλτούρα, τοποθεσία και ενεργό ιδιωτικό
τομέα. Οι συζητήσεις με διεθνείς εταίρους προχωρούν για ένα νέο οικονομικό πακέτο, καθώς η οικονομία ανακάμπτει μετά την
πανδημία που οδηγεί σε ανάπτυξη στον τουρισμό και το εμπόριο. Για εγγραφή πατήστε εδώ:
https://abcc.glueup.com/event/46505/register/
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνοο+44(0) 207 659 4855
και στο email :Rita@abcc.org.uk

3ο Συνέδριο Φορολογικού Δικαίου
Η Nομική Bιβλιοθήκη και ο Όμιλός Economia υπό την επιστημονική αιγίδα και επιμέλεια της Ελληνικής Εταιρίας Φορολογικού Δικαίου
Δημοσιονομικών Μελετών διοργανώνουν το 3ο Συνέδριο Φορολογικού Δικαίου με θέμα: “Υποστηρίζοντας την ανάκαμψη” που θα
πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 2 και Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2021, μέσω της συνεδριακής πλατφόρμας της ΝΟΜΙΚΗΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ.
Το Συνέδριο φέρει την Αιγίδα της Έδρας Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση και τη θεσμική υποστήριξη
του ΣΕΒ.
Στο πλαίσιο του 3ου Συνεδρίου Φορολογικού Δικαίου, η Νομική Βιβλιοθήκη προσκαλεί τους συμμετέχοντες σε Conference Dinner, στο
DIVANI CARAVEL HOTEL (Λεωφ. Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, Αθήνα 161 21), την Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2021, στις 20:00.
Λόγω των ειδικών μέτρων για τον κορωνοϊό, οι θέσεις είναι περιορισμένες & θα τηρηθεί αυστηρά, σειρά προτεραιότητας. Η είσοδος
στον χώρο του Conference Dinner επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο με την επίδειξη: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ή
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΡΩΣΗΣ ΑΠΟ COVID-19.
Για περισσότερες πληροφορίες: email: info@nb.org τηλέφωνο +30 210 367880.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2216/12.11.2021 (ΑΔΑ:6ΗΙ046ΜΠ3Ζ-1ΗΟ)
Κοινοποίηση του άρθρου 54 του ν. 4818/18-7-2021 (Α’ 124) και της αριθ. Α. 1235/26-10-2021 (Β΄5083) Κοινής Υπουργικής
Απόφασης των Υφυπουργών Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα «Αντιστοίχιση παθήσεων του άρθρου 16
του ν. 1798/1988 με τον Ε.Π.Π.Π.Α»
Για περισσότερες πληροφορίες: www.aade.gr
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2215/17.11.2021 (ΑΔΑ: 62Κ246ΜΠ3Ζ-ΦΒΑ)
«Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου πεντηκοστού πέμπτου του ν. 4839/2021 (Α΄181) αναφορικά με την εφαρμογή μειωμένου
και υπερμειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. σε συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000)
και παροχή σχετικών διευκρινίσεων.»
Για περισσότερες πληροφορίες: www.aade.gr
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε. 2216/12.11.2021 (ΑΔΑ: 6ΗΙ046ΜΠ3Ζ-1ΗΟ)
«Κοινοποίηση του άρθρου 54 του ν. 4818/18-7-2021 (Α’ 124) και της αριθ. Α. 1235/26-10-2021 (Β΄5083) Κοινής Υπουργικής
Απόφασης των Υφυπουργών Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα «Αντιστοίχιση παθήσεων του άρθρου 16
του ν. 1798/1988 με τον Ε.Π.Π.Π.Α»»
Για περισσότερες πληροφορίες: www.aade.gr
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε. 2217 /19-11-2021
«Ε. 2217 /19-11-2021: Οδηγίες για τη διαδικασία χορήγησης του μοναδικού αριθμού καταχώρισης και αναγνώρισης EORI από την
Τελωνειακή Υπηρεσία κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθ. Α 1231/18-10-2021 (ΦΕΚ Β 4988/27-10-2021) Απόφασης του Διοικητή της
ΑΑΔΕ».
Για περισσότερες πληροφορίες: www.aade.gr

Επιχειρηματικά Νέα
ΑΙΓΥΠΤΟΣ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Κάϊρο, απέστειλε έγγραφο με θέμα: Με
ηλεκτρονική επιστολή της εδώ Διπλωματική Αντιπροσωπεία της Ε.Ε. μας ενημέρωσε ότι η Αίγυπτος κατέθεσε στον ΠΟΕ νέα
κοινοποίηση TBT σχετικά με τα επικαιροποιημένα πρότυπα για τα εξής: προϊόντα σκυροδέματος, πράσινοι κόκκοι καφέ, Pozzolanic
υλικά για χρήση με τσιμέντο, πόρτλαντ. (πυριτικό ή πυριτικό και αργιλώδες υλικό), στιγμιαίος καφές, φούρνοι αερίου, αρωματικά υγρά
καλλυντικών, οφθαλμικός εξοπλισμός.
Συνημμένα αρχεία:
EGY300, EGY301, EGY302, EGY303, EGY304, EGY305, EGY306, EGY307, EGY308, EGY309
Μπορείτε επίσης να βρείτε τα κείμενα όλων των ειδοποιήσεων στο TBT: http://tbtims.wto.org/en/Notifications/Search και SPS:
http://spsims.wto.org/en/Notifications/Search
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο
Κάϊρο (http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/811 ), τηλ: +202-27948482,
27952036, email: ecocom-cairo@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στο Ντύσσελντορφ , απέστειλε απολογισμό
της Απολογισμός Διεθνούς Έκθεσης MEDICA 2021 και COMPAMED 2021.Νοέμβριος 2021.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο
Ντύσσελντορφ https://agora.mfa.gr / email:ecocom-dusseldorf@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr.

Ζήτητη Συνεργασίας από το Ουζμπεκιστάν
Η εταιρεία HOME COMFORT η οποία εδρεύει στη Tashkent και παράγει υφάσματα πλεκτά βελούδα, πλούσες
βροχιδωτά, όλα πλεκτά αναζητά συνεργασία με Έλληνες εξαγωγείς κουρτινών.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://homecomfort.uz/
Στοιχεία επικοινωνίας :Τηλέφωνο +998981158030 Email : zebiuz@mail.ru

και υφάσματα

Διεθνείς Εκθέσεις
GEM & JEWELLERY (GJEPC)
Πόλη: Τζαϊπούρ, Ινδία
Ημερομηνία: 8 Νοεμβρίου εώς 10 Δεκεμβρίου
Εκθέματα: Εκθεση πολύτιμων λίθων και κοσμημάτων
Πληροφορίες:site https://www.nicct.nl/event/4th-gemstonesourcing-show-irgss-8-november-10-december-2021-jaipur/
email: nicct@nicct.nl
MADE EXPO 2021
Πόλη: Fiera Milano, Ιταλία
Ημερομηνία: 22-25 Νοεμβρίου 2021
Εκθέματα: Έκθεση για το κτίριο και τις κατασκευές
Πληροφορίες: site: https://mailchi.mp/ktirio.gr/made-expo2021?e=04529586fe
20η
ΔΙΕΘΝΗ ΈΚΘΕΣΗ 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
39th INTERNATIONAL CHILDREN BABY MATERNITY EXPO
Πόλη: Κωνσταντινούπολη
Ημερομηνία: 08-11/12.12.2021
Εκθέματα: Έκθεση ειδών για βρέφη και μωρά
Πληροφορίες: site
https://www.cbmeturkey.com/en/exhibit/why-exhibit.html
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

Διεθνείς Εκθέσεις (συνέχεια)
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
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/
ARTIZIANO IN FIERA 2021
Πόλη: Μιλάνο- - Ιταλία
Ημερομηνία: 04-12/12.12.2021
Εκθέματα: προϊόντα χειροτεχνίας
Πληροφορίες:
site:https://landingaflive.artigianoinfiera.it/2021/indexen.html?utm_source=dem&utm_medium=email&utm_camp
aign=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/

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

Εκθέματα: Έκθεση βιομηχανίας μηχανημάτων
Πληροφορίες: site: https://bursamakinefuari.com/en/

EXPOMARITT EXPOSHIPPING ISTANBUL
Πόλη: Viaport Marina Tuzla, Τουρκία
Ημερομηνία: 30 Νοεμβρίου 2021 – 3 Δεκεμβρίου

8η ATHENS INTERNATIONAL TOURISM & CULTURE
EXPO
Πόλη: Ζάππειο Μέγαρο, Αθήνα
Ημερομηνία: 25-27/11/2021
Εκθέματα: Έκθεση Τουρισμού
Πληροφορίες: Site: www.aite.gr Τηλ. 210-6141164,
Ε-mail : info@leaderexpo.gr

Εκθέματα: Ναυτιλιακή Έκθεση
Πληροφορίες: site:
https://www.expomaritt.com/en/overview/fair-info.html
30Η ΔΙΕΘΝΗ ΈΚΘΕΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ
Πόλη: Κωνσταντινούπολη
Ημερομηνία: 1-4/12/2021
Εκθέματα: Έκθεση Βιομηχανίας πλαστικών
Πληροφορίες: site: http://plasteurasia.com/en/

ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ & ELECTROMOBILITY 2021
Πόλη: Αθήνα ,Metropolitan Expo
Ημερομηνία: 23-31/11/2021
Εκθέματα: Έκθεση αυτοκινήτων
Πληροφορίες: https://www.autokinisiexpo.gr/
PATRAS IQ
Πόλη: Ψηφιακή Έκθεση
Ημερομηνία: 4-6 Δεκεμβρίου & 7-12 (επισκέψιμη)
Εκθέματα: Έκθεση Καινοτομίας και Μεταφοράς
Τεχνογνωσίας
Πληροφορίες: Site: https://patrasiq.gr/

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα
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29/11/2021 ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΚΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΤΗΛ.2313 317535
709

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

3/12/2021
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ

ΓΙΑ

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

-

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ) ΤΗΛ 2695360606
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3/12/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΤΡΟΦΙΜΩΝ

(ΦΡΟΥΤΑ,

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΛΑΧΑΝΙΚΑ)

ΓΙΑ

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΤΗΛ.26953

60606
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06/12/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΧΤΩ
ΤΟΥ

NEODENT

ΓΙΑ

ΤΗΝ

424 ΓΣΝΘ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΤΗΛ.

2310381080
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13/12/2021

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

ΠΑΡΟΧΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Α)

ΑΜΙΓΩΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ

424 ΓΣΝΘ

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ

ΜΙΚΤΩΝ

ΓΙΑ

(ΕΑΑΜ)

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Β)
(ΜΕΑ)

ΤΗΛ.2310 381080
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13/12/2021

ΔΗΜΟΣΙΟΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΓΙΑ

"ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ

ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΕΠΙΛΟΓΗ

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ

ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ

ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ

Δ.Θ.,

ΕΤΟΥΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΡΓΟΥ
&

2021.

ΤΗΛ.

2313 318328
705

15/12/2021

ΔΗΜΟΣΙΟΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ

ΤΟΝ

ΓΙΑ

ΔΗΜΟ

ΤΗΝ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΔΕΛΤΑ

&

ΤΟΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ

2021-2022"

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ

ΠΟΛΙΤΙΣΙΤΚΟ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ. ΤΗΛ 2313 300520
706

05/01/2022
ΤΗΝ

ΑΝΟΙΧΤΟΣ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

ΤΟΥ

ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΜΕ

Α/Α

5

ΓΙΑ

ΓΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

"ΠΑΡΟΧΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ" ΤΗΛ. 2313 323115
712

18/1/22

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

"ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΤΗΛ.2421351157

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΙ

ΚΑΙ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ"

ΓΝ ΒΟΛΟΥ

•

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 προ
ϋποθέσεις 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.

