Μάρτιος 2022

Έτος 21ο

Τεύχος No10

Ξεκίνησε το δίμηνο οικονομικό βαρόμετρο του ΒΕΘ –
Η συμμετοχή σας είναι απαραίτητη
Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης θέλοντας να καταγράψει τα προβλήματα και τις απόψεις των μελών του εγκαινιάζει το
Βαρόμετρο Οικονομικής Συγκυρίας, που αποτελεί μια ηλεκτρονική δίμηνη έρευνα, στην οποία σας καλούμε να συμμετέχετε.
Μέσω ενός link που θα λαμβάνετε με το newsletter του Επιμελητηρίου αλλά και με την εβδομαδιαία ενημέρωση θα έχετε τη
δυνατότητα να απαντήσετε σε ερωτήσεις που αφορούν την επικαιρότητα, αλλά και την πορεία της επιχείρησης σας.
Το link της έρευνας θα βρίσκεται αναρτημένο και σε ειδικό banner του ιστότοπου του ΒΕΘ (www.veth.gov.gr). Το βαρόμετρο, θα
πραγματοποιείται κάθε δίμηνο και τα αποτελέσματα του θα ανακοινώνονται μέσω δελτίων Τύπου.
Αν επιθυμείτε μπορείτε να δηλώνετε το e-mail σας προκειμένου να σας αποστέλλονται τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης.
Η συμμετοχή σας είναι σημαντική.
Ακολουθεί το link της έρευνας, στην οποία σας καλούμε να συμμετέχετε
https://ee.kobotoolbox.org/single/bc87b0ab2b2b6b773d15d909df5ce947
Αναστάσιος Καπνοπώλης
Πρόεδρος
Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

ΒΕΘ: Έξι στις δέκα βιοτεχνίες αντιμέτωπες με τους κραδασμούς του πολέμου στην Ουκρανία

Τους κραδασμούς της ρωσο - ουκρανικής σύρραξης αισθάνονται έξι στις δέκα βιοτεχνίες της Θεσσαλονίκης, καθώς επηρεάζονται
αρκετά έως πολύ από τον πόλεμο που έχει δημιουργήσει νέα δεδομένα στην οικονομική πολιτική και στο επιχειρείν.
Εντονότερο πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι μικτές βιοτεχνικές επιχειρήσεις (μεταποιητικές και εμπορικές) καθώς το 74% επηρεάζεται
αρκετά έως πολύ από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Οριακά μικρότερο είναι το ποσοστό των μεταποιητικών επιχειρήσεων (70%) που
επηρεάζονται από τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ σχεδόν στο ήμισυ μειώνεται το ποσοστό (38%) για τις επιχειρήσεις παροχής
υπηρεσιών.
Τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν από το πρώτο μέρος της Έρευνας Οικονομικής Συγκυρίας (Οικονομικό Βαρόμετρο) του
Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Το ΒΕΘ εγκαινίασε την 1η Μαρτίου, το Οικονομικό Βαρόμετρο, που αφορά τις επιχειρήσεις
- μέλη του και αποτελεί δίμηνη έρευνα, με ερωτήσεις επικαιρότητας και ερωτήσεις αναφορικά με την πορεία των βιοτεχνικών
επιχειρήσεων.
Το πρώτο μέρος του Οικονομικού Βαρόμετρου, διεξήχθη σε δείγμα 308 επιχειρήσεων - μελών του ΒΕΘ το διάστημα 2 έως 7
Μαρτίου. Την έρευνα υλοποιεί η εταιρεία δημοσκοπήσεων Interview, για λογαριασμό του ΒΕΘ.
Μέτρα για τις ανατιμήσεις ζητούν οι βιοτέχνες
Μέτρα για να υπάρξει έλεγχος στις ανατιμήσεις μιας σειράς προϊόντων ζητούν οι βιοτέχνες. Το 46% των συμμετεχόντων απαντά πως
το πλέον ενδεδειγμένο μέτρο είναι η μείωση του ΦΠΑ από το 13% στο 6% στα είδη πρώτης ανάγκης, το 33% ζητά αύξηση της
επιδότησης στην ενέργεια, ενώ το 21% μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα.
Για το 56% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα τα τιμολόγια ρεύματος έχουν διπλασιαστεί, για το 32% έχουν
τριπλασιαστεί ενώ για το 21% έχουν υπερτριπλασιαστεί.
Κάνοντας μια ανάλυση μεταξύ των βιοτεχνιών που συμμετείχαν στο Οικονομικό Βαρόμετρο, το 79% των μεταποιητικών επιχειρήσεων
απαντούν πως τα τιμολόγια ρεύματος έχουν διπλασιαστεί, ενώ το εν λόγω ποσοστό αυξάνεται σε 94% για τις επιχειρήσεις παροχής
υπηρεσιών και για τις μικτές διαμορφώνεται σε 91%.
Το ράλι τιμών μπορεί να οδηγήσει σε λουκέτα
Σε παύση λειτουργίας εκτιμά το 85% των ερωτηθέντων πως θα μπορούσε να οδηγήσει επιχειρήσεις το ράλι των τιμών ενέργειας,
πρώτων υλών, μεταφορικών κλπ. Για ελλείψεις σε πρώτες ύλες, αναλώσιμα, ανταλλακτικά κλπ που είναι εισαγόμενα κάνει λόγο το
54% των συμμετεχόντων στο Οικονομικό Βαρόμετρο, το 12% απαντά πως οι ελλείψεις δεν αφορούν τις επιχειρήσεις τους ενώ το 34%
σημειώνει πως δεν υπάρχουν ελλείψεις.
Πιο συγκεκριμένα το 68% των μεταποιητικών επιχειρήσεων απαντά πως αντιμετωπίζει ελλείψεις σε πρώτες ύλες, αναλώσιμα,
ανταλλακτικά κλπ ενώ αντιμέτωπο με τις λόγω ελλείψεις έρχεται το 59% των μικτών επιχειρήσεων και το 36% της παροχής
υπηρεσιών

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
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Αριστοτέλους 27, 4ος όροφος, αίθουσα «Παναγιώτης Παπαδόπουλος»

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης

18:00 – 19:20
•Εισαγωγικές Έννοιες (Επιχειρηματικότητα, επιχειρηματικός κίνδυνος, ανθεκτικότητα)
•Οικονομική Παιδεία και μικρή επιχείρηση
•Το έργο ResC-EWE και η εκπαιδευτική πλατφόρμα (MOOC)

Break 10'

19:30 – 19:50
•H Ανθεκτικότητα στην πράξη (προβολή video από την πλατφόρμα MOOC)
•Ανθεκτικότητα και δεξιότητες διάσωσης για ΜΜΕ

19:50 – 20:40
•Business Model Canvas
o Κατανόηση αναγκών & χαρακτηριστικών των πελατών
o Υποδομές & επιχειρησιακή λειτουργία
o Οικονομική Διαχείριση
•Διαχείριση (management)

20:40 - 21:00
•Βασικά σημεία μάθησης
• Ερωτήσεις – Παρατηρήσεις

Σε λειτουργία η πλατφόρμα του ειδικού επιδόματος
covid-19
Από τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ εκδόθηκε η ακόλουθη
ανακοίνωση (09.03.2022) :Με ηλεκτρονικό τρόπο
υποβάλλεται πλέον από τους εργαζόμενους του
ιδιωτικού τομέα με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης
εργασίας, στην ηλεκτρονική υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ
(https://www.efka.gov.gr/el/epidoma)
,
η
αίτηση
χορήγησης της ειδικής άδειας ασθενείας λόγω νόσησης
από τον κορωνοϊόCOVID-19. Η υποβολή της
ηλεκτρονικής αίτησης πραγματοποιείται με απόδειξη
θετικού διαγνωστικού ελέγχου με την ημερομηνία
έναρξης
νόσησης,
η
οποία
αντλείται
μέσω
διαλειτουργικότητας από το Εθνικό Μητρώο Ασθενών με
COVID-19 με βάση τον ΑΜΚΑ ή τον Π.Α.Α.Υ.Π.Α. χωρίς
να απαιτείται ιατρική γνωμάτευση. Ήδη, κατά την πρώτη
ημέρα λειτουργίας της πλατφόρμας υποβλήθηκαν
συνολικά 354 αιτήματα μισθωτών τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. Η
αίτηση για τη χορήγηση του επιδόματος ασθενείας
υποβάλλεται στην παραπάνω ηλεκτρονική υπηρεσία,
αφού προηγουμένως ο ασφαλισμένος αυθεντικοποιηθεί
με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας
Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης
(taxisnet)
και
στη
συνέχεια
πιστοποιήσει/επικαιροποιήσει τα στοιχεία του. Στη
συνέχεια ο εργοδότης ενημερώνεται από την Υπηρεσία
του e-ΕΦΚΑ αυτόματα με ηλεκτρονικό μήνυμα, να
εισέλθει εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, στην
ηλεκτρονική
υπηρεσία
(https://www.efka.gov.gr/el/epidoma) προκειμένου να
συμπληρώσει την βεβαίωση της πενθήμερης αποχής
από την εργασία και επιπρόσθετα να επιβεβαιώσει την
μη παροχή εξ αποστάσεως τηλεργασίας. Επισημαίνεται
ότι το αίτημα για χορήγηση του επιδόματος της ειδικής
άδειας
ασθένειας
λόγω
νόσησης
από
τον
κορωνοϊόCOVID-19 υποβάλλεται από τον ασφαλισμένο
εντός προθεσμίας 8 μηνών από την ημερομηνία
νόσησης. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις των ασφαλισμένων
διεκπεραιώνονται από τις αρμόδιες Τοπικές Διευθύνσεις
του e ΕΦΚΑ εκτός των αιτήσεων ασφαλισμένων που
υπάγονται στο:
τ. Ταμείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων (τ. ΤΑΞΥ),
τ. Κλάδο Υγείας του Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε και
τ. Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και
Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.),οι
οποίες διεκπεραιώνονται από την Διεύθυνση Β’ και Γ’
Παροχών της Γενικής Δ/νσης Παροχών και Υγείας.
Προς διευκόλυνση των ασφαλισμένων αλλά και των
εργοδοτών τους έχουν αναρτηθεί Εγχειρίδια Χρήσης της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας Χορήγησης Επιδόματος
Ασθενείας στον διαδικτυακό ιστότοπο του e- ΕΦΚΑ
(www.efka.gov.gr),
ακολουθώντας
τη
διαδρομή:
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες -> Μισθωτοί -> Ηλεκτρονική
Αίτηση
Επιδόματος
Ασθένειας
(https://www.efka.gov.gr/el/epidoma).
Εγχειρίδιο Χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
Χορήγησης Επιδόματος Ασθενείας
για το χρήστη
Ασφαλισμένο του e-ΕΦΚΑ
Εγχειρίδιο Χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
Χορήγησης Επιδόματος Ασθενείας για το χρήστη
Εργοδότη.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η ΚΥΑ για τα μέτρα που
ισχύουν από 05.03.2022 έως 14.03.2022
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1011/Β/4-3-2022η ΚΥΑ Αριθμ.
Δ1α/Γ.Π.οικ. 13654/04.03.2022 , με τα νέα μέτρα
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο
περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊούCOVID-19 στο
σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο
05 Μαρτίου 2022 και ώρα 6.00 έως και τη Δευτέρα 14
Μαρτίου 2022 και ώρα 6.00

Έκτακτη επιχορήγηση έως 400.000 ευρώ για πληττόμενες
επιχειρήσεις από την πανδημία COVID-19. Υποβολή αιτήσεων
από 16 Μαρτίου έως 15 Απριλίου
Δελτίο Τύπου Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (10.03.2022):
Υπεγράφη σήμερα από τον αρμόδιο Υφυπουργό Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Γιάννη Τσακίρη και μετά από εισήγηση της Ειδικής
Γραμματείας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ, νέα δράση μη
επιστρεπτέας επιχορήγησης για την απρόσκοπτη ενίσχυση των
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19. Η
δράση προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ απευθύνεται στις επιχειρήσεις
των κλάδων παροχής υπηρεσιών οργάνωσης συνεδρίων/εμπορικών
εκθέσεων, τροφοδοσίας για εκδηλώσεις, εστίασης/ψυχαγωγίας,
γυμναστηρίων και σχολών χορού που δραστηριοποιούνται σε όλη τη
Χώρα και υφίστανται σημαντική οικονομική ζημία εξαιτίας των
συνεχιζόμενων επιπτώσεων της νόσου COVID-19. O Υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε:
«Όπως είχαμε δεσμευτεί, προχωράει το πρόγραμμα της επιδότησης
του 8%του τζίρου του 2019 για εκείνους τους κλάδους που είχαν
μείωση τζίρου λόγω της πανδημίας 2019 -2020 από 50% και άνω. Η
Κυβέρνηση δεσμεύτηκε από την πρώτη στιγμή ότι θα είμαστε στο
πλάι κάθε επιχείρησης και κάθε εργαζομένου για να διασώσουμε την
επιχείρηση και τις θέσεις εργασίας μέσα σε αυτή την πρωτοφανή
κατάσταση. Υπό τις νέες προκλήσεις που η παρούσα συγκυρία θέτει
αναλαμβάνουμε την ίδια ακριβώς δέσμευση».
Η δράση έχει ήδη εγκριθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο της
απόκρισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πανδημία COVID-19
ReactEU και αφορά Μικρομεσαίες και Μεγάλες επιχειρήσεις.
Η επιχορήγηση προς κάθε επιχείρηση ανέρχεται σε ποσοστό 8%
κατά μέγιστο επί του Κύκλου Εργασιών του έτους 2019 και μέχρι το
ύψος των 400.000 €. Οι επιχειρήσεις των ανωτέρω κλάδων που
συστάθηκαν εντός των δύο ετών πανδημίας (έτος 2020 και έτος
2021) εντάσσονται αυτοδίκαια στη δράση με κατ’ αναλογία
υπολογιζόμενη μέγιστη επιχορήγηση.
Οι κυριότερες προϋποθέσεις συμμετοχής στη δράση είναι:
Νόμιμη λειτουργία
Βασική δραστηριοποίηση (Κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα
έσοδα) στους επιλέξιμους κλάδους
Μείωση Κύκλου Εργασιών έτους 2020 σε ποσοστό τουλάχιστον
50,0% σε σχέση με τον Κύκλο Εργασιών έτους 2019
Πλήρωση απαιτήσεων περί μη προβληματικότητας στο έτος 2019
Μη υπέρβαση Ορίου Σώρευσης ύψους 2,3 εκατ. ευρώ ομοειδών
ενισχύσεων που χορηγούνται βάσει «Προσωρινού Πλαισίου».
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών
Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
στη διεύθυνση www.ependyseis.gr μόνον ηλεκτρονικά χωρίς την
απαίτηση προσκόμισης Φυσικού Φακέλου δικαιολογητικών από
16/3/2022 και ώρα 12:00 μέχρι και 15/4/2022 και ώρα 15:00.
Η αξιολόγηση των υποβληθεισών Αιτήσεων χρηματοδότησης γίνεται
με τη μέθοδο της άμεσης διαδικασίας με τήρηση χρονικής σειράς
προτεραιότητας.
Η εκταμίευση της επιχορήγησης γίνεται αμέσως μετά την έγκριση της
υποβληθείσας αίτησης χρηματοδότησης χωρίς υποχρέωση
υποβολής δεύτερου κατά σειρά σχετικού Αιτήματος.
Η επιχορήγηση αναλώνεται υποχρεωτικά σε λειτουργικές δαπάνες
εντός των εννέα πρώτων μηνών του έτους 2022 και καλύπτει μέρος
(μέχρι το 70%) των δαπανών αυτών.
Όπως και σε όλες τις προηγούμενες σχετικές Δράσεις του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, έχει και εδώ ήδη
θεσμοθετηθεί το Ακατάσχετο της δικαιούμενης επιχορήγησης ώστε
μέσω της δράσης να χρηματοδοτείται η ανάπτυξη των επιχειρήσεων
και όχι η κάλυψη ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς το
Κράτος ή προς τρίτους.
Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις υποχρεούνται στην ηλεκτρονική
επισύναψη ελάχιστων δικαιολογητικών υποβολής. Ειδικά οι
απαιτούμενες από την κοινοτική νομοθεσία υπεύθυνες δηλώσεις,
πρέπει να φέρουν τις κατάλληλες ενδείξεις γνησιότητας υπογραφής.
Τα υποβληθέντα στοιχεία των επιχειρήσεων θα διασταυρωθούν με τα
ήδη τηρούμενα για αυτές στις Εθνικές βάσεις δεδομένων (πχ
TaxisNET) ΠΡΙΝ την ανακοίνωση αποτελεσμάτων. Σε περίπτωση
απόρριψης υποβληθείσας αίτησης, η επιχείρηση έχει το δικαίωμα
μίας και μοναδικής εκ νέου υποβολής.

Ενημέρωση από ΕΠΑνΕΚ 2014-2020
Νέα Δράση ΕΠΑνΕΚ: «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών»
Η νέα Δράση του ΕΠΑνΕΚ «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών» αφορά στην
ενίσχυση Αυτοαπασχολούμενων Λογιστών – Φοροτεχνικών, καθώς και Νομικών Προσώπων παροχής λογιστικών και
φοροτεχνικών υπηρεσιών, ώστε να προσαρμόσουν την λειτουργία τους με την αναβάθμιση/απόκτηση της απαραίτητης ψηφιακής
υποδομής, να συνεχίσουν να παρέχουν απρόσκοπτα τις υπηρεσίες τους και να υποστηρίξουν την επιχειρηματική κοινότητα, τη
δημόσια Διοίκηση, αλλά και τους πολίτες, για να ανταποκρίνονται στις νέες συνθήκες που η πανδημία (COVID 19) δημιούργησε.
7η τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»
Δημοσιεύθηκε η έβδομη (7η) τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης Πληττόμενων από την
Πανδημία Τουριστικών Επιχειρήσεων Φιλοξενίας - ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» του ΕΠΑνΕΚ. Με την τροποποίηση της
Πρόσκλησης αυξάνεται το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που μπορεί να λάβει η λήπτρια επιχείρηση σε επίπεδο
«δεδομένης επιχείρησης» στο ποσό των 2.300.000 ευρώ από 1.800.000 ευρώ που ίσχυε μέχρι 17.11.2021, σε συνέχεια της 6ης
τροποποίησης του Προσωρινού Πλαισίου “C(2021) 8442 final/18.11.2021” και της αντίστοιχης τροποποίησης του καθεστώτος
ενίσχυσης.
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 7η τροποποίηση της Πρόσκλησης εδώ
8η τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ»
Δημοσιεύθηκε η όγδοη (8η) τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης
για Προμήθεια Πρώτων Υλών - ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» του ΕΠΑνΕΚ. Με την τροποποίηση της Πρόσκλησης αυξάνεται το
συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που μπορεί να λάβει η λήπτρια επιχείρηση σε επίπεδο «δεδομένης επιχείρησης»
στο ποσό των 2.300.000 ευρώ από 1.800.000 ευρώ που ίσχυε μέχρι 17.11.2021, σε συνέχεια της 6ης τροποποίησης του
Προσωρινού Πλαισίου “C(2021) 8442 final/18.11.2021” και της αντίστοιχης τροποποίησης του καθεστώτος ενίσχυσης.
Η Δράση αφορά στην επιχορήγηση επιχειρήσεων του κλάδου της εστίασης για τη στήριξη μετά την επανεκκίνηση της λειτουργίας
τους, υπό το καθεστώς της πανδημίας της νόσου COVID-19, με την προμήθεια πρώτων υλών απαραίτητων για τη λειτουργία τους.
React EU - Η Δράση χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της απόκρισης της Ένωσης στην πανδημία COVID-19.
Δείτε την 8η τροποποίηση της Πρόσκλησης εδώ
14η τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την
ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών»
Δημοσιεύθηκε η δέκατη τέταρτη (14η) τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επιχειρηματικών
Σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων
υπηρεσιών» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την παράταση στον χρόνο ολοκλήρωσης της υλοποίησης των επενδύσεων. Συγκεκριμένα, με
την τροποποίηση της Πρόσκλησης επεκτείνεται το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης στους 45 μήνες και 132 μέρες από την ημερομηνία
έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. Σε περίπτωση που η ορισθείσα προθεσμία λήγει σε μη εργάσιμη ημέρα, αυτή παρατείνεται μέχρι
την πρώτη εργάσιμη ημέρα.
Ειδικά και μόνο για όσα επενδυτικά έργα η ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης στη Δράση είναι έως και την 29.11.2017, η
προθεσμία ολοκλήρωσης τους δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 42 μήνες και 132 ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης της
Απόφασης Ένταξης, καθώς είχε ήδη παρέλθει η ισχύουσα καταληκτική ημερομηνία υλοποίησής τους.
Στην περίπτωση που οι προβλεπόμενες ημερομηνίες ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου είναι μεταγενέστερες
της 31/12/2023, τότε ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης η 31/12/2023.
Δείτε την 14η τροποποίηση της Πρόσκλησης εδώ

Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης ειδικής άδειας ασθένειας
εργαζομένων
του ιδιωτικού τομέα λόγω νόσησης από τον
κορωνοϊόCOVID-19
Σύμφωνα με το Γενικό Έγγραφο 109873/08.03.2022, ο eΕΦΚΑ ενημερώνει ότιαπό 08.3.2022,κατ' εφαρμογή του
άρθρου 62 του ν.4886/2022 (Α'12) και της αριθμ. 6924/29-122 (Β'291) υπουργικής απόφασης, η αίτηση χορήγησης της
ειδικής άδειας ασθενείας λόγω νόσησης από τον
κορωνοϊόCOVID-19 για το διάστημα από 24/1/2022 έως
15/4/2022 υποβάλλεται από τους εργαζόμενους του ιδιωτικού
τομέα με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, στην
ηλεκτρονική
υπηρεσία
του
e-ΕΦΚΑ
(https://www.efka.gov.gr/el/epidoma), με απόδειξη θετικού
διαγνωστικού ελέγχου με την ημερομηνία έναρξης νόσησης, η
οποία αντλείται μέσω διαλειτουργικότητας από το Εθνικό
Μητρώο Ασθενών με COVID-19 με βάση τον ΑΜΚΑ ή τον
Π.Α.Α.Υ.Π.Α. χωρίς να απαιτείται ιατρική γνωμάτευση.

Διευκρινίσεις για την υποβολή στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ της
υπεύθυνης δήλωσης για τη
διενέργεια rapidtest
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Ενημερώνουμε ότι η Υπεύθυνη Δήλωση επιχειρήσεων για τους
εργαζόμενούς τους που έχουν την υποχρέωση διενέργειας
διαγνωστικού ελέγχου, κατά τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμόν
64232/15.10.2021 (ΦΕΚ Β’ 4766) ΚΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί
με την υπ’ αριθμόν 69459/05.11.2021 (ΦΕΚ Β’ 5165) ΚΥΑ και δη
για τις εβδομάδες αναφοράς από 07.02.2022 και μετά,
υποβάλλεται το χρονικό διάστημα από 22 Μαρτίου έως 1
Απριλίου.
Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα στους υπόχρεους εργοδότες για
τους οποίους εκκρεμεί η υποβολή της ανωτέρω Υπεύθυνης
Δήλωσης για τις εβδομάδες αναφοράς από 15.11.2021 έως και
06.02.2022 να προβούν στην υποβολή δηλώσεων ή/και
διορθώσεων από Πέμπτη 10 Μαρτίου έως Δευτέρα 21 Μαρτίου.

Νέα Δράση ΕΠΑνΕΚ: «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών»
Δημοσιεύθηκε η νέα Δράση του ΕΠΑνΕΚ, «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών»,
που αφορά στην ενίσχυση Αυτοαπασχολούμενων Λογιστών – Φοροτεχνικών, καθώς και νομικών προσώπων παροχής λογιστικών
και φοροτεχνικών υπηρεσιών, προκειμένου να προσαρμόσουν την λειτουργία τους με την αναβάθμιση/απόκτηση της απαραίτητης
ψηφιακής υποδομής, να συνεχίσουν να παρέχουν απρόσκοπτα τις υπηρεσίες τους και να υποστηρίξουν την επιχειρηματική
κοινότητα, τη δημόσια Διοίκηση, αλλά και τους πολίτες, ώστε να ανταποκρίνονται στις νέες συνθήκες που η πανδημία (COVID 19)
δημιούργησε.
Ωφελούμενοι της Δράσης είναι οι Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν καταχωριστεί στα οικεία Μητρώα που τηρούνται στο
Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, ως α) αυτοαπασχολούμενοι λογιστές – φοροτεχνικοί κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας
λογιστή – φοροτεχνικού κατά τάξεις ή β) νομικά πρόσωπα παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών.
Επιδοτούνται αιτήσεις με επιχορήγηση από 1500 ευρώ έως 2.000 ευρώ, ανάλογα με τα έσοδα του 2020, για δαπάνες ψηφιακού
εκσυγχρονισμού.
Οι ωφελούμενοι, οι οποίοι έκαναν έναρξη εντός του 2021 δύναται να αιτηθούν και να λάβουν ως ανώτερο όριο επιχορήγησης
ποσό 1.500 ευρώ.
Επιχορηγούνται αποκλειστικά δαπάνες προμήθειας για εξοπλισμό τεχνολογιών πληροφορικής επικοινωνίας και λογισμικά
απαραίτητα για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό της επιχείρησης.
Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών:
(i) γίνεται ηλεκτρονικά στο: www.ependyseis.gr
(ii) διαρκεί από 9/3/2022μέχρι 18/4/22
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στο
ΠΣΚΕ.
Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
από εθνικούς πόρους.
Για κάθε πρόσθετη πληροφορία σχετικά με τη Δράση μπορείτε να απευθυνθείτε ή να ανατρέξετε:

•

στο Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Δραγατσανίου 8, πλατεία Κλαυθμώνος, Αθήνα. Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως
και Παρασκευή από τις 10.00 π.μ. έως τις 2.00 μ.μ.

•
•
•

στο 801 11 36 300 (από σταθερό, με αστική χρέωση από τις 9.00 π.μ έως τις 4.30 μ.μ.
στηνιστοσελίδα της Δράσης

στηνιστοσελίδα www.espa.gr
στα σημεία Πληροφόρησης ΕΦΕΠΑΕ & των Περιφερειακών Μονάδων του: www.efepae.gr .

«Άνοιξε» για όσους διέκοψαν την επιχειρηματική δραστηριότητά τους πριν το 2022 το ενισχυμένο πρόγραμμα δεύτερης
επιχειρηματικής ευκαιρίας, με έμφαση στις γυναίκες και στην ψηφιακή οικονομία με επιδότηση έως 36.000 €
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΑΕΔ 09.03.2022
Από την Τετάρτη 9 Μαρτίου, μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις όσοι άνεργοι διέκοψαν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα πριν το
2022 για το ανασχεδιασμένο πρόγραμμα «δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας» με έμφαση στις γυναίκεςκαι στην ψηφιακή οικονομία.
Σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει μια δεύτερη επιχειρηματική ευκαιρία σε πρώην επιχειρηματίες ώστε να επανενταχτούν
στην αγορά εργασίας.Η επιχορήγηση διαρκεί 12 μήνες, με 3μηνη δέσμευση και το ποσό επιχορήγησης κυμαίνεται από 12.000 € (για
ατομική επιχείρηση) έως 24.000 € (για επιχείρηση με τρεις δικαιούχους εταίρους). Μετά την ολοκλήρωση της 3μηνης δέσμευσης, η
διάρκεια μπορεί να επεκταθεί κατά 12 μήνες και το συνολικό ποσό της επιχορήγησης θα κυμανθεί από 20.000 € έως 36.000 €,
κατόπιν αίτησης.
Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα έχει γίνει πιο ευέλικτο, στοχευμένο και ελκυστικό:
• Τουλάχιστον 40% των θέσεων θα καλυφτούν από άνεργες γυναίκες
• ΑμεΑ και γυναίκες θύματα έμφυλης βίας λαμβάνουν 60% επιπλέον μόρια
• Επιχειρήσεις ψηφιακής οικονομίας λαμβάνουν 40% επιπλέον μόρια
• Επιτρέπεται η συστέγαση σε θερμοκοιτίδες (businessincubators), χώρους συνεργασίας (coworkingspaces) και άλλες δομές
ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, καθώς και η λειτουργία εντός οικίας για ψηφιακές επιχειρήσεις.
Δικαιούχοι είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι που πληρούν όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
• έχουν διακόψει την επιχειρηματική δραστηριότητα στο διάστημα 1/1/2012 - 31/12/2021
• δεν έχουν μεταβιβάσει την επιχείρησή τους ή το μερίδιό τους σε επιχείρηση η οποία ανήκε σε συζύγους ή πρόσωπα α’ ή β’
βαθμού συγγένειας
• δεν έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελματική/επιχειρηματική δραστηριότητα από 01/01/2022 έως τη δημοσίευση της
Υπουργικής Απόφασης, και
• έχουν καταβάλει στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας τη μηνιαία εισφορά10 € για τουλάχιστον 1 έτος ή την έχουν ρυθμίσει και
είναι ενήμεροι με τους όρους της ρύθμισης.
Στο πρόγραμμα επίσης μπορούν να υποβάλουν αίτηση και άνεργοι πρώην επιχειρηματίες που δεν έχουν προχωρήσει σε νέα έναρξη
δραστηριότητας, με την προϋπόθεση ότι μετά την κοινοποίηση της θετικής αξιολόγησης (προέγκριση) του επιχειρηματικού τους
σχεδίου από τον ΟΑΕΔ θα προχωρήσουν στην έναρξη δραστηριότητας σε ΔΟΥ εντός δύο μηνών.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 48.000.000 €.
Για περισσότερες πληροφορίες: site: www.oaed.gr

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 2o θεματικό εργαστήριο του έργου «Εθνική Στρατηγική για τον Χρηματοοικονομικό
Αλφαβητισμό»
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 04.03.2022
Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει την επιτυχή διεξαγωγή του 2ου θεματικού εργαστηρίου στο πλαίσιο του έργου «Εθνική
Στρατηγική για τον Χρηματοοικονομικό Αλφαβητισμό», υπό τη διοργάνωση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και
Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), με τη συνεργασία της Γενικής Διεύθυνσης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (DGReform) της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ).
Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας χαιρέτισε τις εργασίες του 2ου εργαστηρίου, το οποίο πραγματοποιήθηκε την
Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου με τη συμμετοχή εκπροσώπων 80 φορέων (Υπουργεία, Πανεπιστήμια, Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα,
Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις κ.λπ.), υπογραμμίζοντας, μεταξύ άλλων, τα εξής: «Ο Χρηματικός Αλφαβητισμός, δηλαδή ο
συνδυασμός γνώσης, δεξιότητας, νοοτροπίας και συμπεριφοράς που είναι απαραίτητος για τη σωστή λήψη χρηματοοικονομικών
αποφάσεων με στόχο την επίτευξη χρηματοοικονομικής ευημερίας, αποκτά στις μέρες μας αυξανόμενη σημασία, λόγω της
διάδοσης νέων και ολοένα πιο περίπλοκων χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά και λόγω προκλήσεων που
δημιουργούνται από τις χρηματοοικονομικές επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης, της ενεργειακής κρίσης και των πληθωριστικών
πιέσεων.
Γι’ αυτό, η Κυβέρνηση προσδοκά να βελτιώσει το επίπεδο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού στη χώρα μας, μέσω της εφαρμογής
συγκεκριμένων πολιτικών και στοχευμένων δράσεων.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΓΔΙΧ προωθεί τη χρηματοοικονομική εκπαίδευση και διαμορφώνει την Εθνική Στρατηγική για τον
Χρηματοοικονομικό Αλφαβητισμό, έχοντας γίνει τακτικό μέλος του Διεθνούς Δικτύου του ΟΟΣΑ για τη Χρηματοοικονομική
Εκπαίδευση και λαμβάνοντας τεχνική βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ η Κυβέρνηση έχει προγραμματίσει την
αξιοποίηση πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, μεταξύ άλλων, και για την ενίσχυση του Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού».
Στην τηλεδιάσκεψη παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της σχετικής με τον Χρηματοοικονομικό Αλφαβητισμό έρευνας, που διεξήχθη
μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών, για τις υφιστάμενες δράσεις χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης στη χώρα μας.
Ιδιαιτέρως σημαντική ήταν η παρουσίαση των αντίστοιχων καλών πρακτικών από τα Υπουργεία Οικονομικών της Αυστρίας και της
Πολωνίας, αλλά και την Κεντρική Τράπεζα της Πορτογαλίας, καθώς και οι ειδικές εισηγήσεις για τα διαδραστικά προγράμματα και τα
Νομισματικά Μουσεία από το Παρίσι και το Τορίνο. Στις συζητήσεις μεταξύ των συμμετεχόντων, αναδείχθηκαν θέματα σχετικά με τη
διευκόλυνση του συντονισμού στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής, τους κύριους στόχους και τις προτεραιότητές της.
Υπενθυμίζεται ότι η εφαρμογή του έργου αναλύεται στα ακόλουθα στάδια:
•
•
•
•
•
•
•

Κατάρτιση της έκθεσης χαρτογράφησης.
Μέτρηση του επιπέδου χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού των νέων, ενηλίκων, μικρών / πολύ μικρών επιχειρήσεων.
Ανάλυση των δεδομένων και συγκριτική αξιολόγηση, βάσει διεθνούς εμπειρίας.
Ανάλυση των αποτελεσμάτων.
Καθορισμός του οράματος, της στρατηγικής κατεύθυνσης και των στόχων.
Κατάρτιση Σχεδίου Δράσης, με σκοπό την επίτευξη των στόχων.
Διάδοση και προβολή της εθνικής στρατηγικής με δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.

Η Ελληνική Κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή μιας Εθνικής Στρατηγικής για τον Χρηματοοικονομικό
Αλφαβητισμό είναι ένας από τους αποτελεσματικότερους τρόπους για την αύξηση των χρηματοοικονομικών γνώσεων των πολιτών
στη χώρα μας.
Η συνεργασία αυτή και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, σε συνδυασμό με τη λειτουργία του πανελλαδικού δικτύου των 52 Κέντρων –
Γραφείων Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών (ΚΕΥΔ – ΓΕΥΔ) της ΕΓΔΙΧ, βοηθούν τα νοικοκυριά, τους
αυτοαπασχολούμενους και τις επιχειρήσεις να λαμβάνουν αποτελεσματικές χρηματοοικονομικές αποφάσεις, χρησιμοποιώντας με
μεγαλύτερη επίγνωση τις παραδοσιακές, αλλά και τις καινοτόμες, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.

Αλλάζει ο χρόνος υποβολής της Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9)
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 04.03.2022
Το Υπουργείο Οικονομικών, με διάταξη που περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο που θα κατατεθεί άμεσα για τον νέο ΕΝ.Φ.Ι.Α., μεταβάλλει
τον χρόνο υποβολής Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9).
Συγκεκριμένα, από το 2022 και εφεξής, η καταληκτική ημερομηνία για την υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9)
είναι η 31η Μαρτίου εκάστου έτους, αντί για την 31η Μαΐου που ίσχυε πριν.
Η εν λόγω αλλαγή κρίθηκε απαραίτητη, δεδομένης της έκδοσης των Πράξεων Προσδιορισμού του ΕΝ.Φ.Ι.Α. τον Απρίλιο εκάστου
έτους, αντί για τον Σεπτέμβριο που ίσχυε πριν, και της καταβολής του ΕΝ.Φ.Ι.Α. σε 10 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με καταληκτική
πληρωμή της τελευταίας δόσης τον Φεβρουάριο του επόμενου έτους.
Μέσω των παρεμβάσεων της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονομικών, ο νέος ΕΝ.Φ.Ι.Α. γίνεται ορθολογικότερος και πιο
αναλογικός.
Με το νομοσχέδιο για τον νέο ΕΝ.Φ.Ι.Α. που θα κατατεθεί άμεσα, η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών εισάγει βασικές
μεταβολές στον φόρο, μέσω μόνιμων παρεμβάσεων με άμεσα ωφελούμενους τους πολίτες.
Στις δύσκολες οικονομικές και γεωπολιτικές συγκυρίες που βιώνουν οι Έλληνες πολίτες, η δεύτερη, μόνιμη, μείωση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. κατά
13% από το 2022, διαμορφώνει τη, μόνιμη, συνολική μείωση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. στο 35% μέσα στα 2,5 χρόνια διακυβέρνησης της χώρας
από τη Νέα Δημοκρατία, επιτυγχάνοντας πρόσθετη φορολογική ελάφρυνση των Ελλήνων πολιτών.

Νέα Δράση ΕΠΑνΕΚ: «Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων
ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστήριου
και σχολής χορού»
Δημοσιεύθηκε η νέα Δράση του ΕΠΑνΕΚ «Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων
ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστήριου και σχολής
χορού», προϋπολογισμού 50 εκ. ευρώ, η οποία ενισχύει τις επιλέξιμες επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν ανεπαρκή ρευστότητα,
αλλά υφίστανται επίσης σημαντική οικονομική ζημία, λόγω των συνεχιζόμενων επιπτώσεων από τα μέτρα για τον περιορισμό της
έξαρσης της νόσου COVID-19. Η Δράση παρέχει στοχευμένη δημόσια στήριξη για τη διατήρηση της συνέχειας της οικονομικής τους
δραστηριότητας.
Ωφελούμενοι της Δράσηςείναι επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, των κλάδων:
• Παροχής υπηρεσιών οργάνωσης συνεδρίων/εμπορικών εκθέσεων,
• Τροφοδοσίας για εκδηλώσεις,
• Εστίασης/διασκέδασης/ψυχαγωγίας,
• Γυμναστηρίων και σχολώνχορού.
Επιδοτείται μέρος του απαιτούμενου Κεφαλαίου Κίνησης των επιχειρήσεων ως εξής:
• Σε κάθε επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) θα αποδίδεται συνολική μη επιστρεπτέα επιχορήγηση υπό μορφή Κεφαλαίου Κίνησης
που δύναται να ανέλθει κατά μέγιστο σε ποσοστό 8% του ετησίου Κύκλου Εργασιών του έτους 2019,
• Στις επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών εντός του 2019, εντός του 2020 ή εντός του 2021 υπολογίζεται ο
ανηγμένος κύκλος εργασιών του έτους έναρξης εργασιών (2019, 2020 ή 2021) ως ο συνολικός κύκλος εργασιών έτους
(2019, 2020 ή 2021) δια των αριθμό ημερών λειτουργίας έτους (2019, 2020 ή 2021) επί 365 ή 366. Δίνεται συνολική μη
επιστρεπτέα ενίσχυση υπό μορφή Κεφαλαίου Κίνησης που δύναται να ανέλθει, κατά μέγιστο, σε ποσοστό 8% του
ανηγμένου κύκλου εργασιών του έτους έναρξης εργασιών.
• Στις επιχειρήσεις που κατά το έτος 2019 αποδεδειγμένα δεν είχαν έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα
οποιουδήποτε είδους αποδίδεται συνολική μη επιστρεπτέα επιχορήγηση που δύναται να ανέλθει, κατά μέγιστο, σε
ποσοστό 8% επί του συνολικού ή του ανηγμένου Κύκλου Εργασιών του έτους 2020. Για τον υπολογισμό του κατάλληλου
κύκλου εργασιών (συνολικός ή ανηγμένος) λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία της εκ νέου λειτουργίας τους (πρώτη ημέρα
εσόδων) εντός του 2020.
• Στις επιχειρήσεις που συστάθηκαν στο έτος 2020 και αποδεδειγμένα δεν είχαν έσοδα από επιχειρηματική
δραστηριότηταοποιουδήποτε είδους κατά το έτος αυτό αποδίδεται συνολική μη επιστρεπτέα επιχορήγηση που δύναται να
ανέλθει, κατά μέγιστο, σε ποσοστό 8% επί του συνολικού ή του ανηγμένου Κύκλου Εργασιών του έτους 2021. Για τον
υπολογισμό του κατάλληλου κύκλου εργασιών (συνολικός ή ανηγμένος) λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία της εκ νέου
λειτουργίας τους (πρώτη ημέρα εσόδων) εντός του 2021.
Σε όλες τις περιπτώσεις, η επιχορήγηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 400.000 ευρώ ανά επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ).
Η καταβληθείσα προκαταβολή κεφαλαίου κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί από την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας
δαπανών έως 30.09.2022 βάσει των Κωδικών:
• 361 Αγορές και δαπάνες στο εσωτερικό της χώρας,
• 363 Λοιπές Εισαγωγές εκτός επενδυτικών αγαθών (πάγια),
• 364 Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών,
• 365 Ενδοκοινοτικές λήψεις υπηρεσιών αρ. 14.2.α.
των εντύπων των σχετικών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για την περίοδο 1/1/2022 – 30/09/2022.
Το ποσό κεφαλαίου κίνησης που αντιστοιχεί στην παρούσα Δράση δεν πρέπει να υπερβαίνει το 70% του αθροίσματος των ποσών
των τεσσάρων (4) κωδικών που αναφέρονται πιο πάνω.
Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών:
(i) γίνεται ηλεκτρονικά στο: www.ependyseis.gr
(ii) διαρκεί από 16/3/22μέχρι 15/4/22
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στο
ΠΣΚΕ.
React EU - Η Δράση χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της απόκρισης της Ένωσης στην πανδημία COVID-19
Για κάθε πρόσθετη πληροφορία σχετικά με τη Δράση μπορείτε να απευθυνθείτε ή να ανατρέξετε:
• στο Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Δραγατσανίου 8, πλατεία Κλαυθμώνος, Αθήνα. Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα
έως και Παρασκευή από τις 10.00 π.μ. έως τις 2.00 μ.μ.
• στο 801 11 36 300 (από σταθερό, με αστική χρέωση από τις 9.00 π.μ έως τις 4.30 μ.μ.
• στηνιστοσελίδα της Δράσης
• στηνιστοσελίδα www.espa.gr
στα σημεία Πληροφόρησης ΕΦΕΠΑΕ & των Περιφερειακών Μονάδων του: www.efepae.gr

Νέα υπηρεσία του ΤΕΕ/ΤΚΜ για πληροφορίες που αφορούν σε δημόσια έργα
Μία νέα υπηρεσία θα παρέχει το ΤΕΕ/ΤΚΜ σε δημόσιες υπηρεσίες και ελεύθερους επαγγελματίες Μηχανικούς, σχετικά με τις
διαδικασίες που αφορούν σε δημόσια έργα.
Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της παροχής πληροφοριών και συμβουλευτικών υπηρεσιών από το ΤΕΕ/ΤΚΜ προς τα μέλη του,
αποφασίστηκε η λειτουργία νέας υπηρεσίας που θα αφορά στην παροχή πληροφοριών σχετικά με τα δημόσια έργα, προς Μηχανικούς
και Εργολήπτες Δημοσίων Έργων, καθώς και η συνεργασία με τους Δημόσιους Φορείς για τα θέματα αυτά.
Οι πληροφορίες και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες, θα παρέχονται τηλεφωνικώς ή και μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, από στέλεχος
του Τμήματος Επιστημονικών και Αναπτυξιακών Θεμάτων (2310 883122, akontou@central.tee.gr) σχετικά με:
•
•

Νομοθεσία Δημοσίων Έργων.
Διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων (έναρξη διαδικασίας σύναψης , προκήρυξη, διαδικασία
ανάθεσης, κατακύρωση – σύναψη, υπογραφή, εκτέλεση και περάτωση σύμβασης, παραλαβή συμβατικού αντικειμένου).
•
Νέες διακηρύξεις Δημοσίων Συμβάσεων Έργων.
(ΠΗΓΗ NEWSLETTER TEE/TKM -10.03.2022)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
➢ Πληθωρισμός: Εκτίναξη στο 7,2% τον Φεβρουάριο
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΣΤΑΤ 10.03.2022
Iσχυρή επέλαση της ακρίβειας στη χώρα μας τον Φεβρουάριο με εκτίναξη του πληθωρισμού στο 7,2%. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις
είναι και πάλι στην ενέργεια αλλά διαχέονται στα είδη διατροφής και στο σύνολο των πεδίων. Aπό την ανάλυση των στοιχείων
προκύπτει αύξηση 78,5% στο φυσικό αέριο, 71% στον ηλεκτρισμό, 41,5% στο πετρέλαιο θέρμανσης,16,8% στα λίπη και έλαια
,15,2% στα λαχανικά, 14,4% σε αρνί και κατσίκι. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη άνοδο από το 1996.
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση του Γενικού ΔΤΚ κατά 1,1% τον μήνα Φεβρουάριο 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο
Δείκτη του Ιανουαρίου 2022, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:
1. Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:
•
•
•
•

2,0% στην ομάδα Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ψωμί, μοσχάρι, γιαούρτι, τυριά,
ελαιόλαδο, νωπά φρούτα, νωπά λαχανικά, λαχανικά διατηρημένα ή επεξεργασμένα, πατάτες. Μέρος της αύξησης αυτής
αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: αρνί και κατσίκι, νωπά ψάρια.
2,9% στην ομάδα Στέγαση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ηλεκτρισμό, πετρέλαιο θέρμανσης. Μέρος της αύξησης
αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στο φυσικό αέριο. • 0,7% στην ομάδα Διαρκή αγαθά-Είδη
νοικοκυριού και υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού.
2,9% στην ομάδα Μεταφορές, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: καινούργια αυτοκίνητα, καύσιμα και λιπαντικά, εισιτήρια
μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο.
0,1% στην ομάδα Ξενοδοχεία-Καφέ-Εστιατόρια, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα εστιατόρια-ζαχαροπλαστείακαφενεία

2. Από τη μείωση του δείκτη κατά:
•

4,9% στην ομάδα Ένδυση και υπόδηση, λόγω των γενικών χειμερινών εκπτώσεων.

➢ Άλμα του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου τον Ιανουάριο
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΣΤΑΤ 10.03.2022
Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, κατά τον μήνα Ιανουάριο 2022 ανήλθε στο ποσό των 6.318,4 εκατ. ευρώ (7.127,3
εκατ. δολάρια) έναντι 4.002,6 εκατ. ευρώ (4.859,9 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2021 παρουσιάζοντας αύξηση,
σε ευρώ, 57,9%, ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ.Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Ιανουάριο 2022 παρουσίασε
αύξηση κατά 1.320,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 42,8%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα
Ιανουάριο 2022 παρουσίασε αύξηση κατά 1309,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 42,6%, σε σχέση με τον μήνα Ιανουάριο 2021. Η
συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, κατά τον μήνα Ιανουάριο 2022 ανήλθε στο ποσό των 3.374,1 εκατ. ευρώ έναντι
2.520,8 εκατ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2021 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 33,9%.Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα
πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Ιανουάριο 2022 παρουσίασε αύξηση κατά 409,6 εκατ. ευρώ δηλαδή 20,4% και η αντίστοιχη αξία
χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Ιανουάριο 2022 παρουσίασε αύξηση κατά 406,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 20,2%,
σε σχέση με τον μήνα Ιανουάριο 2021.Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά τον μήνα Ιανουάριο 2022 ανήλθε σε 2.944,3
εκατ. ευρώ έναντι 1.481,8 εκατ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2021, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 98,7%. Η
αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Ιανουάριο 2022 παρουσίασε αύξηση του ελλείμματος κατά 910,4 εκατ.
ευρώ, δηλαδή 84,5%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Ιανουάριο 2022 παρουσίασε
αύξηση κατά 903,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 84,6% σε σχέση με τον μήνα Ιανουάριο 2021.
➢ Μεταποίηση: Αύξηση 2,6% της παραγωγής τον Ιανουάριο - Οι κλάδοι με τη μεγαλύτερη άνοδο
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΣΤΑΤ 10.03.2022
Aύξηση 2,6% σε ετήσια βάση σημείωσε η μεταποιητική παραγωγή τον Ιανουάριο, συνεχίζοντας την καλή πορεία του 2021.
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, στην άνοδο αυτή συνέβαλαν κυρίως οι αυξήσεις στην κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων,
ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων (29,6%), στην κατασκευή ειδών ένδυσης (29,1%), στην κατασκευή
ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (20,4%), στην παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων
(20,2%), στην κατασκευή επίπλων (19,6%) και στην παραγωγή της βιομηχανίας ξύλου και κατασκευής προϊόντων από ξύλο και
φελλό (14,8%). Ο γενικός δείκτης βιομηχανικής παραγωγής μειώθηκε 0,2% λόγω της μεγάλης μείωσης της παραγωγής των
ορυχείων και ρεύματος.
Συγκεκριμένα, ο δείκτης ορυχείων – λατομείων μειώθηκε 21,5% και ο δείκτης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κατά 6,7%, ενώ
οριακή μείωση (0,02%) σημείωσε ο δείκτης παροχής νερού. Ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 4%
τον Ιανουάριο 2022 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2021.
➢ Εξαγωγές: Μεγάλη αύξηση και τον Ιανουάριο - Ισχυρότερη η άνοδος των εισαγωγών
Iσχυρή ήταν η αύξηση των εξαγωγών και τον Ιανουάριο, αλλά πολύ μεγαλύτερη ήταν η αύξηση των εισαγωγών, σύμφωνα με
στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ.Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 33,9% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2021
και διαμορφώθηκαν στα 3,371 δισ. ευρώ, ενώ οι εισαγωγές εκτινάχθηκαν 57,9% στα 6,318 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα το
έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου να αυξηθεί στα 2,944 δισ. ευρώ ή σε ποσοστό 98,7%.Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές
παρουσίασαν αύξηση κατά 409,6 εκατ. ευρώ ή 20,4%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασαν αύξηση κατά
406,0 εκατ. ευρώ ή 20,2%. Οι εισαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή αυξήθηκαν κατά 910,4 εκατ. ευρώ ή 84,5%, ενώ χωρίς τα
πετρελαιοειδή και τα πλοία αυξήθηκαν κατά 903,3 εκατ. ευρώ ή 84,6%.
➢ Οριακή πτώση για τη βιομηχανική παραγωγή τον Ιανουάριο
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΣΤΑΤ 10.03.20222
Ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής εμφάνισε μείωση 0,2% τον Ιανουάριο σε ετήσια βάση.
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τον Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής, με έτος βάσης 2015=100,0 και μήνα αναφοράς
τον Ιανουάριο 2022, η εξέλιξη του οποίου, σύμφωνα με προσωρινά και διορθωμένα ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών
στοιχεία, έχει ως εξής:Ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Ιανουαρίου 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο
δείκτη του Ιανουαρίου 2021, παρουσίασε μείωση 0,2% έναντι αύξησης 3,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του
έτους 2021 με το 2020.
Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Ιανουαρίου 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο
δείκτη του Δεκεμβρίου 2021, παρουσίασε μείωση 4,0%.
Ο δείκτης του κλάδου εξόρυξης μεταλλευμάτων σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση, ενώ ο δείκτης του κλάδου
παραγωγής βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση
κατά τον Ιανουάριο 2022 σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2021. Κατά τη σύγκριση των δεικτών του Ιανουαρίου 2022 με τους
αντίστοιχους δείκτες του Ιανουαρίου 2021, η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση καταγράφηκε επίσης στον κλάδο εξόρυξης
μεταλλευμάτων, ενώ η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση καταγράφηκε στον κλάδο κατασκευής μηχανοκίνητων οχημάτων,
ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων.

Επίδομα εργασίας και έλεγχος της απάτης στα Μητρώα του ΟΑΕΔ
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
«Η προσπάθειά μας δεν αφορά απλώς στην μεταρρύθμιση του ΟΑΕΔ. Είναι μια προσπάθεια -μέσω της νέας Δημόσιας Υπηρεσίας
Απασχόλησης- ο αρμόδιος κρατικός οργανισμός να μετατραπεί από παγίδα ανεργίας και μηχανισμό που δίνει χρήσιμα μεν, αλλά όχι
αρκετά επιδόματα ανεργίας, σε μοχλό ώστε και η ανεργία να περιοριστεί και οι άνεργοι να βρίσκουν την εργασία που θα
επιθυμούσαν. Αυτό θα γίνει μέσω μια σειράς παρεμβάσεων που ξεκινούν από την ίδια τη λειτουργία του Οργανισμού, περνούν μέσα
από τον τρόπο λειτουργίας του Μητρώου των ανέργων και φτάνουν μέχρι το σύστημα της κατάρτισης και των δεξιοτήτων».
Με τον τρόπο αυτό σκιαγράφησε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης το νομοσχέδιο με τίτλο
«Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, μεταρρύθμιση του
συστήματος επαγγελματικής κατάρτισης και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις» που παρουσίασε σήμερα σε
συνέντευξη Τύπου –παρουσία του Διοικητή του ΟΑΕΔ Σπύρου Πρωτοψάλτη και της Γενικής Γραμματέως Ενίσχυσης της
Απασχόλησης Ελένης Γιώτη-, ενόψει της κατάθεσής του αύριο σε δημόσια διαβούλευση.
Όπως τόνισε ο κ. Χατζηδάκης, οι βασικοί στόχου του νομοσχεδίου είναι:
1. Να βοηθηθούν οι άνεργοι και ιδίως οι μακροχρόνια, με νέα ψηφιακά εργαλεία, να βρουν δουλειά και να επιβραβευθούν όσοι
αναζητούν ενεργά ή βρίσκουν εργασία.
2. Να αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα κατάχρησης που έχουν εντοπιστεί, ώστε τα επιδόματα και οι παροχές να κατευθύνονται σε
εκείνους που τα έχουν πραγματικά ανάγκη.
3. Να διασφαλιστεί ότι θα πιάνουν τόπο τα χρήματα των φορολογουμένων για τα επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης, καθώς η
Ελλάδα έχει μεγάλο πρόβλημα στον τομέα των δεξιοτήτων.
Στις ρυθμίσεις που προβλέπει το νομοσχέδιο, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:
• Η παροχή επιδόματος εργασίας στους επιδοτούμενους ανέργους που βρίσκουν δουλειά.
• Η στήριξη των ανέργων με την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους και νέα ψηφιακά εργαλεία για την επανένταξή τους στην αγορά
εργασίας.
• Η καταβολή μπόνους στους μακροχρόνια ανέργους για την κατάρτιση ψηφιακού ατομικού σχεδίου δράσης.
• Η αντιμετώπιση του φαινομένων κατάχρησης των παροχών του ΟΑΕΔ, που μετονομάζεται σε Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης.
• Η μεταρρύθμιση της κατάρτισης ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της οικονομίας.
• Η σύνδεση των αμοιβών παρόχων και καταρτιζόμενων με τα αποτελέσματα της κατάρτισης.
Αναλυτικά το Δελτίο Τύπου και η παρουσίαση

Eurostat: Ανάπτυξη 5,3% στην Ευρωζώνη το 2021
Mε ρυθμό 5,3% αναπτύχθηκε η οικονομία της Ευρωζώνης και
της ΕΕ το 2021 μετά τη συρρίκνωσή τους κατά 6,4% και 5,9%,
αντίστοιχα, το 2020, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η
Eurostat. Στην Ελλάδα, το ΑΕΠ αυξήθηκε 8,3% πέρυσι έναντι
μείωσης 8,2% το 2020.
Στο τέταρτο τρίμηνο του 2021, το ΑΕΠ της Ευρωζώνης
αυξήθηκε σε ετήσια βάση 4,6% και της ΕΕ 4,8%, ενώ της
Ελλάδας σημείωσε μεγαλύτερη άνοδο 7,7%. Σε σύγκριση με το
τρίτο τρίμηνο του 2021, το ΑΕΠ της Ευρωζώνης αυξήθηκε
0,3% και της ΕΕ 0,4%, όσο και της Ελλάδας.
Αύξηση της απασχόλησης στην Ελλάδα
Οσον αφορά την απασχόληση, η Ελλάδα κατέγραψε την
πέμπτη μεγαλύτερη αύξηση στην ΕΕ στο τέταρτο τρίμηνο του
2021 σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Συγκεκριμένα,
αυξήθηκε 0,9% έναντι αύξησης 0,5% στην Ευρωζώνη και την
ΕΕ. Μεγαλύτερη αύξηση κατέγραψαν η Ουγγαρία (1,2%), η
Δανία (1,1%), και η Ισπανία και η Μάλτα (1%). Σε ετήσια βάση,
η απασχόληση στην Ελλάδα αυξήθηκε 3,6% στο τέταρτο
τρίμηνο έναντι αύξησης 2,2% για την Ευρωζώνη και 2,1% για
την ΕΕ.

Περιορισμός στην εξαγωγή αγροτικών προϊόντων στην
Τουρκία
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Εμπορίου της
Τουρκίας που δημοσιεύτηκε στην
Εφημερίδα Κυβερνήσεως με αριθμό 31732/27.01.2022, το
Υπουργείο Γεωργίας και Δασών της
Τουρκίας, εξουσιοδοτείται να προβαίνει σε περιοδικές ρυθμίσεις
και περιορισμούς για ορισμένο
χρονικό διάστημα στην εξαγωγή ορισμένων αγροτικών
προϊόντων εμπορευμάτων.
Δείτε εδώ την δασμολογική κλάση και την περιγραφή στοιχείων
τους.
Οι διατάξεις της σχετικής ανακοίνωσης ισχύουν από την
ημερομηνία δημοσίευσης της έως την
31/12/2022.

Διαθέσιμες χρήσιμες ερωταπαντήσεις για εργοδότες και
επαγγελματικούς φορείς στην ιστοσελίδα του ΤΕΚΑ
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Μέσω της ιστοσελίδας του ΤΕΚΑ, teka.gov.gr, μπορούν πλέον
οι εργοδότες και οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματικοί φορείς να
βρουν διευκρινίσεις και απαντήσεις στα πιο συχνά ερωτήματα
σχετικά με τις αλλαγές που επιφέρει η λειτουργία του νέου
ταμείου. Ειδικότερα έχει ενσωματωθεί στο μενού «Εργοδότες»,
μία ενότητα Συχνών Ερωτήσεων, όπου αναλύεται με
περιεκτικό και κατανοητό τρόπο η υπαγωγή στο ΤΕΚΑ και οι
διαδικασίες υποβολής διακριτής ΑΠΔ και καταβολής εισφορών
με τη χρήση νέας Ταυτότητας Πληρωμής Τρεχουσών
Εισφορών.
Ταυτόχρονα έχει ανέβει και είναι διαθέσιμο προς όλους, το
σύνολο των παρουσιάσεων από την ενημερωτική εκδήλωση
που πραγματοποιήθηκε στις 22 Φεβρουαρίου 2022 στο μενού
«Βιβλιοθήκη».
Η ιστοσελίδα του ΤΕΚΑ εμπλουτίζεται διαρκώς με νέο υλικό και
πληροφορίες και αποτελεί το διαρκώς εξελισσόμενο
αποτέλεσμα της δυναμικής σχέσης που επιδιώκει να έχει το
ταμείο με τους ασφαλισμένους και τους εργοδότες.

Οδηγίες από την ΕΔΑΘΕΣΣ για ασφαλείς εκσκαφές
Οδηγίες για ασφαλείς εκσκαφές εξέδωσε η ΕΔΑΘΕΣΣ. Στο
τηλέφωνο 10302 μπορείτε να ενημερώνεστε 24 ώρες το
24ωρο για την ύπαρξη δικτύου φυσικού αερίου και
παρελκόμενων, στο σημείο όπου θα εκτελέσετε εργασίες.
Δύο ημέρες πριν την έναρξη των εργασιών, παρακαλείστε να
ενημερώσετε την ΕΔΑΘΕΣΣ για την ώρα έναρξης των
εργασιών.
Επιπλέον, καλείστε να έχετε στο εργοτάξιο τα σχέδια του
δικτύου φυσικού αερίου και να ακολουθείτε τα μέτρα
ασφαλείας που θέτει η ΕΔΑΘΕΣΣ.
Αναλυτικές οδηγίες καθώς και την αίτηση χορήγησης άδειας
εργασίας μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ.
(ΠΗΓΗ NEWSLETTER TEE/TKM -10.03.2022)

Απονομή Σήματος Ισότητας SHARE σε 18 επιχειρήσεις
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Το Σήμα Ισότητας SHARE, το Σήμα για την προώθηση πρακτικών και πρωτοβουλιών για την ισότητα των φύλων, απονεμήθηκε σε
18 επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών.
«Με το Σήμα Ισότητας SHARE, η Πολιτεία έρχεται και επιβραβεύσει τις επιχειρήσεις που εμπράκτως εφαρμόζουν δράσεις και
πολιτικές για την ισότητα των φύλων και εξάλειψη προκαταλήψεων και στερεοτύπων στους κόλπους τους. Και παράλληλα επιδιώκει
να ωθήσει ακόμη περισσότερες να ακολουθήσουν στον ίδιο δρόμο! Η αντιμετώπιση των προκαταλήψεων και των διακρίσεων είναι
βασική μας προτεραιότητα και γι’ αυτό άλλωστε στην κυβέρνηση για πρώτη φορά έχουμε μία υφυπουργό, την Μ. Συρεγγέλα, που
ασχολείται αποκλειστικά με αυτά τα θέματα. Είναι ένδειξη της βούλησης του Πρωθυπουργού το ζήτημα αυτό να αναβαθμιστεί στην
πολιτική ατζέντα και όχι μόνο στο επίπεδο των συμβολισμών, αλλά κυρίως στο επίπεδο της δράσης. Δεν μένουμε στη θεωρία,
κάνουμε τα λόγια μας πράξη και η σημερινή πρωτοβουλία έρχεται να υπογραμμίσει ακριβώς αυτό», σημείωσε ο Υπουργός Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, κατά την έναρξη της εκδήλωσης.
Από την πλευρά της η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για θέματα Δημογραφικής Πολιτικής, Οικογένειας
και Ισότητας των Φύλων, Μαρία Συρεγγέλα συνεχάρη τις επιχειρήσεις που ανέπτυξαν πολιτικές για την αντιμετώπιση των
στερεοτυπικών έμφυλων ρόλων και την εφαρμογή φιλικών εργασιακών και οικογενειακών όρων και συνθηκών εργασίας.
«Για πρώτη φορά στην Ελλάδα εταιρείες και επιχειρήσεις ανέλαβαν πρωτοβουλίες για την εναρμόνιση προσωπικής και
επαγγελματικής ζωής και τη δημιουργία φιλικού εργασιακού περιβάλλοντος τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άνδρες», ανέφερε
η υφυπουργός και προέτρεψε όλες τις επιχειρήσεις στη χώρα μας να προωθήσουν την ισότητα των φύλων στους χώρους εργασίας,
υπογραμμίζοντας ότι τα οφέλη θα είναι πολλαπλά τόσο για τις εργαζόμενες/τους εργαζόμενους όσο και για τις ίδιες τις επιχειρήσεις.
Οι 18 επιχειρήσεις που έλαβαν το Σήμα Ισότητας είναι οι κάτωθι:
1 ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
2 ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε
3 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία
4 Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών
5 AtosGreece Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία
6 BLUEOCEANA.E. (πρώην BLUEVALUE)
7 Commit Global
8 DEL MONTE ΕΛΛΑΣ
9 e-Μέντωρ solutions I.K.E.
10 ECOLAB A.E.
11 Grant Thornton (Business Solutions)
12 Grant Thornton (Chartered Accountants)
13 Human Rights 360
14 LidlΕλλάς
15 OTS Α.Ε. (Open Technology Services – ΥπηρεσίεςΑνοικτήςΤεχνολογίας)
16 PRINTEC (ΕΛΛΑΣ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία-Συστήματα Πληροφορικής)
17 TheBodyShop
18 WELLACOMPANY
Σημειώνεται πως οι επιχειρήσεις που έλαβαν το Σήμα συμμετείχαν στο έργο «SHARE: Προώθηση της εξισορρόπησης της
εργασιακής και οικογενειακής ζωής στις επιχειρήσεις και καλύτερης κατανομής των υποχρεώσεων φροντίδας μεταξύ ανδρών και
γυναικών».
Το έργο SHARE υλοποιήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων
(Συντονιστής Φορέας) σε συνεργασία με το ΚΕΘΙ και τον Οργανισμό για την Επαγγελματική Ενδυνάμωση των Γυναικών
WomenOnTop, με τη συγχρηματοδότηση του Προγράμματος «Rights, EqualityandCitizenship» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ετήσια Έρευνα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ: «Εισόδημα - Δαπάνες Νοικοκυριών 2021»
Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων (ΙΜΕ) ΓΣΕΒΕΕ σε συνεργασία με την εταιρεία MARC πραγματοποίησαν την ετήσια έρευνα για το
εισόδημα και τις δαπάνες διαβίωσης των νοικοκυριών το 2021. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε πανελλαδικό δείγμα 809
αντιπροσωπευτικά επιλεγμένων νοικοκυριών μεταξύ 9-17 Δεκεμβρίου 2021.
Συνοπτικά τα κυριότερα ευρήματα της έρευνας είναι τα εξής:
•
Εισοδηματική διάρθρωση νοικοκυριών
•
Πηγές εισοδήματος
•
Ανεργία – απασχόληση
•
Μεταβολή εισοδήματος
•
Επάρκεια εισοδήματος – αποταμίευση
•
Υποχρεώσεις νοικοκυριών
•
Καταναλωτικές τάσεις – ποιότητα ζωής
•
Προσδοκίες για το 2022
Δείτε εδώ αναλυτικά την έρευνα.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ NEWSLETTER«ΠΡΙΜΑ»
Δείτε εδώ το Ενημερωτικό Newsletter «ΠΡΙΜΑ» , Σεπτέμβριος 2021-Φεβρουάριος 2022, τεύχος 2 της Ελληνικής Ένωσης Πλοιοκτητών
www.greektugowners.gr

Επένδυση με κριτήριαESG:Μια μεγάλη ευκαιρία για την επέκταση των ελληνικών επιχειρήσεων»
Η Eurobank και η EnterpriseGreece σας προσκαλούν να συμμετάσχετε στον κύκλο τεσσάρων διαδικτυακών, εκδηλώσεων που
διεξάγονται στο πλαίσιο του DigitalAcademyforBusiness της Eurobank, σε θέματα και πρακτικές ESG.
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων για το 2022 αποτελείται από τις εξής ενότητες:
•
Ενότητα 1: Εισαγωγή & Θεωρία στις έννοιες του ESG
“Στρατηγικές ESG και βιώσιμης ανάπτυξης για επιχειρήσεις”
Εισηγητής: Μιχάλης Σπανός Διευθύνων Σύμβουλος GlobalSustain
Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2022, 15:00 18:00
Δείτε εδώ το πρόγραμμα.
•
Ενότητα 2:Κριτήρια ESG Environmental
“Πρακτικός οδηγός εφαρμογής Περιβαλλοντικών κριτηρίων”
Panel συζήτησης: EnterpriseGreece, Ινστιτούτο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
του EPLO (European Public Law Organization), Motor Oil, Mytilineos,
Διεύθυνση ESG Eurobank)
Ιούνιος 2022
•
Ενότητα 3: Κριτήρια ESG Social
“Πρακτικός οδηγός εφαρμογής Κοινωνικών κριτηρίων”
Panel συζήτησης: Ινστιτούτο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του EPLO (European
Public Law Organization), Motor Oil, Mytilineos, Διεύθυνση ESG Eurobank
Σεπτέμβριος 2022
•
Ενότητα 4: Κριτήρια ESG Corporate Governance
“Πρακτικός οδηγός εφαρμογής κριτηρίων εταιρικής Διακυβέρνησης”
Panel συζήτησης: EnterpriseGreece, Ινστιτούτο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
του EPLO (European Public Law Organization), Motor Oil, Mytilineos,
Διεύθυνση ESGEurobank
Δεκέμβριος 2022
Με την αρχική σας εγγραφή δηλώνετε τη συμμετοχή σας και στις 4 εκδηλώσεις του κύκλου. Το link για τη συμμετοχή σας στις
εκδηλώσεις, θα αποστέλλεται στο email που δηλώσατε, 10 μέρες πριν από κάθε εκδήλωση.
Για εγγραφή εδώ.

Πρόσκληση LCBO για ελληνικούς οίνους

Ημερίδα: «Δορυφορικές Εφαρμογές: Από τη Μαύρη
Θάλασσα στο Βόρειο Αιγαίο»

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στο Τορόντο μας ενημερώνει ότι το
μονοπώλιο οινοπνευματωδών προϊόντων της Επαρχίας
(LiquorControl
BoardofOntario – LCBO) στην πρόσκληση που ανακοίνωσε για
την άνοιξη 2022 προκειμένου να συμπεριλάβει νέα προϊόντα
προς διάθεση, στην κατηγορία “DestinationCollections”, έχει
συμπεριλάβει κατηγορίες για ελληνικούς οίνους και
αποστάγματα.
Δείτε εδώ τις κατηγορίες.
Η υποβολή ενδιαφέροντος συνιστάται να γίνεται μέσω
εισαγωγής εταιρείας (agent) στον Καναδά.
Η προθεσμία προϋποβολής ενδιαφέροντος είναι έως τις 20
Ιουλίου 2022 με έναρξη στις 13 Απριλίου.
Οι ενδιαφερόμενοι να συναλλαγούν με το LCBO μπορούν να
ανατρέχουν στην διεύθυνση
www.doingbusinesswithlcbo.com.

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, ως
εταίρος του έργου PONTOS διοργανώνει ημερίδα για το
Κοινό, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 11 Μαρτίου 2022
στις 09:30 π.μ., στο ξενοδοχείο MediterraneanPalace στη
Θεσσαλονίκη.
Η εκδήλωση θα επικεντρωθεί σε θέματα που αφορούν στην
Παρατήρηση της Γης με τη συμβολή του προγράμματος
Copernicus μέσω του έργου PONTOS για τη Μαύρη Θάλασσα
και το Βόρειο Αιγαίο. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη
δυνατότητα να παρακολουθήσουν και να συμμετέχουν,
εφόσον το επιθυμούν, στον τρόπο χρήσης των υπηρεσιών
που
παρέχονται
μέσω
του
έργου
Η Ημερίδα θα υλοποιηθεί με τη συμμετοχή εκπροσώπων
φορέων από την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση, την
δημόσια διοίκηση, την κοινωνία των πολιτών, τα
πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα, τα ΜΜΕ και την
επιχειρηματική κοινότητα.Για εγγραφή εδώ.Δείτε εδώ το δελτίο
Τύπου.
Για περισσότερες πληροφορίες: e-mail: kbranioti@iti.gr,
τηλ:2311-257711.

Ημερίδα«15 Μαρτίου – Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή»

Ημερίδα «Η ΕΚΕ στην Πράξη»

Το Νέο ΙΝΚΑ σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Βιοτεχνικών
Σωματείων Θεσσαλονίκης και την Ομοσπονδία Επαγγελματιών
και Εμπόρων Νομού Θεσσαλονίκης διοργανώνει ημερίδα με
τίτλο: «15 Μαρτίου – Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή» που θα
λάβει χώρα την Δευτέρα 14 Μαρτίου 2022 και ώρα 18:30 μ.μ.
στην αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης στο συνεδριακό κέντρο ΔΕΘ
Helexpo.
Δείτε εδώ το πρόγραμμα.
Η είσοδος θα επιτραπεί σε όσους διαθέτουν πιστοποιητικό
εμβολιασμού ή νόσησης σε ισχύ, ενώ η χρήση μάσκας είναι
υποχρεωτική σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά
πρωτόκολλα.
Δείτεεδώτην πρόσκληση.

Η εταιρεία ΙΑΣΙΣ θα πραγματοποιήσει ημερίδα με θέμα «Η
ΕΚΕ στην Πράξη» την Τετάρτη 16 Μαρτίου ώρα 17.00 στην
αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης στην ΔΕΘ.
Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση, ενεργοποίηση και
ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των επιχειρήσεων ώστε να
δημιουργηθεί ένα ισχυρό δίκτυο στον κλάδο της Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης, που θα ωθήσει στην ανταλλαγή
απόψεων, έναρξη συνεργασιών, αλληλοβοήθεια και την
ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.
Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής σας μέχρι 14/3 στην
EpiDirect- Λήδα Παπαδοπούλου.
Για περισσότερες πληροφορίες:e-mail: kcharisi@epidirect.gr
τηλ: 2310 227 225.

Ημερίδα «Αθλητισμός και Κακοποίηση»
Η Επιτροπή Διοίκησης του Καυτανζογλείου Σταδίου
διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Αθλητισμός και
Κακοποίηση»τηνΠαρασκευή 18 Μαρτίου 2022, ώρα 18.30 μ.μ.
στην αίθουσα εκδηλώσεων, του Καυτανζογλείου, Κτίριο
Διοίκησης, 3ος όροφος.
Στην ημερίδα θα μιλήσουν οι:
•
Σοφία Μπεκατώρου, Oλυμπιονίκης και Ψυχολόγος,
ΟLYB.Sc.
•
Βασιλίνα Γαλανοπούλου, Κλινική Ψυχολόγος, B.Sc.
MA
•
Σοφία Δραμιλάκη, Κλινική Ψυχολόγος, B.Sc. MA
•
Μαρία Καρυδιανάκη, Κλινική Ψυχολόγος, B.Sc.
•
Κατερίνα Παπαδοπούλου, Κλινική Ψυχολόγος, B.Sc.
•
Στέλλα Δούκα, Καθηγήτρια, ΤΕΦΑΑ, ΑΠΘ,
αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Διοίκησης
Καυτανζογλείου Εθνικού Σταδίου.
Η είσοδος στο χώρο της εκδήλωσης επιτρέπεται σε πλήρως
εμβολιασμένους ή νοσήσαντες, με την επίδειξη του σχετικού
πιστοποιητικού.
Λόγω των υγειονομικών περιορισμών είναι απαραίτητη η
δήλωση συμμετοχής σας το αργότερο έως 15/3/22 στην EpiDirect Λήδα Παπαδοπούλου2310 227225,
kcharisi@epidirect.gr.

Webinar: ProjectsinGreece
Το ΚΤΙΡΙΟ μας ενημερώνει ότι θα πραγματοποιήσει την Τρίτη
15 Μαρτίου, ώρα 6.30μ.μ, το 1owebinar αρχιτεκτονικής με
τίτλο “ProjectsinGreece”.
Στο webinar θα παρουσιαστούν 2 έργα μεγάλης σημασίας:

Οι

•

H αναγέννηση του Πύργου του Πειραιά

•

Η ανασκευή της στοάς Μοδιάνο

συντελεστές

επισκόπηση,

έργων

θα

την

κάνουν

μία

ιστορία

των

συνολική
έργων,

περιγράφοντας την πορεία κατασκευής, τον αρχιτεκτονικό
σχεδιασμό αλλά και παραθέτοντας σημαντικές τεχνικές
πληροφορίες.
Απευθύνονται

σε

όλους

όσοι

ενδιαφέρονται

για

την

αρχιτεκτονική και την ποιοτική κατασκευή των κτιρίων.
Δηλώστε συμμετοχή δωρεάν εδώ.
Για

περισσότερες

πληροφορίες:

site:

https://ktirio.gr/e-

mail:ktirio@ktirio.gr.

Διαδικτυακό σεμινάριο «Σύγχρονες Μορφές

Διαδικτυακό σεμινάριο «Πώς να δημιουργήσετε ομάδα
που κερδίζει»
Η TÜVHELLAS μας ανακοινώνει ότι διοργανώνει διαδικτυακό
σεμινάριο την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022 από τις 09:00 π.μ.
έως τις 17:00 μ.μ. με θέμα: «Πώς να δημιουργήσετε ομάδα που
κερδίζει».
Στο σεμινάριο θα εξεταστούν θέματα που αφορούν στην
δημιουργία και τα χαρακτηριστικά των Ομάδων, στις
προϋποθέσεις που οδηγούν στην επίτευξη δημιουργίας
ομάδων υψηλής απόδοσης και στον ρόλο της Ηγεσίας στην
Ομάδα.
Απευθύνεται σε Νομικούς και γενικά σε επαγγελματίες που
λειτουργούν ως Σύμβουλοι Επιχειρήσεων.
Βασικοί άξονες του σεμιναρίου είναι:
•
Δημιουργία και Χαρακτηριστικά των Ομάδων που
δραστηριοποιούνται στον τομέα της Νομικής
Επιστήμης.
•
Ομαδική Συνεργασία
•
Η Σημασία της Συναίνεσης την Ομάδα (Η Τεχνική της
Πειθούς)
•
Η Ηγεσία στην Ομάδα
To κόστος του σεμιναρίου είναι 240€ . Στην τιμή
συμπεριλαμβάνεται βεβαίωση παρακολούθησης TÜVHELLAS
(TÜVNORD).
Η δήλωση συμμετοχής εδώ.
Για
περισσότερες
πληροφορίες:
site:https://www.tuvnord.com/gre-mail:training@tuvhellas.gr
τηλ: 2152157455.

των

αναλύοντας

Χρηματοδότησης Επιχειρήσεων»
Το 3ο Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του
Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, σε συνέχιση του
προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του και
των

Λογιστών-Φοροτεχνικών

διαδικτυακό

σεμινάριο

στην

διοργανώνει
Θεσσαλονίκη

δωρεάν
με

θέμα:

«Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης Επιχειρήσεων»
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά από το 3ο
Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας & θα έχει
διάρκεια 25 ώρες.
Το σεμινάριο θα διεξαχθεί 15 , 17 , 22 , 24 και 29 Μαρτίου
2022και οιώρες διεξαγωγής είναι 17:00 – 22:00 μ.μ.
Εισηγητής

του

σεμιναρίου

θα

είναι

οκ.

Ιωάννης

Ταμπακούδης, Οικονομολόγος.
Για δήλωση συμμετοχής εδώ.
Η λήξη υποβολής συμμετοχών είναι την Δευτέρα 14 Μαρτίου
2022.
Για

περισσότερες

πληροφορίες:

site:www.oe-e.gre-

mail:oee3pt@oe-e.grτηλ: 2132141800.

Διαδικτυακό σεμινάριο : MetaverseBeyondtheHype - Απελευθερώνοντας το Δυναμικό της Επαυξημένης Πραγματικότητας
Το Ιταλικό Εμπορικό Επιμελητήριο στο Χονγκ Κονγκ και στο Μακάο, για την υποστήριξη του Φινλανδικού Εμπορικού Επιμελητηρίου
στο Χονγκ Κονγκ, μαζί με την Immersalμαςανακοινώνειότι θα πραγματοποιήσειδωρεάνδιαδικτυακό σεμινάριο με
θέμα:«MetaverseBeyondtheHype - Απελευθερώνοντας το Δυναμικό της Επαυξημένης Πραγματικότητας» την Τετάρτη 31 Μαρτίου
2022 από τις 15:00 έως τις 16:15.
Στο σεμινάριο αυτό θα μάθετε τι είναι το metaverse (και αν είναι πραγματικά το επόμενο μεγάλο πράγμα) και ποιες είναι οι τάσεις της
Επαυξημένης Πραγματικότητας (AR) που πρέπει να παρακολουθείτε για το 2022.
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει:
• Τάσεις AR το 2022 και μετά, MatiasKoski, GM Global Sales στο Immersal
• Περιπτώσεις χρήσης επαυξημένης πραγματικότητας: Ομαλή εξυπηρέτηση πεδίου και καλύτερη δέσμευση
πελατών,ChungNg, SVP (Τεχνολογία, Στρατηγική και Ανάπτυξη), PCCW-HongKongTelecom
• Πώς η RakutenMobile ανέβασε την εμπειρία των θεατών του σταδίου στο επόμενο επίπεδο με AR, KelvinCheng, Διευθυντή
Ε&Α, RakutenMobile
• Q&A
Για εγγραφή εδώ.
Ο σύνδεσμος του διαδικτυακού σεμιναρίου θα σταλεί στο email εγγραφής έως τις 5 μ.μ. την ημέρα πριν από το διαδικτυακό σεμινάριο.

Σεμινάριο «Συστήματα Προστασίας Διπλωμάτων
Ευρεσιτεχνίας και Προώθηση της Καινοτομίας στην
Ελλάδα και τη Σλοβενία»
Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στην
Πρεσβεία της Ελλάδας στη Σλοβενία
μας ενημερώνει ότι θα πραγματοποιήσει διαδικτυακό
σεμινάριο με θέμα «Συστήματα Προστασίας Διπλωμάτων
Ευρεσιτεχνίας και Προώθηση της Καινοτομίας στην Ελλάδα
και τη Σλοβενία» τη Δευτέρα 21 Μαρτίου 2022 στις 13:00 CET
(ώρα Λιουμπλιάνα) ή στις 14:00 EET ( ζώνη ώρας Αθήνας).
Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στα αγγλικά με διακεκριμένους
ομιλητές από τη Σλοβενική Πνευματική Ιδιοκτησία Γραφείου
(SIPO) και της Ελληνικής Ακαδημίας Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
(HIPA).
Δείτε εδώ την ημερήσια διάταξη.
Ο σύνδεσμος για το διαδικτυακό σεμινάριο θα σταλεί στους
εγγεγραμμένους συμμετέχοντες λίγες ημέρες πριν από την
εκδήλωση.
Δείτε εδώ την πρόσκληση.
Η προθεσμία υποβολής είναι έως την Τρίτη 15 Μαρτίου 2022.
Για
περισσότερες
πληροφορίες:
e-mail:
ecocomljubljana@mfa.gr

Κλωστοϋφαντουργικά Προϊόντα – Μια νέα προτεραιότητα
της Κυκλικής Οικονομίας
1ο Ζωντανό Εργαστήριο Εμπλεκόμενων Φορών - Έργο
Uptextile
Το Εργαστήριο Φυσικής Γεωγραφίας και Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων, της Σχολής Αγρονόμων & Τοπογράφων
Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής ΕΜΠ, σε
συνεργασία με την ΕΔΕΜ (Eνωση Διπλωματούχων Ελληνίδων
Μηχανικών)
και
την
ΚΟΙΝΣΕΠ TAG GREEN
θα
πραγματοποιήσουν
το 1o ζωντανό
εργαστήριο
των
εμπλεκόμενων φορέων με θέμα «Κλωστοϋφαντουργικά
Προϊόντα
–
Μια
νέα
προτεραιότητα
της
Κυκλικής
Οικονομίας» του έργου «Κλωστοϋφαντουργικά Προϊόντα –
Δίνουμε μια νέα ζωή Uptextile» στο πλαίσιο της 4ης Διεθνούς
Έκθεσης Verdetec,
στις 18
Μαρτίου στο MEC Παιανίας,
ώρα 17.15-19.00, στην αίθουσα Workshop 1.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, στο στρογγυλό τραπέζι, θα
υπάρχει η δυνατότητα να θέσετε ερωτήματα προς τους
συμμετέχοντες ή να μιλήσετε για δικές σας δράσεις.
Δείτε εδώ το πρόγραμμα.
Για περισσότερες πληροφορίες: site:www.edem-net.gr e-mail:
efitrito@gmail.com

Επιμορφωτικό πρόγραμμα «Χρηματοοικονομικές Τεχνολογίες (fintech) »
Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα πραγματοποιήσει επιμορφωτικό
πρόγραμμα με θέμα: «Χρηματοοικονομικές Τεχνολογίες (fintech)» το οποίο θα διεξαχθεί υβριδικά.
Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 2 μήνες, αποτελείται από 50 ώρες , 2 ECVET και είναι στην ελληνική γλώσσα. Η επιτυχής ολοκλήρωση
του εκπαιδευτικού προγράμματος οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης.
Σκοπόςτου προγράμματος είναι η παρουσίαση των βασικών πτυχών των χρηματοοικονομικών τεχνολογιών (fintech) με τη χρήση
πραγματικών περιπτώσεων εργασίας στην οικονομία. Το πρόγραμμα παρέχει στους εκπαιδευόμενους όλες τις απαραίτητες γνώσεις
σχετικά με την λειτουργία του κλάδου fintech, τονίζοντας τις ιδιαιτερότητες των εργαλείων και γνώσεων που χρησιμοποιούνται.
Απώτερη επιδίωξη είναι να αναδείξει τις νέες δυνατότητες που δημιουργούνται στην αγορά εργασίας οι οποίες δεν είναι διαθέσιμες στις
παραδοσιακές θέσεις εργασίας.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές ή απόφοιτους Πανεπιστημίου και Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων της ημεδαπής και της
αλλοδαπής. Αναλυτικότερα το πρόγραμμα αναφέρεται κυρίως σε εκείνους που εργάζονται (ή υποψήφιους για εργασία) στους κλάδους
της τραπεζικής, συμβουλευτικές επιχειρήσεις, οικονομικούς αναλυτές καθώς και ερευνητές και νέους επιχειρηματίες με έμφαση στο
αντικείμενο των χρηματοοικονομικών τεχνολογιών.
Tο εκπαιδευτικό πρόγραμμα χορηγεί υποτροφίες στους αριστεύσαντες φοιτητές της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας . Ο αριθμός των υποτρόφων είναι ένας ανάτμήμα της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Το κόστος συμμετοχής είναι 150 €. Δείτε εδώ την εκπτωτική πολιτική.
Ο ενημερωτικός οδηγός εδώ και η αίτηση συμμετοχήςεδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες: site: https://learning.uth.gre-mail: learning@uth.gr τηλ: 24210 06390
Ανοικτό Πανεπιστήμιο 2021-2022-6η Εισήγηση
Η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών συνεχίζοντας τις διαδικτυακές επετειακές εκδηλώσεις της για τον εορτασμό των 200 χρόνων από
την Ελληνική Επανάσταση του 1821 λειτουργεί ‒για πέμπτη συνεχή χρονιά‒ το Ανοικτό Πανεπιστήμιό της σε συνεργασία με το
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και
ΔευτεροβάθμιαςΕκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.Τα μαθήματα απευθύνονται σε κάθε ενδιαφερόμενο, ιδιαίτερα στα μέλη της
Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών καθώς και στην ευρύτερη εκπαιδευτική Κοινότητα. Το κεντρικό θέμα του φετινού Ανοικτού
Πανεπιστημίου είναι: «Η Παλιγγενεσία του 1821», προσαρμοσμένο στον επετειακό εορτασμό της εθνικής μας Παλιγγενεσίας.Οι
θεματικές, οι οποίες θα αναπτυχθούν διαδικτυακά, καθώς και οι εισηγητές και οι τακτές ημερομηνίες παρουσίασής των είναι οι εξής:
Κυριακή 16/1/2022, ώρα 18.00, Ιάκωβος Μιχαηλίδης Καθηγητής Νεότερης & Σύγχρονης Ιστορίας Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ.,Η
Φιλική
Εταιρεία
και
η
Επανάσταση
στις
Παραδουνάβιες
Ηγεμονίες
καιστηΜακεδονία
Κυριακή 23/1/2022, ώρα 18.00, Θανάσης Χρήστου Καθηγητής Νεότερης Ιστορίας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Η Επανάσταση
στη
Στερεά
Ελλάδα
και
στην
Πελοπόννησο
Κυριακή 6/2/2022, ώρα 18.00, Κυριάκος ΧατζηκυριακίδηςΕπ. Καθηγητής της έδρας Ποντιακών Μελετών Α.Π.Θ., Η Επανάσταση
στα
νησιά
του
Αιγαίου
και
στην
Κρήτη
Κυριακή 20/2/2022, ώρα 18.00, Πέτρος ΠαπαπολυβίουΑν. Καθηγητής Ιστορίας Πανεπιστημίου Κύπρου, Τα επαναστατικά γεγονότα
στην
Κύπρο
Κυριακή 27/2/2022, ώρα 18.00, Γιώργος Γεωργής, Καθηγητής Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου, Κύπρος, Ο Ιωάννης Καποδίστριας
και
η
συγκρότηση
του
Νεοελληνικού
Κράτους
Κυριακή 13/3/2022, ώρα 18.00, Μιλτιάδης Παπανικολάου Ομότ. Καθηγητής Ιστορίας της Τέχνης Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ., Το
’21
στην
Τέχνη
Τις εισηγήσεις – μαθήματα και τους ομιλητές προλογίζει ο Πρόεδρος της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών Δρ Βασίλειος Ν. Πάππας.
Την Κυριακή 13/3/2022, ώρα 18.00,παρακολουθήστετην6η και τελευταία εισήγησητου Ομότιμου Καθηγητή Ιστορίας της Τέχνης της
Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ. κ. Μιλτιάδη Παπανικολάου, με θέμα: Το '21 στην Τέχνη.
Για να παρακολουθήσετε τις παραπάνω εισηγήσεις – μαθήματα του Ανοικτού Πανεπιστημίου ακολουθείτε τον
σύνδεσμο:https://www.youtube.com/user/EMS1939/videos. Για περισσότερες πληροφορίες: site: www.ems.gremail: ems@ems.gr

Διεθνές Συνέδριο Ο.ΜΕ.Δ. “Σύγχρονες τάσεις της Συλλογικής Διαπραγμάτευσης στα Βαλκάνια & στη Ν.Α. Ευρώπη”
Ο Οργανισμού Μεσολάβησης & Διαιτησίας (Ο.ΜΕ.Δ.) μας ενημερώνει ότι θα πραγματοποιήσει διεθνές συνέδριο με θέμα “Σύγχρονες
τάσεις της Συλλογικής Διαπραγμάτευσης στα Βαλκάνια & στη Ν.Α. Ευρώπη”με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων λειτουργίας του
Οργανισμού με συν-διοργανωτές τις Νομικές Σχολές των Πανεπιστημίων Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) & Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), το Σάββατο 12
Μαρτίου 2022, στο Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ. στη Θεσσαλονίκη.
Το συνέδριο θα αναμεταδοθεί διαδικτυακά μέσω ZOOM, με επιλογή ταυτόχρονης μετάφρασης στην ελληνική γλώσσα, στον
σύνδεσμοqrco.de/omed30(zoompasscode, εφόσον ζητηθεί, 220312).
Σας επισυνάπτονται το πρόγραμμα, η πρόσκληση και η αφίσα του συνεδρίου.
Σε περίπτωση δια ζώσης συμμετοχής σας, υμών ή εκπροσώπων σας,θα πρέπει να δηλώσετε τη συμμετοχήσας στο info@omed.gr με
τα στοιχεία επικοινωνίας των ενδιαφερομένων για συμμετοχή με φυσική παρουσία, καθώς θα τηρηθούν σειρά προτεραιότητας και
αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα, με επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης, και όχι PCR ή RapidTest.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Ο.ΜΕ.Δ.www.omed.gr.

Διαδικτυακή συνεδρία AEBR και IVY «Νέες Γυναίκες και
Διασυνοριακή Συνεργασία»
Η Ένωση Ευρωπαϊκών Παραμεθόριων Περιφερειών (AEBR)
και η Εθελοντική Νεολαία Interreg στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
Έτους Νεολαίαςμας ενημερώνει ότι θα πραγματοποιήσει
ηλεκτρονική

συνεδρία

με

θέμα

«Νέες

Γυναίκες

και

τη

Διασυνοριακή Συνεργασία» την Τρίτη15 Μαρτίου στις 10 π.μ.
Θα τονίσει τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες των νέων γυναικών
και θα προβληματιστεί σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα
τρέχοντα προγράμματα και έργα διασυνοριακής συνεργασίας
αντιμετωπίζουν τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους.
Για εγγραφή εδώ.
Δείτε εδώ την ατζέντα.
Για

περισσότερες

πληροφορίες:

site:

www.aebr.eue-mail:

info@aebr.eu.

2ο Συνέδριο Δικαίου της Ενέργειας
H Νομική βιβλιοθήκη
και το επιστημονικό Περιοδικό
«Περιβάλλον και Δίκαιο», σε συνεργασία με τον Όμιλο
Economia, διοργανώνουν το 2ο Συνέδριο Δικαίου της
ΕνέργειαςΤετάρτη 16 Μαρτίου 2022διά ζώσης στο ξενοδοχείο
Grand Hyatt Athens&livestreaming μέσω της virtualplatformτης
Νομικής βιβλιοθήκης.
Το Συνέδριο τελεί υπό την Επιστημονική Επιμέλεια και αιγίδα
της Ελληνικής Ένωσης Δικαίου της Ενέργειαςκαι έχει τεθεί υπό
την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειαςκαι
τηςEuropean Federation of Energy Law Associations (EFELA).
Μετά το Συνέδριο θα ακολουθήσει ConferenceCocktail με θέα
την Ακρόπολη στο The GrandbyInterni
Τετάρτη 16 Μαρτίου, ώρα 19:30.
Το κόστος συμμετοχής είναι 285 € με φυσική παρουσία και 235
€ υβριδικά.
Η αίτηση συμμετοχής εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες: site: https://www.nb.org/e-mail:
info@nb.org.

Ζήτηση συνεργασίας με εταιρείες στην Ελλάδα από την FEMANCo. Σερβίας
Η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Βελιγράδι μας ενημερώνει ότι η εταιρεία FEMANCoεκδήλωσε το ενδιαφέρον για συνεργασία με ελληνικές
επιχειρήσεις.
Η FEMANCo είναι παραγωγός τροφοδοσίας και ηλεκτρικού δικτύου στη Βαλκανική περιοχή της Ευρώπης για ομάδες προϊόντων:
-Αυτοφερόμενα δέματα καλωδίων για ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλής και μέσης τάσης,
- Ντουλάπια μέτρησης και διανομής από πολυεστέρα,
- Φωτισμός δρόμου και βιομηχανικού φωτισμού (LED, φωτισμός αλογόνου),
-Γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα με 3 (τρεις) υποδοχές,
- Αυτοφερόμενα πακέτα οπτικών καλωδίων,
- Εργαλεία και εξαρτήματα εγκατάστασης για σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο και το δίκτυο τηλεπικοινωνιών,
- Αυτόματο ηλιακό ηλίανθο δύο αξόνων ισχύος 7,2 kW/h
Για περισσότερες πληροφορίες: site: http://www.feman.co.rs/e-mail:export@feman.co.rs

Ζήτηση συνεργασίας της FluorCanadaLTD
Η εταιρεία FluorCanadaLTD

ενεργώντας ως αντιπρόσωπος της HellasGoldS.A , ενδιαφέρεται να επικοινωνήσει με εταιρείες

κατασκευής/υπηρεσιών/εξοπλισμού για το συγκρότημα Μεταλλείων Κασσάνδρας Χαλκιδικής.
Αυτή είναι η τρέχουσα λίστα υπηρεσιών και εξοπλισμού που ψάχνουν να βρουν εταιρείες που θα ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη
διαδικασία προεπιλογής, να αξιολογηθούν και για όσες εγκριθούν θα συμπεριληφθούν στις λίστες προσφερόντων.
Για περισσότερες πληροφορίες: e-mail: luisa.ramirez@fluor.comτηλ:604-416-3062

Επιχειρηματικά Νέα
ΑΙΓΥΠΤΟΣ
Το
Γραφείο
Οικονομικών
&
Εμπορικών
Υποθέσεων
της
Πρεσβείας
της
Ελλάδος
στο
Κάϊρο,
απέστειλε έγγραφο με θέμα:Εξέλιξη στο ζήτημα του τρόπου πληρωμής των εξαγωγέων των κ.μ. της ΕΕ με LetterofCredit και όχι
πλέον με CashAgainstDocuments.
Δείτε εδώ το ερωτηματολόγιο.
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.grή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Μπουένος Άϊρες, απέστειλε:Ενημερωτικό Δελτίο
Φεβρουαρίου 2022
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο
Μπουένος Άϊρες (www.mfa.gr/missionsabroad/es/argentina ), email: ecocom-buenosaires@mfa.gr
ή την ιστοσελίδα του
ΒΕΘ www.veth.gov.gr .
ΑΡΜΕΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Ερεβάν, απέστειλε ενημερωτικό έγγραφο με
θέμα:Ενημερωτικό Δελτίο Φεβρουαρίου 2022
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο
Ερεβάν ( www.agora.mfa.gr ) , e-mail:ecocom-yerevan@mfa.grή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ : www.veth.gov.gr .
ΒΕΛΓΙΟ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στις Βρυξέλλες, απέστειλε ενημερωτικό δελτίο με
τίτλο:«Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Βέλγιο -Φεβρουάριος 2022»
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στις
Βρυξέλλες (http://agora.mfa.gr/ ) e-mail: ecocom-brussels@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .
ΒΟΣΝΙΑ – ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Σεράγεβο, απέστειλε ενημερωτικό έγγραφο με
θέμα:"Οικονομία και Εμπόριο στην Βοσνία & Ερζεγοβίνη
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο ΟΕΥ της Ελλάδας στο Σεράγεβο, email:ecocom-serajevo@mfa.gr , gremb.sjv@mfa.gr ,τηλ: 0038 733 560551 ή να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του
ΒΕΘwww.veth.gov.gr
ΙΣΠΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μαδρίτη, απέστειλε ενημερωτικό έγγραφο με
θέμα:
-Ενημέρωση για ανάρτηση σχετικά με το δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών εξελίξεων για την Ισπανία Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου
2022
-Ενημέρωση ανάρτησης για τα στοιχεία τουριστικών ροών στην Ισπανία Ιανουαρίου 2022
-Ενημέρωση για ανάρτηση σχετικά με την επίπτωση στον γεωργικό τομέα στην Ισπανία από το φαινόμενο ξηρασίας και την
εμπόλεμη κατάσταση στην Ουκρανία
-Ενημέρωση ανάρτησης για την αποτίμηση των διεθνών κλαδικών εκθέσεων WorldOliveOilExhibition, HipandMeatAttraction
-Ενημέρωση ανάρτησης σχετικά με την αποχώρηση ισπανικών εταιριών από την ρωσική αγορά
-Ενημέρωση ανάρτησης για το 2022
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 .
Διοργάνωση Ελληνικού Ομαδικού Περιπτέρου από το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο
Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, επίσημος αντιπρόσωπος του Εκθεσιακού Οργανισμού του Βερολίνου
στην Ελλάδα διοργανώνει για τέταρτη φορά το Ελληνικό Ομαδικό Περίπτερο για την ASIA FRUIT LOGISTICA 2022 η οποία θα
πραγματοποιηθεί 2-4 Νοεμβρίου του 2022στο Εκθεσιακό Κέντρο The QueenSirikitNational Convention Center (QSNCC), της
Μπανγκόκ.
Η Ελλάδα στην τελευταία διοργάνωση της έκθεσης, με φυσική παρουσία, συμμετείχε με 6 δυναμικές επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριμένα
στο Ελληνικό Ομαδικό Περίπτερο του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου έλαβαν μέρος οι εξής 5 εταιρίες: Anatoli SA, Chatzidakis SA,
KoliosCompany SA, Mitrosilis SΑ και ProtofanousiFruits. Ενώ η εταιρία ZEUS KIWI έλαβε μέρος ως ανεξάρτητος εκθέτης.
Το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο εξασφάλισε τη στρατηγική υποστήριξη της EnterpriseGreeceInvest& Trade για τη συμμετοχή των
Ελλήνων εκθετών στην τελευταία έκθεση με φυσική παρουσία, που δεν συμμετείχαν σε κάποιο πρόγραμμα, επιδοτώντας το 50% του
ενοικίου του χώρου τους για σταντ επιφάνειας μέχρι 12 τ.μ. Η ΕnterpriseGreeceInvest& Trade και το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο
δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην προβολή των ελληνικών φρούτων και φρέσκων λαχανικών στην ασιατική αγορά, ενισχύοντας σημαντικά
την προσπάθειά τους.
Για δήλωση συμμετοχής εδώ.
Κάθε επιχείρηση, που ενδιαφέρεται να λάβει μέρος στο Ελληνικό Ομαδικό Περίπτερο του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, καλείται
να δηλώσει το ενδιαφέρον της το αργότερο έως τις 29 Απριλίου 2022.
Για περισσότερες λεπτομέρειες: site: www.german-fairs.gre-mail: y.patsiavos@ahk.com.gr
τηλ:210 6419026

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΤΔ Γ1016096 ΕΞ 2022/25.02.2022
«Διεθνείς κυρώσεις – Περιοριστικά μέτρα σε σχέση με την αναγνώριση των μη ελεγχόμενων από την κυβέρνηση της Ουκρανίας
περιοχών των περιφερειών Ντονέτσκ (Donetsk) και Λουχάνσκ (Luhansk) και την εντολή των Ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στις
περιοχές– Κανονισμός (ΕΕ) 2022/263 του Συμβουλίου»
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΤΔ Γ1016498 ΕΞ 2022/28.02.2022
«Διεθνείς κυρώσεις – Περιοριστικά μέτρα του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/263 του Συμβουλίου – Ενσωμάτωση στο υποσύστημα TARIC»
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΤΔ Γ1016528 ΕΞ 2022/28.02.2022
«Απαγορεύσεις και Περιορισμοί – Καν. (ΕΕ) 2022/328 του Συμβουλίου για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014
σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία.»
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.:ΔΤΔ Γ1018055 ΕΞ2022 /03.03.2022
«Διεθνείς κυρώσεις – Περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία –
Κανονισμός (ΕΕ) 2022/345 του Συμβουλίου»
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2023/02.03.2022 (ΑΔΑ:9ΠΜΗ46ΜΠ3Ζ-ΔΔ4)
Παροχή διευκρινίσεων για τη φορολογική μεταχείριση κρασιών μικρών οινοπαραγωγών.

Εκθέσεις στην Ελλάδα
WORLD TOURISM EXPO
Πόλη: Αθήνα, Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου
Ημερομηνία: 13-15 Μαΐου 2022
Εκθέματα: Έκθεση τουρισμού
Πληροφορίες: Site: https://worldtourismexpo.gr/ , τηλ:2110129575 e-mail:info@mact.gr
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 2022
Πόλη: METROPOLITANEXPO, Αθήνα
Ημερομηνία:14-16 Οκτωβρίου2022
Εκθέματα:Έκθεση αλουμινίου
Πληροφορίες: Site:http://www.aluminium.org.gr/ τηλ: 2107256130
e-mail:info@aluminium.org.gr
9TH ATHENS INTERNATIONAL TOURISM & CULTURE EXPO
Πόλη:MEC Παιανίας, Αθήνα
Ημερομηνία: 25-27 Νοεμβρίου 2022
Εκθέματα: Έκθεση τουρισμού & πολιτισμού
πληροφορίες: site: https://aite.gr/ τηλ: 210 6122164

Νέες ημερομηνίες για την τουριστική έκθεση World Tourism Expo
Η WorldTourismExpo μεταφέρεται στις 13 με 15 Μαΐου, θέλοντας να δώσει το έναυσμα της σεζόν για το 2022, αλλά παράλληλα να
δώσει και την ευκαιρία συμμετοχής στον μεγαλύτερο δυνατόν αριθμό επαγγελματιών. Η αλλαγή κρίθηκε αναγκαία έπειτα από εκτενείς
συνομιλίες που είχε η διοργανώτρια εταιρεία MactMediaGroup με συνεργάτες της στο εξωτερικό και προχώρησε στο μεταφορά της
WTE στις νέες ημερομηνίες. Την κατανόηση για την εξέλιξη έδειξαν και οι επιχειρήσεις και φορείς που έχουν ήδη κλείσει τη συμμετοχή
τους στην έκθεση. Η WTE θα αποτελέσει εξέχων γεγονός και για το εγχώριο ταξιδιωτικό κοινό ενόψει του καλοκαιριού.
Η WorldTourismExpo έρχεται για να τονώσει την τουριστική αγορά σε όλες τις εκφάνσεις της διαθέτοντας Β2Β, αλλά και B2C
χαρακτηριστικά. Η παρουσίαση σε μία έκθεση που αναμένεται να αποτελέσει θεσμό, προορισμών, θεματικών μορφών τουρισμού,
ελληνικών προϊόντων, αλλά και τουριστικών αγορών του εξωτερικού θα δώσει ώθηση συνολικά στην αγορά «χωρίς να μένει κανείς
πίσω», όπως μας παρότρυνε πρόσφατα και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού.
Στη WTE ενώνουν τις δυνάμεις τους ελληνικοί και ξένοι τουριστικοί προορισμοί, τα νησιά της Ελλάδας, ο Θεματικός Τουρισμός, η
Γαστρονομία, ο Οίνος. Όλοι συναντώνται στη μεγάλη διεθνή τουριστική έκθεση της Αθήνας που θα διεξαχθεί στις 13 με 15 Μαΐου στο
Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου.
Η έκθεση στο iexpo στο Περιστέρι θα τονώσει το ενδιαφέρον για τον εισερχόμενο τουρισμό, αλλά και για τον εσωτερικό τουρισμό, ο
οποίος υπήρξε το σημείο «κλειδί» για πολλούς προορισμούς τη δύσκολη αυτή περίοδο της πανδημίας. Παράλληλα στοχεύει να
αναθερμάνει και το ενδιαφέρον για ταξίδια εκτός συνόρων, το οποίο αφορά έντονα το κομμάτι των τουριστικών γραφείων που έχει
υποστεί μεγάλες απώλειες.
Για περισσότερες πληροφορίες: e-mail: info@mact.gr τηλ: 2110129575.

Ανακοίνωση για ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 2022
H Ελληνική Ένωση Αλουμινίου ανακοινώνει τη διοργάνωση της επίσημης κλαδικής έκθεσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 2022 που θα
πραγματοποιηθεί από 14 έως 16 Oκτωβρίου 2022 στο METROPOLITAN EXPO, το μεγαλύτερο και πλέον σύγχρονο εκθεσιακό
κέντρο της Αθήνας με διοργανωτή την εταιρεία RΟΤΑ.Η έκθεση ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 2022 θα διοργανωθεί ταυτόχρονα και στον
ίδιο χώρο με την συγγενή επαγγελματική έκθεση ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2022, που απευθύνεται στον τομέα των κατασκευών. Για
περισσότερες πληροφορίες: e-mail:mgrafeo@rota.gr τηλ: 2 111 801 801.
Ανακοίνωση για την 9η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού & Πολιτισμού
2022
Στις 25-27 Νοεμβρίου 2022 πρόκειται να πραγματοποιηθεί η 9η Διεθνής
Έκθεση Τουρισμού & Πολιτισμού 2022 , στο MEC Παιανίας, στην
Αθήνα .Η Έκθεση θα προβάλλει όλους τους κλάδους του τουρισμού και
κυρίως
•
Leisure,
Luxury,
Mice,
Business
Travel,
ΠολιτιστικόςΤουρισμός
•
OnLineTravel, Εναλλακτικός Τουρισμός, Γαστρονομία
κ.ά
•
150 Διεθνείς Buyers και TravelAgents θα φιλοξενήσουμε
από 35 χώρες για να έχουν Β2Β συναντήσεις με τους
εκθέτες για να δημιουργήσουν νέες συνεργασίες και
αύξηση των πελατών τους
•
Στην έκθεση θα συμμετέχουν Εταιρείες Τουρισμού από
όλους
τους κλάδους, Ξενοδοχεία,
Καταλύματα
Περιφέρειες , Δήμοι και Οργανισμοί Τουρισμού και
Πολιτισμού
Παράλληλα θα διοργανωθούν Ημερίδες με θέματα:
•
Η σύγχρονη οργάνωση των Τουριστικών επιχειρήσεων
στη Νέα Εποχή Τουρισμού
•
Ο Πολιτιστικός μας Τουρισμός πόλος έλξης του Διεθνούς
Τουρισμού
•
Παράλληλα θα γίνουν και ζωντανές Γαστρονομικές
παρουσιάσεις
Για περισσότερες πληροφορίες: site: https://aite.gr/ τηλ:210 6122164.
Ενημερωτικές εκδηλώσεις "Export Support Working Groups"
το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο και το Ελληνο-Iταλικό Επιμελητήριο
Θεσσαλονίκης συμμετέχουν στο έργο "Go International*" του
προγράμματος Interreg Greece – Bulgaria.. Στόχος του έργου "GoInt"
είναι να υποστηρίξει επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα από τη Β.
Ελλάδα να αναπτύξουν τη διεθνή παρουσία τους. Στις δράσεις, που
σχεδιάζονται στο πλαίσιο του έργου για τον Μάρτιο 2022, ανήκει και μία
σειρά από ενημερωτικές εκδηλώσεις "Export Support Working Groups",
που θα λάβουν χώρα στις εξής πόλεις της Β. Ελλάδος:
Ημερομηνία
Ώρα
Πόλη
Τοποθεσία
15.03.2022
17:30 - 20:30
Αλεξανδρούπολη
Επιμελητήριο
Έβρου
16.03.2022
17:30 - 20:30
Κομοτηνή
Επαγγελματικό
& Βιοτεχνικό Επιμελητήριο
22.03.2022
17:30 - 20:30
Δράμα
Επιμελητήριο
Δράμας
31.03.2022
17:30 - 20:30
Σέρρες
tba
Απρίλιος 2022
tba
Θεσσαλονίκη
tba
Δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής. Πρόγγραμμα | Δήλωση Συμμετοχής.

Ανακοίνωσηγια YAPI – Turkeybuild Istanbul
ToYapi - TurkeybuildIstanbulTeamμας ενημερώνει ότι
έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για την έκθεση
YAPI
–
TurkeybuildIstanbul
η
οποία
θα
πραγματοποιηθεί από τις 23 έως τις 26 Μαρτίου στο
Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο TUYAP στην
Κωνσταντινούπολη.
Είναι ένα ενιαίο κατάστημα για επαγγελματίες του
κλάδου από όλο τον κόσμο που θέλουν να
εξερευνήσουν τη βιομηχανία στην Τουρκία και τη γύρω
περιοχή ή/και να επεκταθούν τις επιχειρήσεις τους στην
περιοχή.
Σχεδόν 300 εκθέτες από 16 χώρες έχουν ήδη πάρει τη
θέση τους στη φετινή έκδοση και η λίστα αυξάνεται
καθημερινά.
Στην έκθεση θα παρουσιαστούν νέα προϊόντα,
υπηρεσίες και τεχνολογίες που έχουν επηρεάσει τη
βιομηχανία. Ένα από αυτά είναι η GreenDrains, μια
εταιρεία από τη Δανία που κατασκευάζει αποχετεύσεις
χωρίς νερό. Αυτό το προϊόν επιτρέπει τη ροή του νερού
ενώ εμποδίζει τις οσμές, τα αέρια και τα παράσιτα,
ενισχύοντας το εσωτερικό περιβάλλον των κτιρίων
24/7.
Η εφαρμογή μας είναι προσβάσιμη σε όλους τους
εκθέτες και τους επισκέπτες και έχει αναπτυχθεί για να
επιτρέπει σε όλους τους επισκέπτες
να
προγραμματίσουν το χρόνο τους στην έκθεση και να
βρουν τις κατάλληλες επαφές για να δημιουργήσουν
νέες επιχειρηματικές συνεργασίες.
•
Η εφαρμογή HyveConnect στοχεύει να
συνδέσει τους εκθέτες
με επαγγελματίες
επισκέπτες και να σας ταιριάξει με τους
κατάλληλους ανθρώπους.
•
Με την εφαρμογή, μπορείτε να επεκτείνετε
γρήγορα το δίκτυό σας, να συνδεθείτε με τους
κατάλληλους πελάτες ή προμηθευτές και να
αυξήσετε τους δυνητικούς πελάτες της
επιχείρησής σας.
•
Προκειμένου να διατηρηθεί η κοινωνική
απόσταση,
η
εφαρμογή
HyveConnect
επιτρέπει πλέον στους χρήστες να έχουν
Εικονικές Συναντήσεις.
•
Μπορείτε να εξερευνήσετε εικόνες προϊόντων,
αρχεία pdf και βίντεο που ανεβάζουν οι
εκθέτες μας στα προφίλ τους.
Για εγγραφή εδώ. Για περισσότερες πληροφορίες: site:
https://yapifuari.com.tr/e-mail: info.turkey@hyve.group.

Διεθνής Εκθέσεις
INTERNATIONALTURKEY BUILD FAIR
Πόλη: Κωνσταντινούπολη ,Τουρκία,Ημερομηνία:23-26 Μαρτίου 2022,Εκθέματα: Έκθεση κατασκευής κτιρίων
Πληροφορίες:email:thessaloniki@trade.gov.trsite:https://yapifuari.com.tr/Home
15Η ΈΚΘΕΣΗ INDIAN FASHION JEWELLERY& ACCESORIES SHOW (IFJAS)
Πόλη: Ινδία , Ημερομηνία: 30 Μαρτίου 2022 – 03 Απριλίου 2022,Εκθέματα: Έκθεση Ινδικής Μόδας Κοσμήματα και Αξεσουάρ
Πληροφορίες:site: https://ifjas.in/home
53RDIHGF DELHI FAIR
Πόλη: Δελχί, Ινδία, Ημερομηνία: 30 Μαρτίου 2022 – 03 Απριλίου 2022, Εκθέματα: Έκθεση σπιτιού, μόδας, τρόπου ζωής,
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και επίπλων
Πληροφορίες: site:www.indiaingreece.gov.inτηλ:2107216227.

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα
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17/3/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΤΗΛ.2310381080

ΓΙΑ

ΤΗΝ

424 ΓΣΝΘ
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22/3/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΩΤΩΝ ΤΗΛ.2343053206

ΓΙΑ

ΤΗΝ

33 Μ/Κ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ "ΣΥΝΤΑΓΜΑ
ΚΥΔΩΝΙΩΝ"
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4/4/2022
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
"ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ"
2413504379

ΤΗΝ
ΤΗΛ.

ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
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6/4/2022
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΤΟΥ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ
ΠΛΕΙΟΔΟΤΗ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΤΟΥ
ΓΝ
ΒΟΛΟΥ ΤΗΛ. 24213 51157

•

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΓΝ ΒΟΛΟΥ

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου μαςwww.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 υπηρεσίασυμβουλευτικής καθοδήγησης
(https://e-consulting.uhc.gr) και την υπηρεσία ενημέρωσης και επικοινωνίας μεταξύ επιχειρήσεων μελών των
Επιμελητηρίων (https://businessplatform.uhc.gr ). Με την πρώτη υπηρεσία, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να ανατρέχουν για να
αντλούν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για όλα τα νέα επενδυτικά προγράμματα και προγράμματα απασχόλησης, όπως και
όλες τις προϋποθέσεις ένταξής τους σε αυτά. Με την δεύτερη υπηρεσία ηλεκτρονικής (εξ αποστάσεως) ασύγχρονης
εκπαίδευσης οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, στην οποία έχει αναπτυχθεί μεγάλος
αριθμός μαθημάτων ασύγχρονης τηλεκατάρτισης. Με την τρίτη υπηρεσία μέσω ενός ολοκληρωμένου συστήματος
συμβουλευτικής, με σύγχρονα μέσα και μεθόδους παρέχονται σε επιχειρήσεις – μέλη διαδραστικές υπηρεσίες συμβουλευτικής
καθοδήγησης. Με την τέταρτη υπηρεσία παρέχεται η δυνατότητα στις μικρές κυρίως επιχειρήσεις που δεν έχουν δικό τους
σύστημα διαχείρισης περιεχομένου, να αναρτούν ειδήσεις και να έρχονται σε καθημερινή επικοινωνία με άλλες επιχειρήσεις.

