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Σε ισχύ η ρύθμιση των 72 δόσεων
Από τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση (02.12.2021) :Σε ισχύ τέθηκε από σήμερα Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου
2021 η νέα ρύθμιση για τους πληγέντες από την πανδημία ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, η οποία επιτρέπει
τον διακανονισμό των οφειλών προς τον e-ΕΦΚΑ σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις. Η ρύθμιση αφορά οφειλές που δημιουργήθηκαν
λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού εντός της χρονικής περιόδου
Φεβρουαρίου 2020 έως Ιουνίου 2021, με την προϋπόθεση να έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες και να έχουν διαβιβαστεί στο Κ.Ε.Α.Ο.
Σημειώνεται ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία προσδιορισμού των οφειλών για 767.645 μη μισθωτούς για το χρονικό διάστημα από
01.01.2020 έως 30.09.2021, η ένταξη των οποίων στο Κ.Ε.Α.Ο. ξεκίνησε επίσης από 01.12.2021. Επισημαίνεται επίσης πως οι
οφειλές Φεβρουαρίου-Μαρτίου-Απριλίου–Μαΐου 2020 που είχαν τεθεί σε αναστολή είσπραξης δεν εντάσσονται στην εν λόγω
ρύθμιση καθώς δεν θεωρούνται ληξιπρόθεσμες. Η περίοδος αναστολής είσπραξης αυτών των οφειλών λήγει στις 31/12/2021.
Ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης ρύθμισης είναι ότι παρακολουθείται αυτοτελώς, χωρίς να επηρεάζεται από τη ύπαρξη τρεχουσών
οφειλών ή την τήρηση άλλων παράλληλων ρυθμίσεων του ίδιου οφειλέτη. Για τον λόγο αυτό έχει δημιουργηθεί ξεχωριστός ειδικός
κωδικός πληρωμής, ο οποίος συνδέεται αποκλειστικά με την συγκεκριμένη ρύθμιση και θα πρέπει να χρησιμοποιείται από τους
οφειλέτες για την καταβολή των δόσεων. Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2022 στις
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. Για οφειλέτες που τυχόν εξαιρούνται από τη πιστοποίηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. η
αίτηση θα μπορεί να υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Κ.Ε.Α.Ο. κλείνοντας ένα ηλεκτρονικό ραντεβού μέσα από τον
ιστότοπο του e-Ε.Φ.Κ.Α.

Παρατείνονται οι προθεσμίες ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων.
Παρατείνεται για ένα επιπλέον χρόνο, δηλαδή μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2022 (από 31.12.2021 που ισχύει σήμερα), η προθεσμία
ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων 3299/2004 και 3908/2011,
κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. Αυτό προβλέπει τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο σχέδιο
νόμου για τις στρατηγικές επενδύσεις και τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, η
παράταση δίνεται λόγω αδυναμίας εμπρόθεσμης ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στους αναπτυξιακούς
νόμους 3299/2004 (Α’ 261) και 3908/2011 (Α’ 8) εξαιτίας των δυσχερειών που προκλήθηκαν από την πανδημία του κορονοϊού.
Επίσης, με την ίδια τροπολογία προβλέπεται ότι δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του
Δημοσίου, είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, η ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο της
συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ της δράσης για την «Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών
υπηρεσιών» και παρατείνεται η διάρκεια ισχύος του αφορολόγητου, ανεκχώρητου και ακατάσχετου, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης
αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, της ενίσχυσης που καταβάλλεται στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενών από το ΕΣΠΑ της
δράσης «e-λιανικό – Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση
και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» μέχρι να ολοκληρωθεί η δράση. Σκοπός των ρυθμίσεων είναι η χωρίς καθυστέρηση
καταβολή του συνόλου της ενίσχυσης στους δικαιούχους της συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ δράσης «Επιχορήγηση
επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών» για την επίτευξη του σκοπού της.
Παρατείνονται οι όροι αδειοδότησης της παραγωγής αντισηπτικών
Παρατείνονται έως 31 Μαρτίου 2022 (λήγουν την 31η.12.2021) οι ειδικοί όροι αδειοδότησης της παραγωγής αντισηπτικών για την
αντιμετώπιση του κορωνοϊού.
Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, «με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιδιώκεται η παράταση της δυνατότητας των επιχειρήσεων
που ήδη κατέχουν άδεια παραγωγής φαρμακευτικών ή καλλυντικών προϊόντων και μόνο ως προς την παραγωγή απολυμαντικών
προϊόντων τύπου 1 για ανθρώπινη χρήση, είτε σε μορφή υγρή ή γέλης, είτε εμποτισμένα μαντηλάκια, των οποίων η διάθεση στην
αγορά και η χρήση διέπονται από τον Κανονισμό ΕΕ 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου
2012 (L 167), σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων, να συνεχίσουν να παράγουν αυτά σε επαρκείς ποσότητες.
Η διατήρηση των υψηλών επιπέδων παραγωγής των προϊόντων αυτών είναι επιβεβλημένη, εξαιτίας της αύξησης των κρουσμάτων
και της συνέχισης της πανδημίας, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος έλλειψης της αγοράς από τα ανωτέρω προϊόντα αντισηψίας
πρώτης ανάγκης.
Υπό τα δεδομένα αυτά, η αποτελεσματική αντιμετώπιση της περαιτέρω διασποράς της νόσου του κορανιού-COVID 19, αλλά και η
εξασφάλιση επαρκούς προσφοράς για την κάλυψη της υψηλής ζήτησης καθιστούν τη ρύθμιση για την παράταση της δυνατότητας
συνέχισης της παραγωγής αναγκαία».
Τέλος, στη τροπολογία προβλέπεται ότι επανιδρύεται στο Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας (Ι.Τ.Ε.) το Ινστιτούτο Βιοϊατρικών Ερευνών
(ΙΒΕ) και μετονομάζεται το Ινστιτούτο Πετρελαϊκής Έρευνας (ΙΠΕ) σε Ινστιτούτο Γεωενέργειας (ΙΓ).

Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων για ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση (01.12.2021):
Τη δυνατότητα να υποβάλλουν στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ τις δηλώσεις «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» (Α΄- ΦΑΣΗ)» και «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Α΄ – ΦΑΣΗ) – ΟΡΘΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» έχουν οι επιχειρήσεις – εργοδότες που επιθυμούν να ενταχθούν στον Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ για τον μήνα
Δεκέμβριο 2021 (Α’ Φάση) από τις 1/12/2021 έως τις 31/12/2021. Σε κάθε περίπτωση παραμένει η υποχρέωση γνωστοποίησης εκ
των προτέρων κάθε αλλαγής ή τροποποίησης της οργάνωσης του χρόνου εργασίας μέσω του εντύπου Ε4: Πίνακας Προσωπικού –
Συμπληρωματικός Ωραρίου των εργαζομένων που εντάσσονται στον ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ, για τον μήνα ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ. Για τον μήνα
Νοέμβριο 2021 (Β’ Φάση) δίνεται η δυνατότητα υποβολής των δηλώσεων «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ
«ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Β΄- ΦΑΣΗ)» και «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Β΄ ΦΑΣΗ) – ΟΡΘΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» από τις 1/12/2021 έως τις 8/12/2021. Για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2021 (Β’ Φάση) δίνεται η
δυνατότητα υποβολής των δηλώσεων «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Β΄ ΦΑΣΗ)» και
«ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Β΄ ΦΑΣΗ) – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» από τις 1/12/2021 έως
τις 8/12/2021, μόνο για:
εργαζόμενους για τους οποίους δεν έχει υποβληθεί δήλωση Β΄ΦΑΣΗΣ,
τους εργαζόμενους οι οποίοι αποκλείστηκαν από τις πληρωμές της Β΄ΦΑΣΗΣ
Σημειώνεται πως πριν υποβληθεί το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Β’ ΦΑΣΗ) –
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» για τους εργαζόμενους οι οποίοι αποκλείστηκαν από τις πληρωμές της Β΄ ΦΑΣΗΣ, οι εργοδότες μπορούν
να αναζητούν την τελευταία δήλωση για τη Β’ ΦΑΣΗ και επιλέγοντας το κουμπί [Διαχείριση] να ενημερώνονται για τους λόγους
αποκλεισμού εργαζομένων από τις πληρωμές της Β’ ΦΑΣΗΣ.
Πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας
Ι. Διορθώσεις τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) επιχειρήσεων
Δίνεται η δυνατότητα υποβολής ορθών επαναλήψεων αιτήσεων-υπεύθυνων δηλώσεων ένταξης στο Ανοιχτό Πρόγραμμα 100.000
νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας για τυχόν διορθώσεις του πιστωτικού ιδρύματος και του τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ)
της επιχείρησης, για τις περιπτώσεις που η επιχείρηση εργοδότης έχει εντάξει στο πρόγραμμα μακροχρόνια άνεργο ή εποχικά
εργαζόμενο του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, υπό την προϋπόθεση ότι η
επιχείρηση δεν έχει πληρωθεί.
ΙΙ. Δήλωση εποχικότητας επιχειρήσεων για προσλήψεις που έχουν πραγματοποιηθεί από 19/6/2021 έως και 30/6/2021
Σε επιχειρήσεις – εργοδότες που είναι εποχικές κατά την έννοια της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1545/1985 (Α’ 91) και οι
οποίες:
α. εντός του χρονικού διαστήματος από 19/6/2021 έως και 30/6/2021 προέβησαν σε προσλήψεις εργαζομένων με σύμβαση
εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, με πλήρη ή μερική απασχόληση, διάρκειας 6 μηνών, μέσω του ανοιχτού προγράμματος
100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας και
β. στην αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα για τους ανωτέρω εργαζόμενους δεν δήλωσαν την εποχικότητά τους [καθώς δεν υπήρχε
διαθέσιμο το ειδικό πεδίο πριν τις 30/6/2021],
προκειμένου να χαρακτηριστούν εποχικές και να υπαχθούν στην παρ.11α του άρθρου 130 του ν.4808/19-6-2021 (Α΄101), δίνεται η
δυνατότητα να προβούν σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της «Αίτησης – Υπεύθυνης δήλωσης ένταξης στο ανοιχτό πρόγραμμα 100.000
νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων», στο Π.Σ ΕΡΓΑΝΗ για να
δηλώσουν την εποχικότητά τους, επιλέγονται το ειδικό πεδίο «ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ – ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ
ΠΕΡ. Β’ ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν. 1545/1985 (Α’ 91)».
ΙΙΙ. Προθεσμίες
Οι ανωτέρω ορθές επαναλήψεις αιτήσεων – υπεύθυνων δηλώσεων μπορούν να πραγματοποιηθούν από τις 1/12/2021 έως
8/12/2021.
Προθεσμίες
υποβολής
μονομερών
supportemployees.services.gov.gr

δηλώσεων

από

εργαζόμενους

στην

ηλεκτρονική

πλατφόρμα

(https://supportemployees.services.gov.gr/(S(wkaesteqpnuymyz3ivwbjtfe))/login.aspx?ReturnUrl=%2f)
Ι. Προθεσμίες υποβολής μονομερών δηλώσεων για ξεναγούς και τουριστικούς συνοδούς για την μήνα Ιούνιο 2021
Το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ θα είναι διαθέσιμο για υποβολή μονομερών δηλώσεων από ξεναγούς και τουριστικούς συνοδούς, οι οποίοι είναι
δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού σύμφωνα με την αριθμ. 93226/24-11-2021(Β΄5448) ΚΥΑ, για τον μήνα ΙΟΥΝΙΟ 2021,
από τις 1/12/2021 έως τις 8/12/2021
ΙΙ. Νέες προθεσμίες υποβολής μονομερών δηλώσεων για καλλιτέχνες – επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού για τους
μήνες Ιούνιο – Ιούλιο 2021
Δίνεται εκ νέου η δυνατότητα σε καλλιτέχνες- επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού εγγεγραμμένους στην ειδική πλατφόρμα:
artandcultureprofessionals.services.gov.gr του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ έως και την 10/1/2021, να προβούν σε μονομερείς υπεύθυνες
δηλώσεις στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για τους μήνες ΙΟΥΝΙΟ – ΙΟΥΛΙΟ 2021, οι οποίοι είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού
σύμφωνα με το άρθρο 121 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) και την αριθμ. οικ. 1638/45/14-1-2021 (Β’ 112 & Β΄401) ΚΥΑ, όπως ισχύει,
από τις 1/12/2021 έως και 8/12/2021.

ΑΑΔΕ : Άλλες 19 ΔΟΥ (89 συνολικά) συνδέθηκαν με «Τα Αιτήματά Μου»
Δελτίο Τύπου ΑΑΔΕ 29.11.2021: Στην περαιτέρω επέκταση της λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας «Τα Αιτήματά Μου»
προχώρησε σήμερα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Προστέθηκαν ακόμα 19 ΔΟΥ (συνολικά 89) ενώ, το αμέσως
προσεχές διάστημα, θα έχουν ενταχθεί και οι υπόλοιπες 13 ΔΟΥ, που απομένουν. Μέσω της πλατφόρμας, ο φορολογούμενος ή ο
εκπρόσωπός του μπορεί να υποβάλει το αίτημά του προς συγκεκριμένη Υπηρεσία της ΑΑΔΕ και για περισσότερες από 250
Διαδικασίες, γνωρίζοντας εκ των προτέρων τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία μπορεί να επισυνάψει ηλεκτρονικά. Επίσης,
μπορεί να έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί την πορεία εξέλιξης του αιτήματος από την προσωπική του «θυρίδα» λαμβάνοντας
σε αυτή και την απάντηση της Υπηρεσίας. Δείτε παρακάτω τις 19 ΔΟΥ που προστέθηκαν σήμερα στην πλατφόρμα.
1.
ΔΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ
2.
ΔΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ
3.
ΔΟΥ Η΄ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
4.
ΔΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
5.
ΔΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
6.
ΔΟΥ Γ΄ ΠΑΤΡΩΝ
7.
ΔΟΥ ΣΥΡΟΥ
8.
ΔΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
9.
ΔΟΥ ΧΙΟΥ
10.
ΔΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
11.
ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
12.
ΔΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ
13.
ΔΟΥ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
14.
ΔΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
15.
ΔΟΥ ΝΑΞΟΥ
16.
ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
17.
ΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
18.
ΔΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
19.
ΔΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
Δείτε εδώ σε ποιες Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ είναι δυνατή η υποβολή αιτήματος ψηφιακά μέσα από το https://myaade.gov.gr . Από την
έναρξη λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας «Τα Αιτήματά Μου» έχουν ήδη υποβληθεί 85.496 αιτήματα.

Νέο ΦΕΚ για την πυροπροστασία επιχειρήσεων και εγκαταστάσεων
Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Τουρνά, που αφορά στην
“Έγκριση της υπ’ αρ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης με θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής των απαιτούμενων
δικαιολογητικών, ελέγχου και έκδοσης των διοικητικών πράξεων πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις – εγκαταστάσεις, κατ’ εφαρμογή
του άρθρου 167 του ν. 4662/2020».
Με την ανωτέρω απόφαση εγκρίνεται η υπ’ αρ. 13/2021 πυροσβεστική διάταξη του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος,
σύμφωνα με την οποία καθορίζεται η διαδικασία υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ελέγχου και έκδοσης των κάτωθι
διοικητικών πράξεων πυροπροστασίας κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 4662/2020 (Α’ 27):
Έγκριση μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας
Αρχειοθέτηση μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας
Υπόδειξη μέτρων πυροπροστασίας (Έκθεση Επιθεώρησης)
Έκδοση πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας
Ανανέωση πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας και
Έκδοση προσωρινού πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας
Η διάταξη εφαρμόζεται σε κανονιστικές διατάξεις πυροπροστασίας κτιρίων και εγκαταστάσεων, για την έκδοση και έλεγχο εφαρμογής
των οποίων είναι αρμόδιο ή συναρμόδιο το Πυροσβεστικό Σώμα. Δείτε το ΦΕΚ εδώ. (ΠΗΓΗ: NEWSLETTER TEE/TKM, 02.12.2021).

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD)
εξειδικευμένα σεμινάρια

στηρίζει την ελληνική επιχειρηματικότητα με

Στόχος της EBRD είναι η συνεχής ανάπτυξη του ελληνικού επιχειρείν μέσω θεματικών και εκπαιδευτικών σεμιναρίων, καθώς
θεωρείται πως η ανάπτυξη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την δια βίου εκπαίδευση των στελεχών των επιχειρήσεων, αλλά και των
συμβούλων της ελληνικής αγοράς. Από την αρχή του προγράμματος μέχρι και σήμερα έχει πραγματοποιήσει συνολικά 21 σεμινάρια
και θεματικές ημερίδες για ελληνικές ΜμΕ και 2 σεμινάρια για συμβούλους. Συγκεκριμένα ολοκληρώθηκαν με επιτυχία 13 σεμινάρια
εξαγωγών και 10 θεματικές ημερίδες ειδικού ενδιαφέροντος (γαλακτοκομικά, ελαιόλαδο, κρασί, τεχνολογίας, ξενοδοχειακά, ESG,
IPO κ.ά.), με τη συμμετοχή πάνω από 500 στελεχών. Όλα τα σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν από εξειδικευμένους διεθνείς και
τοπικούς εκπαιδευτές και ομιλητές. Η οργάνωση των σεμιναρίων αυτών πραγματοποιείται μέσω του Προγράμματος Παροχής
Συμβουλευτικών Υπηρεσιών προς Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (Advise for Small Businesses) που υλοποιεί η EBRD στην Ελλάδα με
χρηματοδότηση από την Ελληνική Δημοκρατία και η συμμετοχή σε αυτά είναι εντελώς ΔΩΡΕΑΝ. Για οποιαδήποτε πληροφορία
σχετικά με το πρόγραμμα Advice for Small Businesses και τα σεμινάριά , επικοινωνήστε με : Ζωή Πασχαλίδη, CFA Associate,
Advice for Small Businesses, Greece, Tηλ: 211 1064 330-331, Email: paschalz@ebrd.com, Όθωνος 6 Αθήνα. Βανέσσα Στάχτου
Analyst, Advice for Small Businesses, Greece, Τηλ: 231 4438541-542, Email: stachtov@ebrd.com Βασ. Ηρακλείου 53 & Κ. Ντηλ
Θεσσαλονίκη. (ΠΗΓΗ: EBRD ASB newsletter #3).

Υπογραφή σύμβασης μεταξύ Ταμείου Ανάκαμψης και EBRD
Δελτίο Τύπου Υπουργείου Οικονομικών 29.11.2021: Υπεγράφη, σήμερα, Δευτέρα 29 Νοεμβρίου, το πρωί, στα γραφεία της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), στην Αθήνα, η σύμβαση της εν λόγω Τράπεζας και του Ταμείου
Ανάκαμψης, για το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0». Η σύμβαση αφορά στο σκέλος των δανείων, που
περιλαμβάνει το Πρόγραμμα, στο οποίο έχουν δηλώσει συμμετοχή έως σήμερα, εννέα τραπεζικά ιδρύματα. Σε αυτά
συμπεριλαμβάνονται πέραν της EBRD, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), τέσσερις συστημικές τράπεζες της χώρας,
καθώς και τρεις μη συστημικές. Η σύμβαση που υπεγράφη αφορά στην αξιοποίηση ποσού, που μπορεί να φτάσει τα 500 εκατ.
ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και συνεπάγεται, παράλληλα, αντίστοιχου ύψους χρηματοδοτήσεις από την EBRD και ίδια
κεφάλαια των ιδιωτών επενδυτών. Τη σχετική σύμβαση υπέγραψαν η Director και Regional Head of Greece & Cyprus της EBRD,
κυρία Andreea Moraru και ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για το Ταμείο Ανάκαμψης και τη δημοσιονομική
πολιτική, κ. Θόδωρος Σκυλακάκης, παρουσία του Διοικητή του Ταμείου, κ. Νίκου Μαντζούφα. Ο Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών, κ. Θόδωρος Σκυλακάκης, δήλωσε σχετικά: «Με τη σύμβαση που υπογράψαμε, σήμερα, στοχεύουμε στην
κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων άνω του 1 δισ. ευρώ».

Συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην 8η ΕΞΠΟΤΡΟΦ 2022,4-6 Φεβρουαρίου 2022, MEC-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
Αθήνα»
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της πολιτικής της για την προβολή και προώθηση των προϊόντων της περιοχής,
έχει κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να συμμετάσχει στην Έκθεση Τροφίμων & Ποτών «8η ΕΞΠΟΤΡΟΦ 2022 – The Greek
Fine Food Exhibition», που θα πραγματοποιηθεί από 4 έως και 6 Φεβρουαρίου 2022 στο εκθεσιακό κέντρο MEC ΠΑΙΑΝΙΑΣ στην
Αθήνα. Σκοπός της συμμετοχής της Περιφέρειας είναι η επιπρόσθετη αναγνωρισιμότητα και η ανάδειξη των αγροτικών τοπικών
ποιοτικών προϊόντων της, η ενίσχυση της εξωστρέφειας και διεύρυνσης των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό τομέα, η δικτύωση και γνωριμία των επαγγελματιών του κλάδου των τροφίμων και
ποτών με τα προϊόντα και τους παραγωγούς τους, καθώς επίσης η προβολή και προώθηση της ξεχωριστής Μακεδονικής
Κουζίνας, καθιστώντας την έναν από τους ελλαδικούς πυλώνες της μεσογειακής διατροφής με δυνατότητα απήχησης παγκοσμίως.
Η ΕΞΠΟΤΡΟΦ αποτελεί τη μεγαλύτερη προσπάθεια ανάδειξης των ποιοτικών ελληνικών προϊόντων για τους επαγγελματίες του
πιο premium κλάδου τροφίμων και ποτών, και για τους λάτρεις της ελληνικής γαστρονομίας και του fine food. Το 2020 διακρίθηκε
με 2 κορυφαία βραβεία στο διαγωνισμό Exhibition Marketing Awards 2020. Πλήρως ανανεωμένη και εμπλουτισμένη, η έκθεση που
έγινε θεσμός ανανεώνει το ραντεβού της με επαγγελματίες και λάτρεις της γαστρονομίας και του Fine Food για 8η συνεχή χρονιά. H
ΕΞΠΟΤΡΟΦ παραμένει πιστή στα ποιοτικά ελληνικά προϊόντα και στην καλύτερη δυνατή ανάδειξη τους μέσα από καινοτόμες
προτάσεις, γόνιμες επιχειρηματικές συναντήσεις και πλούσιες γαστρονομικές εκδηλώσεις. Η 8η ΕΞΠΟΤΡΟΦ ανεβάζει ακόμη πιο
ψηλά τον πήχη με στόχο να μετατρέψει σε πόλο έλξης
τους «θησαυρούς» της ελληνικής γης που ξεχωρίζουν για την ποιότητα, την καινοτομία και την πρώτη ύλη τους. Ανάμεσα στα
χιλιάδες ελληνικά προϊόντα που θα φιλοξενήσει η έκθεση από 350 και πλέον παραγωγούς, θα ξεχωρίσουν κορυφαία προϊόντα που
έχουν βραβευτεί τόσο σε ελληνικούς όσο και σε
διεθνείς διαγωνισμούς . Παράλληλα, ένα πλούσιο πρόγραμμα γευστικών εκδηλώσεων περιμένει όλους όσοι αγαπούν τις
γαστρονομικές εξερευνήσεις, τις ιδιαίτερες γεύσεις και τη γιορτινή ατμόσφαιρα. Διακεκριμένοι chef επιλέγουν προϊόντα από τους
εκθέτες και ετοιμάζουν ζωντανά μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες. Διαδραστικές εμπειρίες, γευσιγνωσίες, workshops και
πολλά ακόμη events έρχονται στην 8η ΕΞΠΟΤΡΟΦ για να εντυπωσιάσουν ακόμη και τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους. Στόχος
της συμμετοχής της ΠΚΜ είναι η ανάδειξη της ποιότητας και της μοναδικότητας των προϊόντων της Περιφέρειας και η προώθησή
τους σε νέες αγορές του εσωτερικού και του εξωτερικού, η ενίσχυση της εξωστρέφειας και διεύρυνσης των δραστηριοτήτων των
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό τομέα, η δικτύωση και γνωριμία των επαγγελματιών του κλάδου των
τροφίμων και ποτών με τα προϊόντα και τους παραγωγούς τους, καθώς επίσης η προβολή και προώθηση της ξεχωριστής
Μακεδονικής Κουζίνας, καθιστώντας την έναν από τους ελλαδικούς πυλώνες της μεσογειακής διατροφής με δυνατότητα απήχησης
παγκοσμίως. Είναι η πρώτη φορά που η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα συμμετάσχει στη μεγάλη αυτή έκθεση δίνοντας
αφενός τη δυνατότητα σε σημαντικούς και ποιοτικούς παραγωγούς της Περιφέρειας να παρουσιάσουν τα μοναδικά τους προϊόντα
και δείχνοντας αφετέρου τον επαγγελματισμό των παραγωγών αλλά και της Περιφέρειάς μας που στοχεύουν σταθερά και
διαχρονικά σε νέες αγορές αυξάνοντας το κύρος τους. Για τη συμμετοχή της Περιφέρειας στην έκθεση θα παραδοθεί καθ΄ όλα
έτοιμο την παραμονή έναρξης της έκθεσης, χώρος 153 τ.μ., σύμφωνα με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:
1. Κατασκευή περιπτέρου Premium από υλικό νοβοπάν
2. Μονόχρωμη μοκέτα χρώματος γκρι
3. Μονοφασική παροχή ρεύματος 500 watt ανά εκθέτη
4. Φωτισμός με HIQI προβολείς
5. Πάγκοι 1,20Χ0,80Χ1, ραφιέρες 1,54Χ0, καρέκλες για κοινόχρηστους χώρους και σκαμπό σε
επαρκή αριθμό που να καλύπτει τις ανάγκες των εκθετών
6. Μετώπη με την επωνυμία του κάθε εκθέτη και τον αριθμό του περιπτέρου
7. Εκτυπώσεις PVC
8. 1 στρογγυλό τραπέζι
9. 2 τραπέζια επαγγελματικών συναντήσεων
10. Προσκλήσεις και καρτελάκια εισόδου σε επαρκή αριθμό για τις επιχειρήσεις
11. Φύλαξη κατά τις ώρες που η έκθεση δεν λειτουργεί.
12. Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων καθ’όλη τη διάρκεια της έκθεσης
13. Δωρεάν parking εκθετών και επισκεπτών
14. Δωρεάν παροχή internet για εκθέτες
15. Ειδικές κάρτες εισόδου (bar code)
16. Ιατρείο πλήρως εξοπλισμένο με εφημερεύοντα γιατρό
17. Παροχή παλετοφόρων και ανυψωτικών μέσων
18. Δωρεάν προσκλήσεις επισκεπτών
19. Κάρτες ελεύθερης εισόδου εκθετών

Συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην 8η ΕΞΠΟΤΡΟΦ 2022,4-6 Φεβρουαρίου 2022, MEC-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
Αθήνα» (Συνέχεια)
20. Ειδικά σχεδιασμένη γαστρονομική εκδήλωση ζωντανά στο κοινό όπου καταξιωμένοι chefs από την Λέσχη Αρχιμαγείρων Β.
Ελλάδος θα παρουσιάσουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της έκθεσης παραδοσιακές συνταγές της Μακεδονικής Κουζίνας
χρησιμοποιώντας τα προϊόντα των εκθετών
21. Αμοιβή του παρουσιαστή της γαστρονομικής εκδήλωσης και του chef
22. Εξοπλισμός για την παρασκευή των εδεσμάτων
23. Κόστος ενοικίασης φωτογραφικού εξοπλισμού
24. Virtual B2B συναντήσεις για τις επιχειρήσεις, μέσω της ειδικά διαμορφωμένης πλατφόρμας
www.thedelifair.gr.
Το ωράριο λειτουργίας της έκθεσης είναι: Παρασκευή – Σάββατο 10:00-20:00, Κυριακή 10:00-19:00 και οι επιχειρήσεις που θα
συμμετάσχουν θα πρέπει να έχουν διασφαλισμένη φυσική παρουσία εκπροσώπησης των προϊόντων τους καθ' όλη τη διάρκεια της
έκθεσης. Τονίζεται ότι η έκθεση θα έχει εμπορικό χαρακτήρα. Προκειμένου να επιτευχθεί ο καλύτερος δυνατός συντονισμός, η
οργάνωση και η συμμετοχή της Περιφέρειας στη συγκεκριμένη έκθεση, παρακαλούνται τα μέλη του ΒΕΘ που θα επιθυμούσαν να
προβάλουν τα προϊόντα τους μέσα από το περίπτερο της Π.Κ.Μ. να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους (βλ. συνημμένο Έντυπο
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Φόρμα Συμμετοχής) στα e-mail: g .karali@pkm.gov.gr ή dao@pkm.gov.gr το συντομότερο δυνατό και
όχι αργότερα από την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2022. Λόγω συγκεκριμένου αριθμού των stand, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας
για την διάθεσή τους λαμβάνοντας υπόψη:
Τον εξαγωγικό χαρακτήρα της επιχείρησης και αν διαθέτει τις απαραίτητες πιστοποιήσεις,
Τη δραστηριότητα της επιχείρησης και κατά πόσο συμβάλλει στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας,
Την εκπροσώπηση όσο το δυνατό περισσότερων Περιφερειακών ενοτήτων της ΠΚΜ,
Τις επιχειρήσεις που δεν έχουν ξανασυμμετέχει σε δράσεις με την Περιφέρεια.
Βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή των επιχειρήσεων είναι τα προϊόντα τους να έχουν παραχθεί/ τυποποιηθεί/ μεταποιηθεί εντός
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς επίσης η επωνυμία της επιχείρησης ή η ετικέτα της συσκευασίας των προϊόντων να
μην παραπέμπουν σε άλλη περιφέρεια. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση για την πρωτοβουλία της Περιφέρειας καθώς και
για άλλες δράσεις εξωστρέφειας και υποστήριξης του Τμήματος Προβολής Αγροτικών Προϊόντων στα τηλέφωνα 2313330350 κα.
Γλυκερία Καραλή, 2313330391 κα. Τσιαμπαλή Χαρίκλεια, κα. Μαρία Ελευθεριάδου 2313330052.

Στα €15 δισ. η αξία των ελληνικών startups την επόμενη 5ετία
Στοιχεία ωριμότητας αποκτά το ελληνικό οικοσύστημα των startups, η αξία του οποίου αναμένεται να τριπλασιαστεί στα €15 δισ.
εντός της προσεχούς πενταετίας, από περίπου €6 δισ. που είναι σήμερα η αξία του. Ταυτόχρονα, το νεοφυές οικοσύστημα στην
Ελλάδα αναμένεται μέσα στην επόμενη πενταετία να τριπλασιάσει τις θέσεις εργασίας που παράγει από τις 6.000 σήμερα στις
20.000. Ενδεικτικό της δυναμικής, που αποκτούν σταδιακά οι ελληνικές νεοφυείς εταιρείες, είναι ότι στην Ελλάδα υπάρχουν σήμερα
- ή βρίσκονται ένα βήμα πριν από την κατάκτηση του τίτλου - τουλάχιστον πέντε startups-unicorns, ήτοι εταιρείες με
κεφαλαιοποίηση άνω του $1 δισ.
Πρόκειται για τις εταιρείες Viva, Persado, Peoplecert, Blueground, Skoutz. Σε αυτές, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΣΕΒ, πρόκειται
να προστεθούν το επόμενο διάστημα τουλάχιστον άλλες πέντε εταιρείες αυτού του μεγέθους. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Πρόεδρο
της Επιτροπής Καινοτομίας του ΣΕΒ, Μάρκο Βερέμη, η Ελλάδα φιλοδοξεί το 5%-10% της ευρωπαϊκής “παραγωγής” “μονόκερων”,
που σήμερα φτάνουν τους 125, να προέρχεται από τη χώρα μας (σ.σ. η δημιουργία unicorns αποτελεί στοίχημα για κάθε νεοφυές
οικοσύστημα, αφού δείχνει την ικανότητα μιας χώρας να δημιουργεί καινοτόμες εταιρίες μεγάλου μεγέθους).
Ο στόχος είναι μεν φιλόδοξος, αφού η Ελλάδα έχει, για παράδειγμα, μόλις το 1,3% του ευρωπαϊκού πληθυσμού, αλλά θεωρείται
εφικτός, όπως τόνισε ο ίδιος χθες (29.11.2021) στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για την παρουσίαση του συνεδρίου του ΣΕΒ
“Reinventing Greece through Investments in Innovation”. Έτερος φιλόδοξος, αλλά εφικτός στόχος, είναι οι ελληνικές start ups να
εισφέρουν το 10% του εθνικού ΑΕΠ.
Κινητικότητα στην αγορά λογισμικού
Ο τομέας του λογισμικού είναι ο πλέον παραγωγικός στη δημιουργία startups στην Ελλάδα. Στο μεταξύ, την περαιτέρω ανάπτυξη
του εγχώριου οικοσυστήματος θα τροφοδοτήσει το επόμενο διάστημα ο χώρος των big data analytics, των έξυπνων αλγόριθμων
και της τεχνητής νοημοσύνης.
Ένα άλλο πεδίο, που “γεννά” startups ελληνικού εδάφους, είναι αυτό της τεχνολογίας στον χώρο της υγείας (healthtech), ενώ στην
Ελλάδα το επόμενο διάστημα αναμένεται …έξαρση των startups στον χώρο της καθαρής ενέργειας (cleantech).
Μπορεί το ελληνικό οικοσύστημα να ωριμάζει, ωστόσο, σήμερα απέχει μακράν από τις επιδόσεις άλλων αγορών, όπως για
παράδειγμα αυτή του Ισραήλ ή της Γερμανίας. Σύμφωνα με όσα ανέφερε χθες ο Πρόεδρος του ΣΕΒ, κ. Δημήτρης
Παπαλεξόπουλος, οι κατά κεφαλήν επενδύσεις σε ελληνικές startups αντιστοιχούν στο 1/50 των αντίστοιχων στο Ισραήλ και το 1/10
αυτών της Γερμανίας.
Brain regain
Τη δυναμική των ελληνικών νεοφυών εταιρειών να αποτελέσουν κομβικό άξονα, προκειμένου η Ελλάδα να κερδίσει το στοίχημα
του brain regain, δείχνει η πρωτοβουλία του ΣΕΒ “workintech”, μια ψηφιακή πλατφόρμα που ανέπτυξε σε συνεργασία με την
Endeavor προκειμένου να φέρνει σε επαφή ελληνικές startups με ταλέντο απ’ όλο τον κόσμο. Ήδη, 90 εγχώριες νεοφυείς εταιρείες
αυτήν την περίοδο αναζητούν μέσω της πλατφόρμας 530 εργαζόμενους.
Ταυτόχρονα, τουλάχιστον 1.000 Έλληνες απ’ όλο τον κόσμο έχουν εκδηλώσει έμπρακτα την πρόθεση να επιστρέψουν, για να
εργαστούν σε εγχώριες startups. Πρόκειται - κυρίως - για εργαζόμενους στον κλάδο της τεχνολογίας και δη μηχανικούς και
προγραμματιστές υπολογιστών, που έχουν συμπληρώσει αιτήσεις εργασίας σε ελληνικές startups.(ΠΗΓΗ: SEPE Newsletter
newsletter@sepe.gr , 30.11.2021).

Δείτε τη νέα διαδικτυακή πύλη του Cedefop!
Με την κυκλοφορία μιας διαδικτυακής πύλης νέας γενιάς , το Cedefop βάζει τον πήχη ψηλά και υπερβαίνει την απλή παροχή
στατικών πληροφοριών.

e- Ειδησεόγραμμα – Ενημερωτικό Δελτίο
Δείτε εδώ το Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο – Νοέμβριος 2021 (τεύχος 184) του Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας
(ΕΛ.ΙΝ.Υ.ΑΕ)

Κτηματολόγιο: Υπολογισμός της αξίας των ακινήτων μέσω ψηφιακής πλατφόρμας
Ψηφιακή υποδομή που θα μπορούσε να υποστηρίξει τη διαδικασία εκτίμησης της αξίας των ακινήτων επιχειρεί να δημιουργήσει
το Ελληνικό Κτηματολόγιο, με «όχημα» την πύλη γεωχωρικών πληροφοριών INSPIRE. Στην Ελλάδα ακόμη δεν υπάρχει ένας
αξιόπιστος μηχανισμός που να προσδιορίζει την οικονομική αξία του κάθε ακινήτου, τόσο για την εφαρμογή μιας διαφανούς,
αντικειμενικής και δίκαιης φορολόγησης της περιουσίας όσο και για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. «Το Κτηματολόγιο, ως
«ουδέτερος» φορέας καταγραφής ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων, αποβλέπει στον ακριβή και φερέγγυο τρόπο αποτύπωσης των
χαρακτηριστικών των ακινήτων» αναφέρει στο «Βήμα» ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Γεωχωρικών Πληροφοριών του
Ελληνικού Κτηματολογίου κ. Παναγιώτης Λολώνης. Και ως τέτοιος φορέας έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει τη διαδικασία
εκτίμησης της αξίας των ακινήτων όλης της χώρας, αν και όσες προσπάθειες έγιναν μέχρι στιγμής δεν έχουν τελεσφορήσει,
κυρίως εξαιτίας της συναρμοδιότητας πολλών υπουργείων και υπηρεσιών που εμπλέκονται – το υπουργείο Οικονομικών με τις
αντικειμενικές αξίες και τη φορολόγηση, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τις πολεοδομικές και δασικές ρυθμίσεις, το
υπουργείο Δικαιοσύνης με τα υποθηκοφυλακεία, το υπουργείο Εσωτερικών κ.λ.π.
Οι νέες δυνατότητες
Η δυνατότητα δίνεται σήμερα, μέσω της γεωπύλης INSPIRE, την οποία δημιούργησε και λειτουργεί το Ελληνικό Κτηματολόγιο για
να εκπληρώσει μία από τις υποχρεώσεις της χώρας μας, βάσει της σχετικής οδηγίας για την υποδομή χωρικών πληροφοριών της
ΕΕ. Ήδη παρέχεται πρόσβαση στο κτηματολογικά διαγράμματα και σε πολλά αντικειμενικά στοιχεία που προσδιορίζουν την αξία
των ακινήτων, δηλαδή τη θέση, το μέγεθος, τα όρια, τις διαστάσεις τους, σε γειτνιάζοντα στοιχεία κ.λ.π.
Το επόμενο διάστημα μπορεί να εισαχθούν και άλλες δυνατότητες, όπως η διάθεση ορθοφωτοχαρτών (όχι μόνο για ανάγνωση,
όπως σήμερα) καθώς και νέα δεδομένα στα οποία περιλαμβάνονται στοιχεία του ανάγλυφου του εδάφους (το Κτηματολόγιο
βρίσκεται σε συνεννόηση με το ΓΕΕΘΑ), το οδικό και το υδρογραφικό δίκτυο (ποτάμια, ρέματα) της χώρας, ο αιγιαλός, οι
διευθύνσεις των ακινήτων, τα τοπωνύμια (έχουν συγκεντρωθεί περί τα 1,5 εκατ. τοπωνύμια κατά την κτηματογράφηση), οι
προστατευόμενες ζώνες, τα διοικητικά όρια (σε συνεργασία με το υπουργείο Εσωτερικών), οι κυρωμένοι δασικοί χάρτες, οι
χρήσεις γης (σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών) κ.λ.π.
Έτσι, δεν αργεί η αναβάθμιση του INSPIRE σε μια… hi-tech πλατφόρμα, η οποία θα έχει τη δυνατότητα με τη χρήση των
γεωτεμαχίων ως σημείων αναφοράς να μπορεί να υποστηρίξει τον υπολογισμό, σε πιο ορθή βάση, των αντικειμενικών αξιών.
Άλλωστε, το Κτηματολόγιο ήδη καταγράφει τον «πυρήνα» των δεδομένων που παίζουν ρόλο στην αξία ενός ακινήτου, όπως είναι
τα γεωμετρικά και τα θεματικά στοιχεία του αλλά και επικουρικά χαρακτηριστικά (δηλωθείσα χρήση, καταγεγραμμένη αξία
πώλησης), χαρακτηριστικά θέσης (απόσταση από θάλασσα, γειτνίαση με κοινόχρηστους ή κοινωφελείς χώρους, απόσταση από
ελκυστικές χρήσεις ή δραστηριότητες).
«Το Ελληνικό Κτηματολόγιο και οι υποδομές του σε δεδομένα και υπηρεσίες έχουν δυνατότητα να συνεισφέρουν στον τομέα της
εκτιμητικής αξιών ακινήτων. Μέχρι στιγμής η δυνατότητα αυτή δεν έχει αξιοποιηθεί δεόντως. Με το πέρασμα του χρόνου όμως και
την ωρίμαση των καταστάσεων αυτή η εικόνα αντιστρέφεται ώστε να καταστεί δυνατό να υπάρξει πλήρης αξιοποίηση της
πολύτιμης αυτής υποδομής της χώρας» σημειώνει ο κ. Λολώνης.
Η «αξία» συγκεντρώνει και αντανακλά την όποια θετική ή αρνητική συμβολή των χαρακτηριστικών ενός ακινήτου σε ένα μόνο
νούμερο, και καθιστά, έτσι, δυνατή τη σύγκρισή του με άλλα ακίνητα ή με άλλα αγαθά και τη συναλλαγή του. Ένα εργαλείο
εκτίμησης ακινήτων είναι χρήσιμο στις αγοραπωλησίες ακινήτων, στις εμπορικές διαπραγματεύσεις, στις υποθήκες, στα
επενδυτικά πλάνα, αλλά και στην εφαρμογή δημοσιονομικής πολιτικής (φορολογία ακινήτων).
Δυνατότητα παραγωγής πλούτου από το άνοιγμα στην επιχειρηματικότητα
Σύμφωνα με τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Γεωχωρικών Πληροφοριών του Ελληνικού Κτηματολογίου, εάν τα γεωχωρικά
δεδομένα που παρέχονται μέσω της γεωπύλης Inspire και των υπόλοιπων υποδομών του Κτηματολογίου «ανοίξουν» στην
επιχειρηματικότητα, θα παραχθεί πλούτος. Όπως επισημαίνει, αυτό συνέβη και στις ΗΠΑ, όταν επί προεδρίας Μπιλ Κλίντον το
1994 άνοιξαν τα γεωχωρικά δεδομένα της χώρας, και ως αποτέλεσμα η γεωπληροφορική «απογειώθηκε» και μετετράπη στον
τρίτο πιο γοργά αναπτυσσόμενο τομέα της οικονομίας, μετά τη βιοτεχνολογία και τη νανοτεχνολογία.
Οι απόπειρες καταγραφής σε Ελλάδα και Ευρώπη
Το ελληνικό κράτος ήδη από το 1994, στην πρόταση που είχε υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συγχρηματοδότηση
του έργου της κτηματογράφησης, έκανε αναφορά και στην υποστήριξη μιας διαδικασίας εκτίμησης της αξίας των ακινήτων της
χώρας. Κι αυτό διότι τα κτηματολόγια, ως συνέχεια των βυζαντινών κατάστιχων και των αντίστοιχων συστημάτων που είχαν
χρησιμοποιήσει οι Φράγκοι, οι Βενετοί και οι Οθωμανοί, αποσκοπούσαν στη συλλογή φόρων από την ακίνητη περιουσία.
Μεταγενέστερα τα στοιχεία των εν λόγω συστημάτων χρησιμοποιήθηκαν για να εξυπηρετήσουν και άλλους σκοπούς όπως είναι
η διασφάλιση των δικαιωμάτων κυριότητας και η υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων (επεκτάσεις σχεδίων πόλεων,
εφαρμογή περιβαλλοντικής ή αγροτικής πολιτικής κ.λπ.). Τα κτηματολόγια δε, αποτελούν κεντρικό θεσμό στη συνοχή που
επιδιώκεται να επιτευχθεί στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ενοποίησης.
«Και στην Ελλάδα, στις πρώτες εθνοσυνελεύσεις, στα χρόνια που ακολούθησαν την ελληνική επανάσταση, ένα από τα πρώτα
μελήματα ήταν η δημιουργία Κτηματολογίου ώστε να καταγραφεί και να φορολογηθεί η ακίνητη περιουσία. Ακολούθησαν επτά με
οκτώ άκαρπες προσπάθειες. Τώρα έχουμε πλέον φτάσει στο τέλος του δρόμου. Άλλωστε και οι Γερμανοί ξεκίνησαν τον 10ο
αιώνα και τους πήρε περίπου 1.000 χρόνια για να αποκτήσουν το Κτηματολόγιο που έχουν σήμερα, το οποίο μάλιστα έχει
αδυναμίες και προβλήματα. Στη Σουηδία ξεκίνησαν τον 17ο αιώνα και τους πήρε πολλά χρόνια για να το αναπτύξουν. Μόνο η
Ολλανδία και το Βέλγιο απέκτησαν Κτηματολόγιο σε λίγους μήνες, διότι ο Ναπολέων τους έθεσε τελεσίγραφο, απειλώντας τους
πολίτες ότι εάν δεν δήλωναν την περιουσία τους θα την έχαναν» σημειώνει ο κ. Λολώνης. (ΠΗΓΗ: NEWSLETTER TEE/TKM,
02.12.2021).

Αλλαγή συντελεστή δασμών για εισαγωγές αγροτικών προϊόντων στην Τουρκία
Σύμφωνα με σχετικά Προεδρικά Διατάγματα που δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με αριθμούς 31592/8.9.2021,
31640/26.10.2021 και 31642/28.10.2021, οι συντελεστές δασμών ορισμένων σιτηρών, οσπρίων και σπόρων μηδενίστηκαν ή
μειώθηκαν. Αναλυτικότερα, για εισαγόμενα ρεβίθια, πράσινες και κόκκινες φακές, σιτάρι, σπόρους σίκαλης, λευκό κριθάρι και βύνη,
σπόρους βρώμης, καλαμπόκι, σιταρόχορτο, ηλιόσπορο, ηλιέλαιο μαγειρικής και κονσερβοποίηση ψαρικών, δεν θα επιβάλλεται
δασμός μέχρι το τέλος του 2021. Παράλληλα για τα αγροτικά προϊόντα της δασμολογικής κλάσης 0901.11.00.00.00 και
0901.12.00.00.00 (καφές ντεκαφεινέ και κανονικός), ο δασμολογικός συντελεστής μειώθηκε από 11% σε 6% έως τις 31 Δεκεμβρίου
2021. (Πηγή: agora.mfa.gr - News Letter ΟΑΕΠ oaep@oaep.gr, 01.12.2021).

Erasmus+, ενίσχυση δεξιοτήτων μέσω της κινητικότητας
Στο πλαίσιο λειτουργίας των εξ αποστάσεως υπηρεσιών πληροφόρησης το Δίκτυο Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης
και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων, απέστειλε στο ΒΕΘ πληροφοριακό κείμενο της ενότητας «Θέματα Απασχόλησης» με
τίτλο « Erasmus+, ενίσχυση δεξιοτήτων μέσω της κινητικότητας ».Οι απαιτήσεις της κοινωνίας της γνώσης και της αγοράς εργασίας
για προσόντα και δεξιότητες , που θα καθιστούν το άτομο ικανό να αντεπεξέλθει σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, οδηγούν
κάθε άτομο ξεχωριστά να αναζητήσει τρόπους βελτίωσης των υφιστάμενων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που διαθέτει. Το
πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσφέρει τη δυνατότητα αυτή στους συμμετέχοντες μέσω της δια βίου μάθησης
και των προγραμμάτων κινητικότητας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Erasmus+ και την ενίσχυση των
δεξιοτήτων στο κείμενο που ακολουθεί.

Χριστουγεννιάτικο Bazaar Στήριξης του Παιδικού Χωριού SOS Πλαγιαρίου
Αυτά τα Χριστούγεννα η Ομάδα Στήριξης του Παιδικού Χωριού SOS Πλαγιαρίου διοργανώνει Χριστουγεννιάτικο Bazaar, την Τετάρτη
8 Δεκεμβρίου, στο All Day Bar Restaurant Canteen. Από τις 11 μέχρι και τις 7μ.μ., σας προσκαλεί να στηρίξετε και εσείς τα παιδιά
που χρειάζονται προστασία, κάνοντας τις Χριστουγεννιάτικες αγορές σας, διαλέγοντας δωράκια, στολίδια, γλυκίσματα και να στείλετε
το δικό σας μήνυμα αγάπης και στήριξης στα παιδιά του Παιδικού Χωριού SOS Πλαγιαρίου. Περισσότερες πληροφορίες:
https://cityportal.gr/christoygenniatiko-bazaar-apo-to-paidiko-chorio-sos-plagiarioy/ .

Αναζήτηση πολιτικού μηχανικού για απασχόληση στην Κύπρο
Όπως μας ενημέρωσε το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στη Κύπρο η εταιρεία “Αντοπαν” που εδρεύει στη Λευκωσία και
κατασκευάζει μεταλλικά σπίτια ζητά να προσλάβει κοπέλα πολιτικό μηχανικό για στελέχωση του γραφείου στην Λευκωσία.
Τα βασικά καθήκοντα θα είναι:
1) Συνάντηση με πελάτες και επεξήγηση τεχνικών στοιχείων σχετικά με τις κατασκευές της εταιρείας.
2) Σύνταξη προσφορών και αποστολή στους πελάτες σε συνεργασία με τον Διευθυντή.
3) Γραφικές τέχνες θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
Προσόντα:
1) Ευχάριστος χαρακτήρας.
2) Γνώσεις αγγλικής γλώσσας
3) Γνώσεις χρήσης Η/Υ
Oi Απολαβές θα είναι αναλόγως των προσόντων με 5ημερη εργασία και ευχάριστο περιβάλλον:
Περισσότερες πληροφορίες στο κινητό +381 62 88 70 630 και στο email: ecom-nicosia@mfa.gr,

H FRUIT LOGΙSTΙCA 2022 μεταφέρεται για τις 05 – 07.04.2022.
Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο , Εκπρόσωπος του Εκθεσιακού Οργανισμού του Βερολίνου στην
Ελλάδα με έγγραφό του μας ενημερώνει ότι η FRUIT LOGΙSTΙCA 2022 μεταφέρεται για τις 05 – 07.04.2022.
Συνημμένα σας ενδιαφέρει να δείτε το Δελτίο Τύπου., που εξέδωσε ο Εκθεσιακός Οργανισμός του Βερολίνου.
.

Εικονικές συναντήσεις B2B στον τομέα Power & Energy
Η Ένωση Κατασκευαστών Ηλεκτρικής & Ηλεκτρονικής Ινδίας (IEEMA) διοργανώνει Econnect-εικονικές συναντήσεις B2B στον τομέα
Power & Energy από τις 13 έως τις 23 Δεκεμβρίου 2021, για να συνδέσει την ινδική ηλεκτρική βιομηχανία με διεθνείς αγοραστές.
Η IEEMA είναι η κορυφαία ένωση κατασκευαστών ηλεκτρικών, βιομηχανικών ηλεκτρονικών και συναφών εξοπλισμού στην Ινδία.
Ιδρύθηκε το 1948, η IEEMA είναι η πρώτη βιομηχανική ένωση πιστοποιημένη κατά ISO που περιλαμβάνει την πλήρη αλυσίδα αξίας
στον εξοπλισμό παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων νέων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Για εγγραφή μπορείτε να επισκεφτείτε την παρακάτω ιστοσελίδα:
https://econnect.ieema.org/#
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία επικοινωνήστε στο e-mail: reema.shrivastava@ieema.org

Εκδήλωση με θέμα «Γυναίκα και Πολιτισμός»
To Σάββατο 4 Δεκεμβρίου 2021 το Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών και Στελεχών
Επιχειρηματικών Φορέων (ΕΕΔΕΓΕ) θα πραγματοποιήσει ημερίδα του «We For» με θέμα «Γυναίκα και Πολιτισμός», υπό την αιγίδα
της UNESCO (Όμιλος Πειραιώς & Νήσων), του Δήμου Αθηναίων και του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών
Επιχειρηματιών (ΕΕΔΕΓΕ).
Μέσα από μια διαχρονική οπτική, παρουσία διακεκριμένων και καταξιωμένων προσώπων, αλλά και σπουδαστριών από τον χώρο
του Πολιτισμού, θα γίνει μία συζήτηση για τον ρόλο που η γυναίκα έχει και μπορεί να επιτελέσει στον συγκεκριμένο χώρο τα επόμενα
χρόνια, όσο και για τις εκφάνσεις που αυτός ο ρόλος αποκτά στην Ελλάδα του 2021.
Στην εκδήλωση θα παρίστανται η Γενική Γραμματέας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, κυρία
Γιάννα Χορμόβα και η κυρία Σοφία Κουνενάκη - Εφραίμογλου, Αντιπρόεδρος του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού και Πρόεδρος του
ΕΕΔΕΓΕ. Συμμετέχοντες στην συζήτηση θα είναι, επίσης, η κυρία Ματίνα Γκόγκα, Συντονίστρια Επικοινωνίας και Ανάπτυξης
Προγραμμάτων του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard στην Ελλάδα, η Προγραμματίστρια & Founder του
USEUM, Φωτεινή Βαλεοντή και ο ηθοποιός Μάξιμος Μουμούρης. Συντονίστρια της συζήτησης θα είναι η δημοσιογράφος και
παρουσιάστρια Δώρα Αναγνωστοπούλου.
Ο Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός WeFor κάθε χρόνο αφιερώνεται σε μία μοναδική θεματική και έχει ως στόχο τη δυναμική
προώθηση κοινωνικών προβληματισμών, μέσα από δράσεις, πρωτοβουλίες και, κυρίως, τη διεξαγωγή εκδηλώσεων. Για το 2021 η
καμπάνια του WeFor «WeForWomen» έχει επίκεντρο τη Γυναίκα και την Ισότητα. Οι διακρίσεις μπορεί να έχουν στόχο συγκεκριμένο
φύλο, η αντιμετώπιση αυτών όμως, μας αφορά όλους. Στο πλαίσιο της ολιστικής προσέγγισης που προσπαθεί να υπηρετεί ο
οργανισμός, η καμπάνια «WeForWomen» ρίχνει αυλαία με μια εκδήλωση που έχει στόχο να αναδείξει τη σπουδαιότητα της Γυναίκας
μέσα από τα φώτα του Πολιτισμού.
Θα τηρηθούν όλα τα απαραίτητα υγειονομικά πρωτόκολλα.
Λόγω COVID-19, οι θέσεις είναι περιορισμένες.
Μπορείτε να κλείσετε τη θέση σας, καταβάλλοντας ένα συμβολικό ποσό, εδώ:
https://www.eventora.com/en/Events/final-cut-bridge-between-cultu-1
Τα έσοδα από τις προσκλήσεις θα διατεθούν στην Μη Κυβερνητική Οργάνωση ΑΜΑΚΑ
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο email:grammateia@eedege.gr και στα τηλέφωνα : Τ: 212 25431873087.

Επιστολή φορέων στον Πρωθυπουργό για παραμονή της Ειδικής Υπηρεσίας Προγραμμάτων Interreg στη Θεσσαλονίκη
Με κοινή επιστολή τους προς τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, το ΤΕΕ/ΤΚΜ κι άλλοι εννιά φορείς της Θεσσαλονίκης, ζητούν
να μην προχωρήσει η σχεδιαζόμενη κατάργηση, μετακίνηση της υφιστάμενης στη Θεσσαλονίκη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των
Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg, με σκοπό να συσταθεί νέα, με τις ίδιες ακριβώς αρμοδιότητες, στην
Αθήνα. Επιπλέον αιτούνται να αφαιρεθούν τα σχετικά άρθρα και αναφορές από το Σχέδιο Νόμου ΕΣΠΑ 2021-2027 που κυκλοφόρησε
στις 15-11-2021. Δείτε εδώ την επιστολή.

Στις 8 Δεκεμβρίου η ημερίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ για τις δημόσιες συμβάσεις
Ημερίδα για το ρυθμιστικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων, με θέμα «ο Νόμος 4412/16 όπως τροποποιήθηκε από τον Νόμο
4782/21» που διοργανώνει το ΤΕΕ/ΤΚΜ μετά από εισήγηση της Μόνιμης Επιτροπής Έργων Υποδομής και Δικτύων, θα
πραγματοποιηθεί μετά την προηγούμενη αναβολή, στις 8 Δεκεμβρίου, στις 10:00 το πρωί, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας ΖΟΟΜ
και με παράλληλη προβολή στο Youtube, σε links που θα ανακοινωθούν και θα αναρτηθούν στο site του ΤΕΕ/ΤΚΜ http://tkm.tee.gr/.
Στη διάρκεια της εκδήλωσης, οι βασικοί εισηγητές Αναστάσιος Γακίδης, Δικηγόρος και Ζήσης Παπασταμάτης, Πολιτικός Μηχανικός, θα
παρουσιάσουν αναλυτικά το νέο θεσμικό πλαίσιο και τις αλλαγές που επέφερε στις σχετικές διατάξεις ο Ν. 4782/2021 στις δημόσιες
συμβάσεις για την ανάθεση και επίβλεψη δημοσίων έργων.

Online Σεμινάριο Επεξεργασίας Εικόνας
Διδάσκουσα: Μαρίλια Φωτοπούλου, Επίπεδο: Εισαγωγικό, Νέο τμήμα – Έναρξη: 7 Δεκεμβρίου, Ημέρα και ώρες διεξαγωγής:, Τρίτη,
19.30 – 21.30 , Σύνολο συναντήσεων: 10, Αριθμός συμμετεχόντων: 12, Βεβαίωση Παρακολούθησης: Ναι, Τρόπος διεξαγωγής:
Online Live Sessions. Το online σεμινάριο "Επεξεργασία Εικόνας" καλύπτει τον κύκλο της ψηφιακής επεξεργασίας εικόνων μέσω
του δημοφιλούς προγράμματος Adobe Photoshop. Στόχος του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των εκπαιδευομένων με το περιβάλλον
εργασίας του προγράμματος και η παροχή πρακτικών γνώσεων σχετικά με τη διαχείριση και τη χρήση των εργαλείων και των
απαραίτητων τεχνικών επεξεργασίας εικόνας, αναπτύσσοντας έτσι την ικανότητα να παρεμβαίνουν δημιουργικά στις φωτογραφίες
τους. Θεματικές ενότητες: • Γνωριμία με το περιβάλλον του Photoshop: εργαλειοθήκη, παλέτες, μενού, • Μορφότυποι αρχείων
εικόνων, • Χρωματικά μοντέλα και χρωματικοί χώροι, • Αλλαγή διαστάσεων και ανάλυσης εικόνας, • Διόρθωση χρώματος και
τονικότητας, • Τεχνικές μετατροπής έγχρωμης εικόνας σε ασπρόμαυρη, • Ανάλυση των layers (επιπέδων) και χρήση των adjustment
layers, • Δημιουργία και επεξεργασία μασκών, • Αφαίρεση ανεπιθύμητων στοιχείων (ρετούς), • Επεξεργασία και διαχείριση RAW
αρχείων, • Αποθήκευση και προετοιμασία αρχείων για εκτύπωση και ανάρτηση στο διαδίκτυο.
Ημερομηνίες σεμιναρίου: Το σεμινάριο περιλαμβάνει 10 συναντήσεις, διάρκειας 2 διδακτικών ωρών, οι οποίες πραγματοποιούνται
κάθε Τρίτη από τις 7 Δεκεμβρίου 2021 έως και τις 22 Φεβρουαρίου 2022 και ώρες 19:30-21:30.
Μεθοδολογία εκπαίδευσης: Τα μαθήματα διενεργούνται εξ ολοκλήρου διαδικτυακά μέσω τηλεδιάσκεψης σε “ψηφιακή τάξη”, με
απευθείας διδασκαλία και παράδοση του μαθήματος. Μέσω ζωντανής μετάδοσης, η διδάσκουσα μοιράζεται την οθόνη της,
επεξεργάζεται φωτογραφίες μέσα στο πρόγραμμα και κάνει επίδειξη χρήσης εργαλείων και τεχνικών, σε πραγματικό χρόνο. Οι
συμμετέχοντες παρακολουθούν ενεργά μέσω υπολογιστή και μπορούν να συνομιλούν, προσομοιώνοντας όσο το δυνατόν
περισσότερο την επικοινωνία όπως αυτή γίνεται σε μια κανονική τάξη. Επιπλέον, ενθαρρύνεται η προσωπική εξάσκηση των
εκπαιδευομένων μέσω ανάθεσης εργασιών που συμβάλλουν στη βαθύτερη κατανόηση των λειτουργιών του προγράμματος. Σε κάθε
μάθημα, παρέχεται στους εκπαιδευεόμενους διδακτικό υλικό (προαιρετικές ασκήσεις εφαρμογής, συνοπτικές σημειώσεις, ασκήσεις
αυτοαξιολόγησης) και καθοδήγηση, επιλύονται απορίες και υπάρχει παρακολούθηση της προόδου τους, ώστε να είναι σε θέση να
χειρίζονται το Photoshop με ευχέρεια και αυτοπεποίθηση.
Απαιτούμενος εξοπλισμός & λογισμικό: Δεν απαιτούνται ειδικές γνώσεις υπολογιστή για την παρακολούθηση, ωστόσο προσφέρεται
μία εισαγωγική συνεδρία 15 λεπτών δωρεάν, εάν ζητηθεί, για να εξοικειωθούν οι συμμετέχοντες με τη χρήση της πλατφόρμας
τηλεδιάσκεψης. Οι εκπαιδευόμενοι χρειάζεται να έχουν οπωσδήποτε καλή σύνδεση στο διαδίκτυο και ακουστικά με μικρόφωνο. Για
την εφαρμογή των ασκήσεων θα πρέπει να διαθέτουν Η/Υ με εγκατεστημένο το πρόγραμμα.
Πιστοποιητικό : Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων χορηγείται στους συμμετέχοντες πιστοποιητικό παρακολούθησης από το
Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας.
Δίδατρα & Τρόποι καταβολής : Το συνολικό κόστος συμμετοχής για το σεμιναριακό πρόγραμμα ανέρχεται στα 130€.
Δηλώσεις Συμμετοχής : Για να δηλώσετε συμμετοχή στο σεμινάριο, παρακαλούμε συμπληρώστε την online αίτηση συμμετοχής ή
επικοινωνήστε με το Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας. Οι θέσεις είναι περιορισμένες και τηρείται σειρά προτεραιότητας. Πληροφορίες:
Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας, Tηλ: 210 9211750 | 6932235555, Ωράριο Επικοινωνίας: Δευτ – Παρ. 10:30-20:30.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε. 2222 /19-11-2021
«Ε. 2222 /25-11-2021: Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την υπαγωγή σε ρύθμιση έως 48 δόσεις των οφειλών που προκύπτουν
από δηλώσεις που υποβάλλονται μετά την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου ή της πρόσκλησης του άρθ.14 του ΚΦΔ.προβολή».
Για περισσότερες πληροφορίες: www.aade.gr

Ημερίδα «Νέα ρύθμιση οφειλών σε 240 δόσεις προς το δημόσιο και 420 δόσεις προς τράπεζες»
Το Επιμελητήριο Αχαΐας θα πραγματοποιήσει ημερίδα με τηλεδιάσκεψη με θέμα «Νέα ρύθμιση οφειλών σε 240 δόσεις προς το
δημόσιο και 420 δόσεις προς τράπεζες» η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 16:00-18.00.Κεντρικός
ομιλητής θα είναι ο κ. Φώτης Κουρμούσης, Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών.Ο κος
Φώτης Κουρμούσης και τα στελέχη της Ειδικής Γραμματείας θα παρουσιάσουν και θα απαντήσουν σε ερωτήσεις για τα ακόλουθα
θέματα:• Το θεσμικό πλαίσιο για τη ρύθμιση και την απαλλαγή οφειλών- παροχή 2ης ευκαιρίας • Τον εξωδικαστικό μηχανισμό
ρύθμισης οφειλών για νοικοκυριά και επιχειρήσεις όπου προβλέπεται και αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο και
τα Ασφαλιστικά Ταμεία σε έως 240 δόσεις• Τη ρύθμιση οφειλών μέσω της διαδικασίας της εξυγίανσης επιχειρήσεωνΣτο τέλος της
παρουσίασης θα διατεθεί χρόνος για την υποβολή ερωτημάτων και θα δοθούν απαντήσεις από τους ομιλητές. Η ημερίδα είναι
ΔΩΡΕΑΝ και οι συμμετέχοντες θα μπορούν να παρακολουθήσουν την e-ημερίδα, πατώντας το Link που θα τους σταλθεί στο email
τους. Η εκδήλωση θα μεταδίδεται με livestreaming μέσω της ιστοσελίδας του Επιμελητηρίου Αχαΐας, του facebook και youtube. Οι
ενδιαφερόμενοι
καλούνται
να
δηλώσουν
συμμετοχή
αποστέλλοντας
τα
στοιχεία
επικοινωνίας
τους
στο
https://docs.google.com/forms/d/1yXrxASvYwJ03qp16Vr3XINIMGYot8NsINylfp3JWaYw/edit έως την Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2021.
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο:2610 277 779 (εσωτερικό 11)

Ημερίδα 1ο Φόρουμ Ακεραιότητας «Ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των πολιτών στους Θεσμούς»
Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Διαφθοράς διοργανώνει ημερίδα με τίτλο «Ενισχύοντας την
εμπιστοσύνη των πολιτών στους Θεσμούς»,
την Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου (ώρα προσέλευσης: 09:00 π.μ.),στο Υπουργείο
Μετανάστευσης & Ασύλου (Λ. Θηβών 196 -198, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, Κτήριο «ΚΕΡΑΝΗΣ»)
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο πρόγραμμα που επισυνάπτεται εδώ
Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ θα τηρηθούν όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα, ενώ οι δια ζώσης συμμετέχοντες και οι συνεργάτες τους
θα πρέπει να διαθέτουν έγκυρο Πιστοποιητικό Εμβολιασμού ή Νόσησης. Κατά την είσοδό τους θα πραγματοποιηθεί έλεγχος μέσω της
εφαρμογής “Covid Free GR” από Επιθεωρητές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.
Υπενθυμίζεται ότι σε όλους τους χώρους του Φόρουμ είναι απαραίτητη η χρήση μάσκας και η τήρηση των αποστάσεων.
Δήλωση Συμμετοχής μέχρι την Τετάρτη 1η Δεκεμβρίου για τη δια ζώσης συμμετοχή σας, καθώς λόγω των Υγειονομικών
Πρωτοκόλλων υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των συμμετεχόντων με φυσική παρουσία.
Περισσότερες πληροφορίες στο email: gde@aead.gr και στα τηλέφωνα : +30 2132129 794 - (795 -796-797-798)

Διαδικτυακό ενημερωτικό workshop με θέμα: Ασφάλεια δεδομένων & προστασία από ψηφιακές απειλές
Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος σε συνεργασία με την εταιρεία Lancom θα πραγματοποιήσουν διαδικτυακό ενημερωτικό workshop
με θέμα: Ασφάλεια δεδομένων & προστασία από ψηφιακές απειλές, την Πέμπτη, 9 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 16:00 – 17:30. Στόχος
του workshop είναι η ενημέρωση των επιχειρήσεων για τους κινδύνους του διαδικτύου σε θέματα ασφάλειας των δεδομένων και
ψηφιακής εξαπάτησης καθώς και τους τρόπους προστασίας από τις απειλές αυτές. Το workshop απευθύνεται σε στελέχη και χρήστες
πληροφοριακών συστημάτων και σε κάθε ενδιαφερόμενο επιχειρηματία και εκπρόσωπο διοίκησης της επιχείρησης.
Δήλωση συμμετοχής. Μετάδοση μέσω Zoom .
Περισσότερες πληροφορίες: https://sbe.org.gr/asfaleia-dedomenon-amp-prostasia-apo-psifiakes-apeiles/ .

ΗΜΕΡΙΔΑ «Υπολογισμός της αξίας ενός Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας»
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ) θα πραγματοποιήσει 5η διαδικτυακή εκδήλωση - workshop, για
την ενημέρωση / ευαισθητοποίηση Πολύ Μικρών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, start – ups, επιχειρήσεων νέων και γυναικών,
καθώς και άλλων ενδιαφερομένων φορέων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά με τη σημασία της διαχείρισης των
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στην επιχειρηματική ανάπτυξη.
Η εκδήλωση θα εστιάσει στον υπολογισμό της αξίας ενός Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας και θα πραγματοποιηθεί, μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας ZOOM, την Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 16:30.
Η εκδήλωση διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου IPMED “IP Capacities for Smart, Sustainable and Inclusive Growth in the
Mediterranean Region”, που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ENI CBC MED και εθνικούς πόρους και αποσκοπεί να
συμβάλει στην αύξηση του δυναμικού καινοτομίας νέων και γυναικών επιχειρηματιών, καθώς και νεοφυών επιχειρήσεων (start-ups),
μέσα από την ενδυνάμωση των υποστηρικτικών υπηρεσιών και δεξιοτήτων που αφορούν στα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας.
Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα εδώ
Εφόσον επιθυμείτε να συμμετάσχετε στο workshop παρακαλούμε να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας μέσω του συνδέσμου
https://zoom.us/webinar/register/WN_adrH7ezGTEG9SzMWcFk9wg στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ZOOM, μέχρι την Τρίτη 7
Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 15:00 και στη συνέχεια θα λάβετε το σύνδεσμο ηλεκτρονικής παρακολούθησης.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο email: root@ebeth.gr και στα τηλέφωνο 2310 370 100.

Ημερίδα Βιώσιμα Δάση Αειφόρα δάση και δασοκομία στον 21ο αιώνα
Το Ελλη-Φιλανδικό Εμπορικό Επιμελητήριο θα πραγματοποιήσει δωρεάν διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα «Αειφόρα δάση και
δασοκομία στον 21ο αιώνα Βέλτιστη πρακτική από τη Φινλανδία» την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 9:30-11:00πμ. Το Link της
εκδήλωσης είναι: https://us02web.zoom.us/j/81431295153 . Περισσότερες πληροφορίες στο email: info@fhcc.gr. Για να δείτε την
πρόσκληση πατήστε εδώ

Ημερίδα με θέμα «Οι επιχειρήσεις εν μέσω Covid-19: Προκλήσεις και Προοπτικές»
Το Επιμελητήριο Κορινθίας, διοργανώνει ημερίδα με θέμα: «Οι επιχειρήσεις εν μέσω Covid-19: Προκλήσεις και Προοπτικές» την
Τετάρτη
15
Δεκεμβρίου
2021
και
ώρα
18:00μ.μ.
Σκοπός της συνάντησης είναι η ανταλλαγή απόψεων και καλών πρακτικών για το πώς οι επιχειρήσεις μπορούν να διατηρήσουν αλλά
και να ισχυροποιήσουν τη θέση τους στις νέες διαμορφούμενες συνθήκες που επέβαλε η πανδημία covid -19. Κύριοι ομιλητές θα είναι ο
Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, κ. Γιάννης
Χατζηθεοδοσίου και ο Πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), κ.
Γιώργος Καββαθάς. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με υβριδική μορφή (δια ζώσης και εξ αποστάσεως μέσω zoom). Οι
ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους εδώ. Θα τηρηθούν όλα τα απαιτούμενα πρωτόκολλα που
ορίζει ο νόμος. Η είσοδος στην αίθουσα επιτρέπεται μόνο µε πιστοποιητικό εµβολιασµού ή πιστοποιητικό νόσησης (έως 6 μήνες από τη
διάγνωση).
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο 27410 24464 (935, 937) ή στείλτε email στο
media@korinthiacc.gr . Για να δηλώσετε συμμετοχή πατήστε: εδώ

Ημερίδα με θέμα: Ελληνικά φορολογικά κίνητρα: οδηγός για τους φορολογικούς νόμους που επηρεάζουν τους μη κατοίκους
Το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο Ελλάδος θα πραγματοποιήσουν διαδικτυακή
ημερίδα το Σάββατο 4 Δεκεμβρίου 2021 στις 10:30 π.μ. έως 1:30 μ.μ. με θέμα « Ελληνικά φορολογικά κίνητρα: Οδηγός για τους
φορολογικούς νόμους που επηρεάζουν τους μη κατοίκους».
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείο Οικονομικών της Ελληνικής Δημοκρατίας, Πρεσβεία της Ελλάδας στις
ΗΠΑ Ουάσιγκτον, Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη.
Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας θα μιλήσει για τα φορολογικά κίνητρα της ελληνικής κυβέρνησης για την προσέλκυση
ξένων επενδύσεων.
Για να δείτε το πρόγραμμα της ημερίδας πατήστε εδώ
Βρείτε τον σύνδεσμο για την εκδήλωση: https://mailchi.mp/hellenicamerican.cc/4vv9ek0at3-13364250
Για περισσότερες πληροφορίες email: iccgr@otenet.gr site: iccwbo.gr τηλ. 210 3810879

Διαδικτυακή Ημερίδα με θέμα “Διάγνωση Αναγκών της Αγοράς Εργασίας στην Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης:
Τάσεις Απασχόλησης, Δυναμικά Επαγγέλματα, Γνώσεις και Δεξιότητες”
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιήσει Διαδικτυακή Ημερίδα τη Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021 στις 10:00πμ µε θέμα:
Διάγνωση Αναγκών της Αγοράς Εργασίας στην ΜΕ Θεσσαλονίκης: Τάσεις Απασχόλησης, Δυναμικά Επαγγέλματα, Γνώσεις και
Δεξιότητες.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014 - 2020 και
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για να δείτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης πατήστε εδώ
Για σύνδεση στο Zoom: https://zoom.us/j/93106671047
Για Εγγραφή: https://forms.gle/rQHsJEbcgqRTM7pP7
Παρακαλούμε μην παραλείψετε την εγγραφή σας, για να μπορούμε να επικοινωνήσουμε για την αποστολή ενημερωτικού υλικού.
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ.: 2313 325 586, 2313 325 585 e-mail: pmdaae@pkm.gov.gr

7o Ετήσιο Συνέδριο για την Ψηφιακή Ασφάλεια “DPO & ICT Security World” : «Ψηφιακή Ασφάλεια : Επένδυση και
Αναγκαιότητα εν όψει νέων τεχνολογικών υποδομών και εφαρμογών».
Η εταιρεία Teamworks διοργανώνει το 7ο Συνέδριο Ψηφιακής Ασφάλειας, DPO & ICT Security World, με βασικό θεματικό άξονα:
“Ψηφιακή Ασφάλεια: Επένδυση και Αναγκαιότητα εν όψει νέων τεχνολογικών υποδομών και εφαρμογών» το οποίο θα
πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Τρίτη 7 και την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 09:30 – 16:00 στο νέο τρισδιάστατο
Συνεδριακό και Εκθεσιακό Κέντρο της Teamworks.
Το Συνέδριο επικεντρώνεται στις νέες τεχνολογικές προοπτικές που διανοίγονται από τη διευρυμένη αξιοποίηση των ψηφιακών
υποδομών από επιχειρήσεις και φορείς στο cloud, στο 5G, στα Δίκτυα Νέας Γενιάς, στις εφαρμογές μέσω κινητών και στις δημόσιες
πλατφόρμες επικοινωνίας.
Παράλληλα θα αναδείξει τις ιδιαίτερες λεπτομέρειες που πρέπει να προσεχθούν από τα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού, που
διαφοροποιούν καταλυτικά τις παλιές διαδικασίες και εισάγουν νέες με κυρίαρχη την εξ αποστάσεως πρόσβαση στα κεντρικά
συστήματα πληροφορικής.
Το συνέδριο προσφέρει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να περιηγηθούν σε μια τρισδιάστατη έκθεση Χορηγών και Εκθετών. Για να
δείτε το πρόγραμμα του συνεδρίου πατήστε εδώ
Για να παρακολουθήσετε το σύνολο των δραστηριοτήτων του Συνεδρίου θα πρέπει να συνδεθείτε στην πλατφόρμα του Συνεδρίου και
να δημιουργήσετε το προφίλ σας. Η συμμετοχή είναι δωρεάν.
Στις συμμετέχουσες και συμμετέχοντες θα δοθούν και βεβαιώσεις παρακολούθησης για κάθε ημέρα ξεχωριστά, και εφόσον έχουν
παρακολουθήσει το 80% του Συνεδρίου της κάθε ημέρας
Απαραίτητη η ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής στο site: https://ictsecurity2021.e-expo.gr/
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την σελίδα : info@teamworks.gr. www.ekt.gr
Και στα τηλέφωνα: 2104225585, 2104225520.

Επιχειρηματικά Νέα
ΑΙΓΥΠΤΟΣ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Κάϊρο, απέστειλε Παρουσίαση και
διευκρινιστικές απαντήσεις για το σύστημα Advance Cargo Information (ACI) της Αιγύπτου .Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο Κάϊρο (www.agora.mfa.gr ), τηλ:
+202-27948482, 27952036, email: ecocom-cairo@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr
Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στα Σκόπια,απέστειλλε Το 69ο τεύχος του
Ενημερωτικού Δελτίου του Γραφείου ΟΕΥ Σκοπίων (Δεκέμβριος 2021), σχετικά με ειδήσεις οικονομικού, εμπορικού και
επιχειρηματικού ενδιαφέροντος στη Βόρεια Μακεδονία. . Σημειώνεται ότι, το δελτίο είναι επίσης διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του
Γραφείου ΟΕΥ – Σκοπίων, στη διαδικτυακή πύλη AGORA, στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://agora.mfa.gr/infofiles/Newsletter No
69_2021 mk.pdf
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στα
Σκόπια: www.agora.mfa.gr ,e-email: ecocom-skopje@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr
ΒΕΡΟΛΙΝΟ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βερολίνο, απέστειλε:
-Eκθεση με θέμα: : "Επιχείρηση Προσέλκυσης Γερμανών Συνταξιούχων στην Ελλάδα".
για την Οικονομία την Γερμανίας και την εξέλιξη των Ελληνο-Γερμανικών Οικονομικών και Εμπορικών Σχέσεων.
- Ενημερωτικό έγγραφο με θέμα Υψηλό Δεκαετίας για τον πληθωρισμό στη Γερμανία
-Ενημερωτικό έγγραφο με θέμα Η εταιρεία TESLA δεν κάνει χρήση της Γερμανικής χρηματοδότησης 1,135 δις Ευρώ για κατασκευή
νέου εργοστασίου της στο Βρανδεμβούργο
--Ενημερωτικό έγγραφο με θέμα: Νέος Γερμανός Υπουργός Οικονομικών ο αρχηγός του Κόμματος των Φιλελευθέρων Christian
Lindner
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο
Βερολίνο (http://www.agora.mfa.gr/823 ) ,email: ecocom-berlin@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr
ΙΝΔΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ινδίας στην Ελλάδα ,απέστειλε έκδοση του Κρατικού
Σχεδίου Δράσης Εξαγωγών Άντρα Πραντές (AP) 2021 που εισήγαγε το Τμήμα Βιομηχανιών, Εμπορίου & Προώθησης Εξαγωγών,
Κυβέρνηση της Άντρα Πραντές. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του
Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο: http://www.indiaingreece.gov.in/ και στο email: director.industry@ap.gov.in
ΙΣΠΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μαδρίτη, απέστειλε ενημερωτικό έγγραφο με
θέμα:
-«Αποτίμηση Πραγματοποίησης Στοχευμένης Δράσης Εξωστρέφειας Γαστρονομικού Χαρακτήρα» στη διαδικτυακή πύλη Αgora και
μπορείτε να το δείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-anaxora/infofile/73151
-Ενημέρωση για ανάρτηση σχετικά με το δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών εξελίξεων Ισπανίας Νοεμβρίου 2021
-Ενημέρωση για τη ρύθμιση του ζητήματος εκμίσθωσης των κατοίκων για τουριστική χρήση από τις αυτόνομες κοινότητες στην
Ισπανία
-Ενημέρωση για ανάρτηση σχετικά με την ανάλυση των γενικών προϋπολογισμών του κράτους της Ισπανίας για το 2022
-Ενημέρωση για ανάρτηση σχετικά με την αύξηση του μέσου μισθού στην Ισπανία.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη
Μαδρίτη ( www.agora.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. Εν θέματι δελτίο έχει αναρτηθεί
και στη σελίδα του Γραφείου μας στον ιστότοπο Agora, στον κάτωθι σύνδεσμο:
https://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/78092
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, Νοέμβριος 2021.
Το εν λόγω Δελτίο έχει αναρτηθεί στην διαδικτυακή πύλη του Γραφείου μας, «Agora» (http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeiaoikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/844).
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 .

Επιχειρηματικά Νέα (Συνέχεια)
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Χάγη, μας απέστειλε ενημερωτικό έγγραφο με
θέμα: Δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων από την Ολλανδία για τον μήνα Νοέμβριο
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη
Χάγη (www.agora.mfa.gr/nl97) ,email: ecocom-hague@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr
ΣΕΡΒΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στo Βελιγράδι απέστειλε,
Ενημερωτικό Δελτίο Νοεμβρίου 2021.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο
Βελιγράδι τηλ. +381113231577,+38111322-23-28 , email: ecocom-belgrade@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .

Εκθέσεις στην Ελλάδα
PATRAS IQ
Πόλη: Ψηφιακή Έκθεση
Ημερομηνία: 4-6 Δεκεμβρίου & 7-12 (επισκέψιμη)
Εκθέματα: Έκθεση Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας
Πληροφορίες: Site: https://patrasiq.gr/
EXPOWEDDING-19η Έκθεση γάμου & βάπτισης
Πόλη: Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης
Ημερομηνία: 15-17/01/2022
Εκθέματα: Έκθεση γάμου & βάπτισης
Πληροφορίες: Site: https://www.expowedding.gr/ τηλ: 2310.253111
AGROTICA-29η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΦΟΔΙΩΝ
Πόλη: ΔΕΘ – Helexpo, Θεσσαλονίκη
Ημερομηνία: 27-30 Ιανουαρίου 2022
Εκθέματα: Γεωργικά Μηχανήματα, Εξοπλισμού και Εφοδίων
Πληροφορίες: Site: https://www.ekagem.gr / τηλ: 2310291101
8η ΕΞΠΟΤΡΟΦ
Πόλη: Μαρούσι , Αθήνα
Ημερομηνία: 28-30 Ιανουαρίου 2022
Εκθέματα: τρόφιμα, ποτά
Πληροφορίες: Site: https://expotrof.gr/ , τηλ: 2109610135,e-mail:info@rmi.gr

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-gemstone-sourcing-show-irgss-8-november-10-december-2021-jaipur/
email: nicct@nicct.nl
30Η ΔΙΕΘΝΗ ΈΚΘΕΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ
Πόλη: Κωνσταντινούπολη
Ημερομηνία: 1-4/12/2021
Εκθέματα: Έκθεση Βιομηχανίας πλαστικών
Πληροφορίες: site: http://plasteurasia.com/en/
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/

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
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_campaign=apertura_iscrizioni&utm_term=lettera_intiglietta,
e-mail: info@artigianoinfiera.it
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
MINING
Πόλη: Κωνσταντινούπολη
Ημερομηνία: 09-12/12.12.2021
Εκθέματα: Έκθεση εξόρυξης, μηχανημάτων λατομείου και βαρέων οχημάτων.
Πληροφορίες: site: https://madenturkiyefuari.com/en/
10th INDIA INTERNATIONAL SILK FAIR
Πόλη: Haryana,Ινδία
Ημερομηνία:18-20.12.2021
Εκθέματα: Διεθνής Έκθεση Μεταξιού της Ινδίας
Πληροφορίες: site: www.indiansilkfair.in

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα
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ΤΗΝ

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

719

10/12/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΤΗΛ. 26953 60606

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

728

13/12/2021
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΤΟΝ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ
ΧΩΡΩΝ
ΚΑΙ
ΓΝΑ-ΑΑΥΕ-ΚΑΙ-ΔΥΓ ΤΗΛ. 2107464102

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

ΓΙΑ
251

251 ΓΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

715

15/12/2021
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ ΤΗΛ. 210 7464102

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΓΙΑ

251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

726

16/12/2021
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ
ΜΙΑΣ
ΧΡΗΣΗΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΚΑΛΥΨΗ
ΑΝΑΓΚΩΝ
ΤΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΤΗΛ. 2695360606

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα (Συνέχεια)

725

17/12/2021

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ

ΣΚΕΥΩΝ

ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΟΥΖΙΝΑΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΗΛ. 2413 504379
724

21/12/2021

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ

ΓΙΑ
-

ΤΗΝ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ

ΜΙΣΘΩΣΗ

ΟΙΚΙΣΜΩΝ

ΚΑΙ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ

ΦΟΡΗΤΩΝ

ΧΗΜΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ

ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ

ΑΜΕΑ

ΕΤΟΥΣ 2022, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΛ. 2313 317524
716

3/1/2022

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΓΙΑ

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ

ΘΕΣΗΣ

ΕΝΤΟΣ

ΚΑΙ

ΝΕΡΟΥ

ΑΝΟΙΧΤΟΣ

ΤΗΝ
7

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΕ

ΕΙΔΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ

2

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΣΚΑΦΩΝ

ΔΙΑΣΩΣΗΣ

ΤΗΛ.

ΑΣΔΥΣ ΘΗΣΕΑΣ

210

3483015
727

03/01/2022
ΤΗΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΙΑ

ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΤΗΛ.

2413 504379
720

4/1/2022

ΔΙΕΘΝΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΑΝΟΙΧΤΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΟΥ

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
Α΄ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ

ΓΝ Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ,

ΚΛΙΝΙΚΗΣ

ΤΟΥ

ΑΠΘ

ΤΗΛ.

2313 307195
722

ΑΝΟΙΧΤΟΣ

5/1/2022

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΟΥ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΜΕ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Α/Α

ΚΕΛΥΦΟΥΣ

2

ΓΙΑ

–

ΤΗΝ

ΓΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

ΚΤΙΡΙΩΝ

ΤΗΛ.2313

323128
721

7/1/2022
ΓΙΑ

ΔΙΕΘΝΗΣ
ΤΗΝ

ΑΝΟΙΧΤΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΓΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ

ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΤΗΛ. 2313 323119
723

07/01/2022

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΓΙΑ

ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΓΙΑ

251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΗΛ. 2413 504379
717

10/1/2022
ΤΗΝ

ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΨΗΦΙΑΚΟΥ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛ. 210 7464102

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

•

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.

