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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 για ανακοινώσεις κατά της ακρίβειας: Περιορισμένης διάρκειας και ωφέλειας τα νέα μέτρα

“Κάθε μέτρο που ανακοινώνεται για την ανακούφιση των νοικοκυριών και των επιχειρηματιών είναι ευπρόσδεκτο. Τα μέτρα κατά της
ακρίβειας που εξειδικεύτηκαν λίγο νωρίτερα από τους αρμόδιους υπουργούς είναι μεν προς τη σωστή κατεύθυνση, ωστόσο είναι
περιορισμένης διάρκειας, αλλά και ωφέλειας καθώς η επιχειρηματικότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με τις υπέρογκες αυξήσεις στις τιμές
της ενέργειας, των πρώτων υλών, των μεταφορικών αλλά και τον ανεξέλεγκτο πληθωρισμό, γεγονός που θέτει εν αμφιβόλω τη
βιωσιμότητα πολλών μικρομεσαίων επιχειρήσεων». Αυτό δήλωσε ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης,
Αναστάσιος Καπνοπώλης μετά από την εξειδίκευση των νέων μέτρων ύψους 1,1 δις. ευρώ.
«Οι επιχειρηματίες και δη οι μικροί και μικρομεσαίοι, που είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στις όποιες αναταράξεις, γνωρίζουμε πως το
επόμενο διάστημα και ειδικά για όσο διαρκεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, η κατάσταση θα επιδεινώνεται συνεχώς. Για το λόγο αυτό το
επιχειρείν χρειάζεται ουσιαστικά, γενναία μέτρα που θα το στηρίξουν. Ο στόχος είναι να μη λυγίσει η επιχειρηματικότητα που
καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για να περάσει με αξιώσεις στην επόμενη ημέρα της οικονομίας» αναφέρει ο κ. Καπνοπώλης
υπογραμμίζοντας πως «η κυβέρνηση πρέπει να συνεχίσει να βρίσκεται σε εγρήγορση προκειμένου να λάβει στοχευμένα μέτρα για την
επιχειρηματική κοινότητα».

e-ΕΦΚΑ: Σε λειτουργία η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία
«Μάθε πού ανήκεις»

Οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ για την περίοδο 14-18
Μαρτίου

Τέλος σε μία μακροχρόνια ταλαιπωρία για εκατ.
ασφαλισμένους θέτει η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία του eΕΦΚΑ «Μάθε πού ανήκεις», σύμφωνα με ανακοίνωση του
φορέα. Με τη νέα εφαρμογή, ο κάθε ασφαλισμένος μπορεί
να εντοπίσει ηλεκτρονικά, έγκυρα και εύκολα, την αρμόδια
Τοπική Διεύθυνση στην οποία ανήκει και στην οποία
πρέπει να απευθυνθεί, βάσει Ταχυδρομικού Κώδικα ή
Διεύθυνσης.

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Με αυτόν τον τρόπο, όπως επισημαίνεται στην
ανακοίνωση, καταργούνται χιλιάδες επισκέψεις σε λάθος
υπηρεσίες, λόγω ελλιπούς ενημέρωσης των πολιτών, αλλά
και των ίδιων των υπαλλήλων, που παρέπεμπαν τους
πολίτες σε λάθος σημεία εξυπηρέτησης.
Η εφαρμογή χωρικών αρμοδιοτήτων είναι διαθέσιμη στον
ιστότοπο του φορέα (www.efka.gov.gr) στη θέση
(https://www.efka.gov.gr/mathepouanikeis.php).
Παράλληλα, ο e-ΕΦΚΑ σημειώνει πως η νέα αυτή
ηλεκτρονική υπηρεσία έρχεται σε συνέχεια της
ολοκλήρωσης της σύστασης των 117 νέων Τοπικών
Διευθύνσεων του e-ΕΦΚΑ που λειτουργούν ως ενιαία
σημεία εξυπηρέτησης για όλους τους ασφαλισμένους και
συνταξιούχους του φορέα.

88,5 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε πάνω από 100.000
δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών
από e-ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ για την εβδομάδα 14-18 Μαρτίου.
Ειδικότερα:
1. Από τον e-ΕΦΚΑ την περίοδο 14-18 Μαρτίου θα γίνουν οι
ακόλουθες καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών
πληρωμών του Φορέα:
• 11,2 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 29.174 δικαιούχους
για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας,
κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας)
• 18,2 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 660 δικαιούχους σε
συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ
2. Από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
•
•
•
•

18 εκατ. ευρώ σε 47.000 δικαιούχους για καταβολή
επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων
21 εκατ. ευρώ σε 9.000 δικαιούχους στο πλαίσιο
επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης
6,5 εκατ. ευρώ σε 10.000 μητέρες για επιδοτούμενη
άδεια μητρότητας
3 εκατ. ευρώ σε 5.000 δικαιούχους για Προγράμματα
Κοινωφελούς Χαρακτήρα.

Στη Βουλή οι ρυθμίσεις για την εθνική σύνταξη των ομογενών από την Αλβανία και την ασφαλιστική ικανότητα των μη
μισθωτών με οφειλές στον ΕΦΚΑ
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Δύο σημαντικές ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η ρύθμιση για τις εθνικές
συντάξεις των ομογενών από την Αλβανία και την πρώην Σοβιετική Ένωση και αυτή που αφορά στην ασφαλιστική ικανότητα των
μη μισθωτών ασφαλισμένων με οφειλές προς τον ΕΦΚΑ περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, στο νομοσχέδιο του Υπουργείου
Εσωτερικών, που κατατέθηκε χθες στη Βουλή.
Πιο συγκεκριμένα:
1. Διευκολύνεται η απονομή πλήρους εθνικής σύνταξης στους Έλληνες Βορειοηπειρώτες και στους Έλληνες Πόντιους που
προέρχονται από την πρώην Σοβιετική Ένωση και που για αντικειμενικούς λόγους δεν είχαν τη δυνατότητα να παλιννοστήσουν
στην Ελλάδα πριν το 1992. Υλοποιείται έτσι η δέσμευση που είχε αναλάβει η κυβέρνηση έναντι των ομογενών αυτών για την
αναγνώριση των ασφαλιστικών τους δικαιωμάτων.
Ειδικότερα, τροποποιείται η διάταξη του Ν. 4387/2016 («νόμος Κατρούγκαλου») που έθετε ως προϋπόθεση για τη χορήγηση
εθνικής σύνταξης 384 ευρώ τη διαμονή επί 40 χρόνια στην Ελλάδα, η οποία ήταν αδύνατο να εκπληρωθεί αφού τα σύνορα
άνοιξαν το 1990. Με την προτεινόμενη διάταξη, θα απαιτούνται 30 αντί για 40 χρόνια διαμονής προκειμένου να λάβουν πλήρη
εθνική σύνταξη -από 1η Ιανουαρίου 2022- οι ομογενείς από την Αλβανία και την πρώην Σοβιετική Ένωση.
Την ίδια στιγμή, αυξάνεται σε πραγματικούς όρους η εθνική σύνταξη που λαμβάνουν, καθώς μέχρι τώρα αυτή υπολογιζόταν σε
σχέση με το πόσο υπολείπονται τα χρόνια της διαμονής τους από τα 40 χρόνια (π.χ. πλήρης εθνική σύνταξη στα 40 χρόνια,
50% της εθνικής σύνταξης στα 20 χρόνια διαμονής κ.ο.κ. μέχρι το ελάχιστο των 15 ετών). Με τη μείωση του ορίου για την
πλήρη εθνική σύνταξη στα 30 χρόνια καθένας από τους ομογενείς αυτούς θα δει αντίστοιχη αύξηση στη σύνταξή του. Η
πλήρης σύνταξη θα δίνεται πλέον στα 30 χρόνια παραμονής, ενώ αντίστοιχη θετική επίδραση θα υπάρχει και για όσους έχουν
διαμονή μικρότερη των 30 ετών. Οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της ρύθμισης θα εξειδικευθούν σε κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών, Εξωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Προστασίας του Πολίτη και Εσωτερικών.
2. Ρυθμίζεται υπό προϋποθέσεις το θέμα της ασφαλιστικής ικανότητας των ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών και αυτοτελώς
απασχολουμένων που έχουν οφειλές προς τον ΕΦΚΑ. Συγκεκριμένα, δίνεται ασφαλιστική ικανότητα στις ανωτέρω
κατηγορίες ασφαλισμένων για παροχές υγείας σε χρήμα και είδος, από 1η Μαρτίου 2022 έως 28 Φεβρουαρίου 2023, με τον
όρο είτε να έχουν καταβάλει το προηγούμενο έτος, είτε καταβάλουν κατά το τρέχον έτος στον ΕΦΚΑ ποσό ίσο με την ετήσια
εισφορά σε είδος και χρήμα, σύμφωνα με την ασφαλιστική κατηγορία που είχαν επιλέξει για το 2021.
3. Τέλος, παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022 το ειδικό πρόγραμμα επανειδίκευσης, κατάρτισης και απόκτησης
επαγγελματικής εμπειρίας για πρώην εργαζομένους της εταιρείας «ΘΡΑΚΗ ΑΕ», που υλοποιείται στη Θράκη, περιοχή που
πλήττεται από την ανεργία. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου
Εργασίας και υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Έβρου ΑΕ. Μετά τη λήξη της παράτασης του προγράμματος, δίνεται
η δυνατότητα ένταξης των δικαιούχων σε ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης του ΟΑΕΔ, διάρκειας 18 μηνών, σε φορείς του
δημόσιου τομέα.

Μέχρι τις 18 Μαρτίου οι αιτήσεις για το νέο
Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας

Ηλεκτρονική υποβολή για επίδομα μητρότητας και μέσω των
ΚΕΠ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΑΕΔ 11.03.2022
Την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022, λήγει η προθεσμία
ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα
«Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων
Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους,
Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών
(ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και
άλλων φορέων». Έως σήμερα έχουν ήδη υποβληθεί
105.000 αιτήσεις.

Από τα Γραφεία Τύπου των Υπουργείων Εργασίας & Κοινωνικών
Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης εκδόθηκε η ακόλουθη
ανακοίνωση:

Το 8μηνης διάρκειας πρόγραμμα απευθύνεται στους
εγγεγραμμένους
ανέργους
που
πληρούν
τις
προϋποθέσεις συμμετοχής που αναφέρονται στη
Δημόσια Πρόσκληση. Στόχος του νέου προγράμματος
είναι η ενίσχυση της απασχόλησης των ανέργων με
έμφαση κυρίως σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που
αντιμετωπίζουν
υψηλό
κίνδυνο
αποκλεισμού
(μακροχρόνια άνεργοι, άνεργοι με χαμηλά προσόντα)
και απαιτείται να εργαστούν σε «προστατευμένο
περιβάλλον», προκειμένου να ενταχθούν στην αγορά
εργασίας και να αποφύγουν την περιθωριοποίηση,
διατηρώντας την ικανότητα απασχόλησής τους.
Παράλληλα, το πρόγραμμα στοχεύει στην αναβάθμιση
των γνώσεων και δεξιοτήτων των ανέργων μέσω
κατάρτισης έως 150 ωρών σε 11 θεματικές ενότητες
που θα οδηγήσει σε πιστοποίηση, η οποία θα ενισχύσει
την εργασιακή ένταξη των ανέργων.
Συνολικά θα απασχοληθούν σε 170 διαφορετικές
επαγγελματικές
ειδικότητες
11.801
άνεργοι
υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ), 6.575 άνεργοι
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ), 3.114 άνεργοι
τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕ) και 3.510 άνεργοι
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ), ενώ οι 25.000
θέσεις του προγράμματος κατανέμονται ως εξής:
Δήμοι: 20.397 θέσεις (81,6%) (για την κατανομή
ελήφθησαν υπόψη οι αυξημένες
ανάγκες των δήμων που επλήγησαν από τις
καταστροφικές πυρκαγιές του
περασμένου καλοκαιριού)
Περιφέρειες: 2.566 θέσεις (10,3 %)
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις: 348 θέσεις (1,4 %)
Λοιποί Φορείς: 1.689 θέσεις (6,7 %)
Η δράση έχει συνολικό προϋπολογισμό 188,6 εκατ.
ευρώ και χρηματοδοτείται από πόρους του ΕΣΠΑ με
132 εκατ. ευρώ και από πόρους του ΟΑΕΔ με 56,6 εκατ.
ευρώ.
Η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους γίνεται
μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου gov.gr
στη διεύθυνση:
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kaiasphalise/apozemioseis-kai-parokhes/programmatakoinophelous-kharaktera .
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε
διεύθυνση:
https://www.oaed.gr/proghrammata-anoikhta

τη

Την δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης για χορήγηση
επιδόματος μητρότητας και μέσω των ΚΕΠ προβλέπει κοινή
απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Κωστή Χατζηδάκη και του υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
Θόδωρου Λιβάνιου
Υπενθυμίζεται πως μέχρι πρότινος η δυνατότητα για ηλεκτρονική
υποβολή χορήγησης επιδόματος μητρότητας παρεχόταν μόνο μέσω
της αντίστοιχης ηλεκτρονικής υπηρεσίας, που είναι διαθέσιμη στην
ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ.
Η ρύθμιση αφορά στα επιδόματα μητρότητας και λοχείας, για τα
οποία στο εξής οι ενδιαφερόμενες θα μπορούν να διεκπεραιώνουν τη
διαδικασία υποβολής της αίτησης μέσω των ΚΕΠ, δια ζώσης ή με
τηλεδιάσκεψη (myKEPlive).
Η απόφαση καθορίζει τα βήματα που θα ακολουθούν οι υπάλληλοι
των ΚΕΠ και τα στοιχεία των ασφαλισμένων που θα καταχωρούν
στην ηλεκτρονική υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ, ανάλογα με την κατηγορία
ασφάλισης
(μισθωτές,
αυτοαπασχολούμενες,
ελεύθερες
επαγγελματίες) και το είδος του επιδόματος.
Η ισχύς της απόφασης αρχίζει ένα μήνα μετά τη δημοσίευση της.

«Έκλεισαν» λόγω αυξημένης ζήτησης οι αιτήσεις για τον Γ’
κύκλο του προγράμματος απασχόλησης ανέργων 30+ ετών σε 5
Περιφέρειες
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΑΕΔ 17.3.2022
Την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022, «έκλεισε» η υποβολή ηλεκτρονικών
αιτήσεων για τον Γ’ κύκλο του προγράμματος δημιουργίας 7.000
νέων θέσεων εργασίας για ανέργους 30 ετών και άνω στις Λιγότερο
Ανεπτυγμένες Περιφέρειες της χώρας (Αν. Μακεδονίας και Θράκης,
Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας), με
έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους και ανέργους 50 ετών και άνω,
εξαιτίας της αυξημένης ζήτησης, καθώς έχουν ήδη εγκριθεί
περισσότερες από 7.000 θέσεις.
Εφόσον προκύψουν κενές θέσεις από την μη κάλυψη των παραπάνω
7.000 ήδη εγκεκριμένων θέσεων, θα προκηρυχθεί νέος κύκλος
αιτήσεων που θα ανακοινωθεί από τον Οργανισμό.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, η διάρκεια της
επιδότησης είναι 12 μήνες και τα ποσά της μηνιαίας επιχορήγησης
μισθού και ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη ανέργων σε
νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης έχουν ως εξής:
473 € μηνιαία (5.676 € ετήσια) για τους ανέργους ηλικίας έως και 49
ετών
568 € μηνιαία (6.816 € ετήσια) για τους ανέργους ηλικίας 50 ετών και
άνω
615 € μηνιαία (7.380 € ετήσια) για τους μακροχρόνια ανέργους
710 € μηνιαία (8.520 € ετήσια) για τους μακροχρόνια ανέργους 50
ετών και άνω
Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα
44.000.000 € και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο, μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».
Για
τη Δημόσια Πρόσκληση και αναλυτικές
πληροφορίες,
επισκεφτείτε τη διεύθυνση:
http://www.oaed.gr/anoikta-programmata.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η ΚΥΑ για τα μέτρα που ισχύουν από 12.03.2022 έως 21.03.2022
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1099/11.03.2022 η ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 14709/11.03.2022, με τα νέα μέτρα προστασίας της δημόσιας
υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το
Σάββατο 12 Μαρτίου 2022 και ώρα 6.00 έως και τη Δευτέρα 21 Μαρτίου 2022 και ώρα 6.00 .

Νέα παράταση για τα αδήλωτα τετραγωνικά έως τις 30-6-2022
Έως τις 30.6.2022 δίνεται νέα παράταση για τα αδήλωτα τετραγωνικά όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου
Εσωτερικών Καταπολέμησης της Διαφθοράς, στο άρθρο 18. Πιο συγκεκριμένα, έως τις 30 Ιουνίου παρέχεται δικαίωμα
υποβολής δηλώσεων ορθών στοιχείων για τον καθορισμό επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου δημοτών με διαγραφή του
συνόλου των προστίμων που προκύπτουν από τις διαφορές τετραγωνικών μέτρων και με την υποχρέωση των δηλούντων να
καταβάλουν τα τέλη που αντιστοιχούν στα ορθά τετραγωνικά μέτρα, σε είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις, υπολογιζόμενα από
1.1.2020 μέχρι την ημερομηνία δήλωσης με πρόστιμο 20 % επί του ποσού που προκύπτει από τη διαφορά των τετραγωνικών
μέτρων αυτού του διαστήματος.(ΠΗΓΗ ΕΒΕΑ e-NEWSLETTER /14.03.2022).

Πίστωση ποσού συνολικού ύψους 8,5 εκατ. ευρώ σε 10.202
ιδιοκτήτες ακινήτων για μειωμένα μισθώματα Νοεμβρίου
2020 – Ιουλίου 2021
Δελτίο Τύπου Υπουργείου Οικονομικών 14.03.2022: Το
Υπουργείο Οικονομικών προχωρά σήμερα, 14 Μαρτίου, στην
καταβολή ποσού συνολικού ύψους 8.526.258,05 ευρώ, σε
10.202 ιδιοκτήτες ακινήτων (μοναδιαίους Α.Φ.Μ.), επιλύοντας,
όπως είχε προαναγγείλει, εκκρεμότητες για μειωμένα μισθώματα
της περιόδου Νοεμβρίου 2020 – Ιουλίου 2021.
Ειδικότερα, πιστώνονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς:
9.648 ιδιοκτητών ακινήτων (φυσικών προσώπων) ποσό
συνολικού ύψους 4.217.012,01 ευρώ.
554 ιδιοκτητών ακινήτων (νομικών προσώπων) ποσό συνολικού
ύψους 4.309.246,04 ευρώ.
Συνεπώς, για τα μειωμένα μισθώματα της περιόδου Μαρτίου
2020 – Ιουλίου 2021 έχουν πραγματοποιηθεί συμψηφισμοί με
φόρους και καταβολές χρημάτων συνολικού ύψους 820,5 εκατ.
ευρώ.
Οι δικαιούχοι θα δουν την πίστωση στους λογαριασμούς τους
έως το βράδυ, ανάλογα με τις ροές πίστωσης της κάθε
τράπεζας.

Γνωστοποίηση λειτουργίας περαιτέρω δραστηριοτήτων
από το NotifyBusiness
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 16.03.2022
Από τις 15 Μαρτίου 2022 ξεκίνησε η ψηφιακή υποβολή της
γνωστοποίηση για την έναρξη μιας οικονομικής δραστηριότητας
στους κλάδους – εργαστήρια αισθητικής – διαιτολογικά γραφεία
και πολυδύναμες διαιτολογικές μονάδες η οποία θα
πραγματοποιείται πλέον μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος
NotifyBusiness (https://notifybusiness.gov.gr/).
Με την ψηφιακή υποβολή, πέραν της απλοποίησης των
γραφειοκρατικών
διαδικασιών
που
έχει
προηγηθεί,
διευκολύνονται οι επιχειρήσεις, οι οποίες μπορούν να
ξεκινήσουν την οικονομική τους δραστηριότητα τους,
υποβάλλοντας την γνωστοποίηση τους όλες τις ημέρες και
ώρες, ακόμα και από το κινητό τους τηλέφωνο.
Σημειώνεται ότι από σήμερα δεν είναι πλέον δυνατή η έγχαρτη
υποβολή γνωστοποιήσεων και οι επιχειρηματίες απαλλάσσονται
από την υποχρέωση να μεταβούν οι ίδιοι ή εκπρόσωποι τους
στις αρμόδιες Υπηρεσίες Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας.

70 έργα ύψους 2,4 δισ. Ευρώ στο Ταμείο
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
ΔΕΛΤΙΟ
ΤΥΠΟΥ
14.03.2022

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Την ένταξη στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
70 νέων έργων, συνολικού προϋπολογισμού 2,4 δισ.
ευρώ, υπέγραψε ο αρμόδιος για την υλοποίηση του
«Ελλάδα 2.0» Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, κ.
Θόδωρος Σκυλακάκης.
Οι εντάξεις καλύπτουν και τους τέσσερις πυλώνες του
Εθνικού Σχεδίου. Συγκεκριμένα, 3 έργα αφορούν στην
«Πράσινη Μετάβαση» και έχουν προϋπολογισμό 255,81
εκατ. ευρώ, 6 έργα στην «Ψηφιακή μετάβαση», ύψους
349,48 εκατ. ευρώ, 24 έργα προϋπολογισμού 852,79
εκατ. ευρώ σε «Απασχόληση - Δεξιότητες - Κοινωνική
Συνοχή» και 37 έργα, ύψους 931,67 εκατ. ευρώ, σε
«Ιδιωτικές
επενδύσεις
και
μετασχηματισμό
της
οικονομίας».
Μετά και από τις παραπάνω εντάξεις, ο συνολικός
προϋπολογισμός των 173 έργων που έχουν λάβει
έγκριση υλοποίησης, στο πλαίσιο του «Ελλάδα 2.0»,
διαμορφώνεται σε 8,5 δισ. ευρώ.
Σημειώνεται πως τον Ιούλιο του 2021 ανακοινώθηκαν τα
πρώτα 12 έργα (1,42 δισ. ευρώ) που εντάχθηκαν στο
Ταμείο, ακολούθησαν 36 έργα (1,34 δισ. ευρώ) τον
Οκτώβριο του 2021 και ακόμη 55 (3,35 δισ. ευρώ) τον
Ιανουάριο του 2022.
Τα 70 νέα έργα που εντάσσονται στο Ταμείο Ανάκαμψης
ανά πυλώνα:
1. Πράσινη Μετάβαση
2. Ψηφιακή Μετάβαση
3. Απασχόληση-Δεξιότητες-Κοινωνική Συνοχή
4. Ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός της
οικονομίας
Αναλυτικά το δελτίο τύπου εδώ

Κυρώσεις κατά της Ρωσίας από ΗΠΑ και Ε.Ε.
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων
της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα, απέστειλε
ενημερωτικό σημείωμα με θέμα «Κυρώσεις κατά της
Ρωσικής Ομοσπονδίας από ΗΠΑ και Ε.Ε.»

Νέα υγειονομικά πρωτόκολλα λειτουργίας τουριστικών
καταλυμάτων και campings
μέχρι 31-05-2023
Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ 1223/Β/17.03.2022 , που αφορά τα νέα
τροποποιημένα πρωτόκολλα λειτουργίας των τουριστικών
καταλυμάτων και των campings, η οποία θα ισχύει από τη
δημοσίευσή της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως έως και τις
31.05.2023.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν
Γραφείου

να

επισκέπτονται

ΟΕΥ

της

την

Ελλάδας

ιστοσελίδα
στη

του

Μόσχα

(www.agora.mfa.gr ), email: ecocom-moscow@mfa.gr
ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr

Υπερψηφίστηκε ο νέος νόμος για το Εταιρικό Σύμφωνο
Περιφερειακής Ενίσχυσης (ΕΣΠΑ)
2021-2027
Υπερψηφίστηκε σήμερα ο νέος νόμος για το Εταιρικό Σύμφωνο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2021-2027. Ο παρόν νόμος
ρυθμίζει θέματα που αφορούν στη διαχείριση, τον έλεγχο και την
εφαρμογή των αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύμφωνα με τις επιταγές
του οικείου ενωσιακού κανονιστικού πλαισίου για τα επιμέρους
Ταμεία.
Με τον νέο νόμο
επιχειρείται ως πρωταρχικό μέλημα η
αντιμετώπιση επιμέρους δυσλειτουργιών που εντοπίστηκαν κατά
τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, με την αξιοποίηση
των ευκαιριών που αναδεικνύονται με τους νέους Κανονισμούς
της ΕΕ.
Βασικές επιδιώξεις του νόμου είναι η αποτελεσματική διάχυση
των κοινοτικών πόρων, η ελαχιστοποίηση των καθυστερήσεων
στις διαδικασίες παραγωγής έργων, η έγκαιρη ωρίμανση των
έργων, η μείωση της γραφειοκρατίας, η αποτελεσματική
αντιμετώπιση και εξυγίανση περιστατικών απάτης, αλλά και η
εφαρμογή μιας συνεκτικής πολιτικής υποστήριξης ειδικών
ομάδων δικαιούχων, δήμων ή μεγάλων δικαιούχων, σε
συγκεκριμένους τομείς υλοποίησης δράσεων.
Η αποτελεσματική εφαρμογή των διαδικασιών συναρτάται με την
επιτυχή συνεργασία των δομών ΕΣΠΑ και των συναρμόδιων
φορέων, η οποία διασφαλίζεται μέσω της δημιουργίας ειδικών
Θεματικών Δικτύων συντονισμού και επικοινωνίας.
Τέλος, στον παρόντα νόμο περιλαμβάνονται διατάξεις οι οποίες
διευκολύνουν την ολοκλήρωση των δράσεων της προηγούμενης
Προγραμματικής Περιόδου και την ομαλή μετάβαση από την
τρέχουσα στη νέα Προγραμματική Περίοδο, με την επιτυχημένη
λειτουργία όλων των αναδιαρθρωμένων και μη, υφιστάμενων και
νέων δομών ΕΣΠΑ. Αναλυτικά το δελτίο τύπου εδώ.

Επιχειρηματική συγκέντρωση Ελλάδας και 5 χωρών
του Μασρίκ
Tο Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο ξεκινάει δυναμικά τις
δραστηριότητές του για το 2022 με την πρώτη διά ζώσης
Επιχειρηματική Συνάντηση «Ελλάδα & 5 Χώρες του
Μασρίκ: Ιράκ, Ιορδανία, Λίβανος, Παλαιστίνη, Συρία» στις
23 & 24 Μαρτίου, στο Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθηνών
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, έμφαση θα δοθεί στη
δικτύωση και τις απευθείας συναντήσεις Β2Β μεταξύ των
Ελλήνων επιχειρηματιών και των Αράβων ομολόγων τους
από τις πέντε προαναφερόμενες χώρες σε όλους τους
επιχειρηματικούς τομείς. Για περισσότερες πληροφορίες,
μπορείτε να συμβουλευτείτε την λίστα των αναμενόμενων
Αράβων επιχειρηματιών εδώ
Η τελική λίστα θα δοθεί, όπως πάντοτε, στους
συμμετέχοντες που θα βρίσκονται στο ξενοδοχείο κατά τις
Ημέρες της εκδήλωσης.Για το προκαταρκτικό πρόγραμμα
της εκδήλωσης εδώ Υπογραμμίζεται πως, μετά το πέρας
κάθε συνεδρίας, θα συνεχίζεται η συζήτηση στον εκάστοτε
τομέα σε "κλειστή" συνάντηση μεταξύ των ομιλητών και
των Ελλήνων και Αράβων επιχειρηματιών, ώστε να
ενισχύεται η δικτύωση και η άμεση επικοινωνία μεταξύ των
ενδιαφερομένων πλευρών.
Για τη φόρμα συμμετοχής εδώ.
Η παράταση προθεσμίας δηλώσεων συμμετοχής είναι
μέχρι την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022 και ώρα 16:00 μ.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες: site:
www.arabhellenicchamber.gr.
e-mail: chamber@arabgreekchamber.gr.

7 στις 10 εταιρείες αυξάνουν το 2022 τις επενδύσεις στην Πληροφορική
Σε ψηφιακό σπιράλ έχει βάλει η πανδημία τις επιχειρήσεις, με την Πληροφορική να βρίσκεται σταθερά υψηλά στην επενδυτική
ατζέντα των εταιρειών σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο ψηφιακός προσανατολισμός στον τομέα των επενδύσεων δεν αφορά μόνο τις
μεγάλες εταιρείες, παγκοσμίως, αλλά και - αν όχι κυρίως - τις μικρομεσαίες. Δεν είναι τυχαίο ότι για το 2022, το 70% των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, παγκοσμίως, σκοπεύει να προχωρήσει σε αύξηση του προϋπολογισμού για την Πληροφορική. Η
έναρξη της πανδημίας ανάγκασε πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις να επενδύσουν στο ΙΤ, παραμένοντας λειτουργικές κάτω από τις
ειδικές συνθήκες, που προκαλεί η υγειονομική κρίση. Ήδη από το ξέσπασμα της COVID-19, αλλά και για το 2022, μια βασική
επενδυτική προτεραιότητα των μικρομεσαίων εταιρειών, που συνδέεται με τις επενδύσεις στην Πληροφορική, είναι η εξασφάλιση της
εύρυθμης λειτουργίας ακόμη και σε καθεστώς απομακρυσμένης εργασίας. Επίσης, οι μικρομεσαίες εταιρείες επενδύουν πλέον
συστηματικά σε λύσεις υποδομής, που βασίζονται σε cloud και εφαρμογές SaaS. Επίσης, οι επενδύσεις τους κατευθύνονται σε
λύσεις, όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο, οι ανέπαφες πληρωμές και τα εργαλεία ψηφιακού μάρκετινγκ για τόνωση των πωλήσεων. Ως
αποτέλεσμα, για πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι προϋπολογισμοί για την Πληροφορική είναι πλέον υψηλότεροι από τα
προπανδημικά επίπεδα.
Μελλοντικές επενδύσεις
Τους επόμενους δώδεκα μήνες μία από τις ψηφιακές προτεραιότητες των μικρομεσαίων εταιρειών είναι οι επενδύσεις σε λύσεις,
που στοχεύουν στον εξορθολογισμό των επιχειρηματικών λειτουργιών, στο άνοιγμα/επαναλειτουργία γραφείων και στη διαχείριση
προσωπικού. Όπως δείχνει έρευνα της Analysys Maison, η οποία αποτυπώνει τις ψηφιακές προτεραιότητες των επιχειρήσεων
παγκοσμίως για το 2022, οι επιχειρήσεις σχεδιάζουν επενδύσεις σε on-premises υποδομές και δικτύωση που βασίζεται στο cloud,
σε λύσεις για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, αλλά και σε ψηφιακά εργαλεία για τη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών τους. Οι
κορυφαίες προτεραιότητες Πληροφορικής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, παγκοσμίως, για τους επόμενους 12 μήνες σχετίζονται
με υποστήριξη της εξ αποστάσεως εργασίας, καθώς αναμένουν ότι ένα μεγάλο μέρος του εργατικού δυναμικού συνεχίσει να
τηλεργάζεται (είτε πλήρως, είτε με κάποιας μορφής υβριδική εργασία). Ως εκ τούτου, οι εταιρείες δίνουν προτεραιότητα σε
τεχνολογίες, που θα αυξήσουν την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα του προσωπικού στην αποστάσεως εργασία.
Συνδεσιμότητα 5G
Επίσης, σημαντικό μέρος των επενδύσεων προορίζεται για την διασφάλιση της εξ αποστάσεως διαχείρισης των υποδομών
πληροφορικής. Η ενίσχυση της συνδεσιμότητας για το απομακρυσμένο προσωπικό αποτελεί, επίσης, βασική προτεραιότητα των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων και εξ αυτού οι επιχειρήσεις δρομολογούν επενδύσεις στα δίκτυα νέας γενιάς 5G. Σε κάθε περίπτωση,
η έρευνα διαπιστώνει ότι στη διάρκεια της πανδημίας, οι επενδύσεις Πληροφορικής έχουν αυξηθεί τόσο σε όγκο, όσο και σε
σημασία. Σύμφωνα με άλλο εύρημα της, πλέον οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σχεδιάζουν να επενδύσουν σε εφαρμογές, που
βασίζονται σε cloud όσο και σε εφαρμογές, που μπορούν να βελτιώσουν τις εσωτερικές λειτουργίες (για παράδειγμα, τιμολόγηση,
διαχείριση έργου, ψηφιακές/ανέπαφες συναλλαγές και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού. (ΠΗΓΗ SEPE.GR NEWSLETTER
17.03.2022).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Αύξηση 31,8% ο γενικός δείκτης τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία τον Ιανουάριο
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΣΤΑΤ 14.03.2021
Περαιτέρω σημαντική αύξηση, της τάξης του 31,8%, σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία τον Ιανουάριο
εφέτος σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ. Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2021, έναντι μείωσης 4,8% που σημειώθηκε
κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών το 2021 με το 2020. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η νέα αύξηση στον λεγόμενο
«εισαγόμενο πληθωρισμό» οφείλεται:
Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ
α. Στην αύξηση του δείκτη τιμών εισαγωγών από χώρες εκτός ευρωζώνης κατά 47,3%, και
β. Στην αύξηση του δείκτη τιμών εισαγωγών από χώρες ευρωζώνης κατά 6,9%. Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε
αύξηση 9,7% τον Ιανουάριο 2022 σε σύγκριση με τον δείκτη του Δεκεμβρίου 2021, έναντι αύξησης 2,9% που σημειώθηκε κατά την
αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2021 με το 2020.
Αύξηση 5,7% του δείκτη παραγωγής στις κατασκευές
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΣΤΑΤ 15.03.2022
Η εξέλιξη του Δείκτη Παραγωγής στις Κατασκευές, με έτος βάσης 2015=100,0 και περίοδο αναφοράς το Δ ́ τρίμηνο 2021, σύμφωνα
με προσωρινά και διορθωμένα ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών στοιχεία, έχει ως εξής:
Ο Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές του Δ ́ τριμήνου 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δ ́ τριμήνου 2020,
παρουσίασε αύξηση 5,7% έναντι μείωσης 1,0% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2020 με το 2019
Ο Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές του Δ ́ τριμήνου 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Γ ́ τριμήνου 2021,
παρουσίασε αύξηση 37,6% έναντι αύξησης 35,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Δ ́ τριμήνου 2020 με το Γ ́
τρίμηνο 2020.
Ο εποχικά διορθωμένος Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές του Δ ́ τριμήνου 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Γ ́
τριμήνου 2021, παρουσίασε αύξηση 1,1%.
Αυξήθηκε 30,5% ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων τον Ιανουάριο
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΣΤΑΤ 15.03.2022
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει στοιχεία που αφορούν στην εξέλιξη του κύκλου εργασιών για τις επιχειρήσεις
που τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας με κρατική εντολή τον Μάρτιο 2020, λόγω της πανδημίας της νόσου του κορωνοϊού 2019
(COVID-19).
Για το σύνολο των επιχειρήσεων της οικονομίας με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν
διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Ιανουάριο 2022 ανήλθε σε 20.846.302 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση
30,5% σε σχέση με τον Ιανουάριο 2021, που είχε ανέλθει σε 15.977.250 χιλ. ευρώ.
Τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Ιανουάριο 2022 σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2021 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις
του τομέα Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία κατά 728,0%.
Τη μικρότερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Ιανουάριο 2022 σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2021 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις
του τομέα Δραστηριότητες Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα, κατά 1,4% ενώ τη μεγαλύτερη μείωση
κατέγραψαν οι επιχειρήσεις του τομέα Κατασκευές, κατά 8,6%.
Για τις επιχειρήσεις που τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας τον Μάρτιο 2020 με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις
οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Ιανουάριο 2022 ανήλθε σε 1.092.599 χιλ. ευρώ,
σημειώνοντας αύξηση 80,2% σε σχέση με τον Ιανουάριο 2021, που είχε ανέλθει σε 606.261 χιλ. ευρώ.
Τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Ιανουάριο 2022 σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2021 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις
του κλάδου Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις
κατά 2.034,3%.
Τη μικρότερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Ιανουάριο 2022 σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2021 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις
του κλάδου Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών, κατά 0,2% ενώ μείωση
κατέγραψαν οι επιχειρήσεις του κλάδου Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση, κατά 15,5%.
Στο 12,8% η ανεργία τον Ιανουάριο
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΣΤΑΤ 16.03.2022
Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 3.995.622 άτομα σημειώνοντας αύξηση κατά 312.199 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2021
αλλά και μείωση κατά 68.799 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2021.
Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Ιανουάριο του 2022 ανήλθε σε 12,8% έναντι του αναθεωρημένου προς τα κάτω
16,2% τον Ιανουάριο του 2021 και 12,8% τον Δεκέμβριο του 2021, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.
Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 3.995.622 άτομα σημειώνοντας αύξηση κατά 312.199 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2021
(+8,5%) και μείωση κατά 68.799 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2021 (-1,7%).
Οι άνεργοι ανήλθαν σε 587.152 άτομα σημειώνοντας μείωση κατά 123.563 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2021 (-17,4%) και
κατά 7.100 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2021 (-1,2%).
Τα άτομα που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού», δηλαδή τα άτομα που δεν
εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 3.262.045, σημειώνοντας μείωση κατά 219.897 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο
του 2021 (-6,3%) και αύξηση κατά 72.476 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2021 (+2,3%).

Αυξημένες οι αγορές αυτοκινήτων-μοτοσικλετών το πρώτο δίμηνο
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΣΤΑΤ 16.03.2022
Την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2022 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 32.565 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα
εξωτερικού) έναντι 29.447 το αντίστοιχο δίμηνο του 2021.
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει ότι κατά τον μήνα Φεβρουάριο του 2022 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 18.521
αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 13.464 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2021,
παρουσιάζοντας αύξηση 37,6%. Μείωση 18,8% είχε παρουσιάσει η κυκλοφορία για πρώτη φορά αυτοκινήτων (καινούργιων ή
μεταχειρισμένων εξωτερικού) τον Φεβρουάριο του έτους 2021 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020.
Τα καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν τον Φεβρουάριο του 2022 ανέρχονται σε 9.300 έναντι 7.379 που κυκλοφόρησαν τον
αντίστοιχο μήνα του έτους 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 26%.
Η κυκλοφορία νέων μοτοσικλετών κυβισμού άνω των 50 cc (καινούργιων και μεταχειρισμένων εξωτερικού) κατά τον μήνα
Φεβρουάριο του 2022 ανήλθε σε 3.571 έναντι 2.514 τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 42%. Η
κυκλοφορία νέων μοτοσικλετών (άνω των 50 cc) τον Φεβρουάριο του 2021 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020 δεν
παρουσίασε μεταβολή.
Οι καινούργιες μοτοσικλέτες που κυκλοφόρησαν τον Φεβρουάριο του 2022 ανέρχονται σε 3.185 έναντι 2.233 που κυκλοφόρησαν
τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 42,6%.
Την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2022 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 32.565 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα
εξωτερικού) έναντι 29.447 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 10,6%. Μείωση
24,4% είχε παρουσιάσει το δίμηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου του 2021 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2020. Τα καινούργια
αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2022 ανέρχονται σε 15.357 έναντι 15.857 που
κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2021, παρουσιάζοντας μείωση 3,2%.
Η κυκλοφορία νέων μοτοσικλετών άνω των 50 cc (καινούργιων και μεταχειρισμένων εξωτερικού) κατά την περίοδο Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2022, ανήλθε σε 5.902 έναντι 4.471 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2021, παρουσιάζοντας
αύξηση 32,0%. Μείωση 10,9% είχε παρουσιάσει το δίμηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου του 2021 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2020
(Πίνακας 3 - Γραφήματα 6,7). Οι καινούργιες μοτοσικλέτες που κυκλοφόρησαν την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2022
ανέρχονται σε 5.277 έναντι 3.937 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 34,0%.
Αύξηση 34,3% στη διακίνηση επιβατών στα ελληνικά λιμάνια το γ' τρίμηνο
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΣΤΑΤ 16.03.2022
Άλμα 34,3% παρουσίασε η συνολική διακίνηση επιβατών στους ελληνικούς λιμένες το γ' τρίμηνο 2021 σε σύγκριση με το γ' τρίμηνο
του 2020, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).
Σημειώνεται ότι κατά την αντίστοιχη σύγκριση του γ ́ τριμήνου 2020 προς το γ' τρίμηνο 2019 παρατηρήθηκε μείωση κατά 39,1%.
Η συνολική διακίνηση εμπορευμάτων στους Ελληνικούς λιμένες το γ' τρίμηνο 2021 σε σύγκριση με το γ' τρίμηνο του 2020
παρουσίασε αύξηση κατά 0,2%, ενώ κατά την αντίστοιχη σύγκριση του γ' τριμήνου 2020 προς το γ' τρίμηνο 2019 παρατηρήθηκε
μείωση κατά 8,7%.
Η συνολική διακίνηση κινητών μονάδων (τροχοφόρων) στους Ελληνικούς λιμένες το γ' τρίμηνο 2021 σε σύγκριση με το γ' τρίμηνο
του 2020 παρουσίασε αύξηση 78,8%, ενώ κατά την αντίστοιχη σύγκριση του γ' τριμήνου 2020 προς το γ' τρίμηνο 2019 σημειώθηκε
μείωση κατά 45,3%, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.
Μείωση 0,5% του δείκτη Μισθολογικού Κόστους το δ' τρίμηνο του 2021
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΣΤΑΤ 17.03.2022
Μείωση κατά 0,5% σημείωσε ο δείκτης Μισθολογικού Κόστους του δ' τριμήνου 2021, χωρίς καμία διόρθωση (εποχική ή διόρθωση
ως προς τον αριθμό των εργασίμων ημερών), σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του δ' τριμήνου 2020, έναντι αύξησης 5,0%
κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2020 προς το 2019.
Παράλληλα, ο δείκτης Μισθολογικού Κόστους του δ' τριμήνου 2021, με εποχική διόρθωση αλλά χωρίς διόρθωση ως προς τον
αριθμό των εργασίμων ημερών, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του δ' τριμήνου 2020, παρουσιάζει μείωση κατά 0,9% έναντι
αύξησης 4,5% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2020 προς το 2019.
Τέλος, ο δείκτης Μισθολογικού Κόστους του δ' τριμήνου 2021, με διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργασίμων ημερών αλλά
χωρίς εποχική διόρθωση, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του δ' τριμήνου 2020, παρουσιάζει μείωση κατά 0,2% έναντι
αύξησης 4,6% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2020 προς το 2019.
Αυξήθηκαν 99,3% οι κενές θέσεις εργασίας στο δ΄ τρίμηνο
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΣΤΑΤ 17.03.2022
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) δημοσιεύει το τριμηνιαίο Δελτίο Τύπου για τον αριθμό των Κενών Θέσεων Εργασίας στο
σύνολο της οικονομίας, εκτός από τον Πρωτογενή Τομέα και τις Δραστηριότητες των Νοικοκυριών, για το Δ΄ τρίμηνο 2021.
Ο αριθμός των Κενών Θέσεων Εργασίας κατά το Δ΄ τρίμηνο 2021 παρουσιάζει αύξηση κατά 99,3% σε σύγκριση με το Δ΄ τρίμηνο
2020 (14.713 και 7.382 αντίστοιχα), έναντι μείωσης 31,4% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2020 προς το 2019
Στο 13,2% η ανεργία στο δ΄ τρίμηνο
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΣΤΑΤ 17.03.2022
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού για το Δ΄ τρίμηνο του
2021.
Αναλυτικά:
Ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 4.053.275 άτομα παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,6%, σε σχέση με το προηγούμενο
τρίμηνο και αύξηση κατά 4,5%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.
Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 617.431 άτομα, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 0,3% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και
μείωση κατά 17,7%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Το ποσοστό ανεργίας το Δ΄ τρίμηνο 2021 ανήλθε
σε 13,2%. Το ποσοστό ανεργίας κατά το προηγούμενο τρίμηνο (Γ’ 2021) ήταν 13,0% και κατά το αντίστοιχο τρίμηνο του
προηγούμενου έτους (Δ’ 2020) ήταν 16,2%. Τα άτομα που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή "άτομα εκτός του
εργατικού δυναμικού", δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 4.389.308. Ειδικότερα, τα άτομα
εκτός του εργατικού δυναμικού κάτω των 75 ετών, ανήλθαν σε 3.185.271. Το ποσοστό τους αυξήθηκε κατά 1,8% σε σχέση με το
προηγούμενο τρίμηνο και μειώθηκε κατά 2,2% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Ενημέρωση από ΕΠΑνΕΚ 2014-2020
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»
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»
ενισχύει τις επιλέξιμες επιχειρήσεις, οι οποίες 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.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων στη Δράση «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών
Υπηρεσιών»
Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για τη Δράση του ΕΠΑνΕΚ «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και
Φοροτεχνικών Υπηρεσιών» προϋπολογισμού 30 εκατ. ευρώ. Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο
Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis Στην κατηγορία «Ενίσχυση Δράσεων
Επιχειρηματικότητας, επιλέγετε τη Δράση «Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών».
Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για την υποβολή αιτήσεων από την Τετάρτη 9/3/2022 και ώρα 12:00 έως τη Δευτέρα
18/4/22 και ώρα 15:00.
Η Δράση 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.
Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.
Βοηθητικά εγχειρίδια για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης στη Δράση του ΕΠΑνΕΚ «Επιχορήγηση
Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών»

Δύο νέα χρήσιμα υποστηρικτικά εργαλεία βρίσκονται πλέον στη διάθεση των ενδιαφερομένων για τη Δράση του ΕΠΑνΕΚ
«Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών». Συγκεκριμένα συντάχθηκε ένα αναλυτικό
Εγχειρίδιο, το οποίο περιλαμβάνει οδηγίες σχετικά με την εγγραφή νέου χρήστη στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων
(ΠΣΚΕ), την επιλογή νέας Δράσης στην περίπτωση υφιστάμενων χρηστών και την προσθήκη νέας υπηρεσίας (κατηγορίας
Δράσεων). Παράλληλα δημιουργήθηκε και ένα αναλυτικό Εγχειρίδιο για την υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ, χάρη
στο οποίο μπορεί να δει αναλυτικά ο ενδιαφερόμενος τον ορθό τρόπο συμπλήρωσης του κάθε πεδίου της αίτησης χρηματοδότησης
για τη Δράση.
Δείτε το Εγχειρίδιο Εγγραφής Νέου Χρήστη - Επιλογής Νέας Δράσης για Υφιστάμενους Χρήστες εδώ
Δείτε το Εγχειρίδιο Υποβολής Πρότασης στο ΠΣΚΕ εδώ

8η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση της
Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Δημοσιεύθηκε η όγδοη (8η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης
«Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την ένταξη
επιπλέον δύο (2) επιχειρηματικών σχεδίων, δημόσιας δαπάνης 400.000,00 ευρώ. Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε
614.529.860,12 ευρώ.
Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ
Απόφαση Αποδοχής και Έγκρισης Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της Δράσης «Eργαλειοθήκη
Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»

Δημοσιεύθηκε η Απόφαση Αποδοχής και Έγκρισης του Πρακτικού Νο 23/23.02.2022 της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της
Δράσης «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την ολοκλήρωση
της εξέτασης διακοσίων δεκατεσσάρων (214) ενστάσεων συνολικής αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 14.822.841,09 ευρώ.
Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ.

Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την υποστήριξη των νέων ηλικίας 18-29 ετών στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης
“Εγγύηση για την Νεολαία”
Στήριξη σε κατ' ελάχιστον 12.000 νέους, ηλικίας 18-29 ετών, που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης και είναι
οικονομικά μη ενεργοί ή άνεργοι (συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων), μέσω δράσεων επαγγελματικής
συμβουλευτικής & προσανατολισμού, εξειδικευμένης επαγγελματικής κατάρτισης με πιστοποίηση, προώθησης στην
απασχόληση, προώθησης στην απόκτηση εργασιακή εμπειρίας ("on the job training") καθώς και προώθησης στην
αυτοαπασχόληση. Η στόχευση των δράσεων αφορά τρεις τομείς: ψηφιακά επαγγέλματα, ενέργεια, τεχνικά επαγγέλματα. Το
φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης παρέμβασης συνίσταται σε ενέργειες που περιλαμβάνουν δύο Στάδια: Στάδιο Α’:
Παροχή υπηρεσιών Επαγγελματικής Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού
Παροχή υπηρεσιών «οριζόντιας» θεωρητικής κατάρτισης (αφορά στην απόκτηση softskills)
Πιστοποίηση των ωφελουμένων και
Στάδιο Β’: Επιλογή της κατάλληλης «διαδρομής» για κάθε ωφελούμενο της Δράσης, ανάμεσα σε τέσσερις προτεινόμενες
«διαδρομές»:
Διαδρομή Νο1 - Εξειδικευμένη επαγγελματική κατάρτιση: Πρόγραμμα εξειδικευμένης επαγγελματικής κατάρτισης καθώς και
πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων
Διαδρομή Νο2 - Προώθηση στην απασχόληση: Συμβουλευτική υποστήριξη και παρακολούθηση ολιγόωρου προγράμματος
κατάρτισης με στόχο την προώθηση των ωφελούμενων στην απασχόληση στο πλαίσιο των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης
(προγράμματα Ν.Θ.Ε.) που υλοποιεί ο ΟΑΕΔ. Επίσης, περιλαμβάνει πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων.
Διαδρομή Νο3 - Aπόκτηση εργασιακής εμπειρίας (on the job training): Συμβουλευτική υποστήριξη και παρακολούθηση
ολιγόωρου προγράμματος κατάρτισης με στόχο την προώθηση των ωφελούμενων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα ή σε
φορείς του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου τομέα για την πραγματοποίηση on the job training και την απόκτηση εργασιακής
εμπειρίας. Επίσης, περιλαμβάνει πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων
Διαδρομή Νο4 - Προώθηση στην αυτοαπασχόληση: Mentoring και παρακολούθηση προγράμματος κατάρτισης με στόχο την
προώθηση των ωφελούμενων στην αυτοαπασχόληση στο πλαίσιο των υλοποιούμενων ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης
(προγράμματα Ν.Ε.Ε.) που υλοποιεί ο ΟΑΕΔ. Επίσης, περιλαμβάνει πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων.
Σε ποιους απευθύνεται
Φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων:
Θεσμικοί κοινωνικοί εταίροι και οργανώσεις αυτών
ΝΠΔΔ εκπροσώπησης Επιμελητηρίων ή Συνδέσμων Επιχειρήσεων
Επιστημονικοί, επαγγελματικοί φορείς ΝΠΔΔ
συναφείς με το αντικείμενο της Πράξης, οι οποίοι διαθέτουν τη διοικητική και επιχειρησιακή ικανότητα για την υλοποίηση της
συγκεκριμένης πράξης και έχουν υλοποιήσει ή υλοποιούν συγχρηματοδοτούμενα έργα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ως
δικαιούχοι για την υποβολή πρότασης έργων (πράξης), μεμονωμένα ή και σε σύμπραξη προκειμένου να ενταχθούν και
χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του παραπάνω Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Επισημαίνεται ότι σε
περίπτωση μεμονωμένου δικαιούχου αυτός πρέπει να είναι εθνικής εμβέλειας και σε περίπτωση σύμπραξης κάθε συμπράττων
φορέας πρέπει να ανήκει στις ανωτέρω κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων και ένας τουλάχιστον εξ αυτών να είναι εθνικής
εμβέλειας.
Περίοδος υποβολής: από 16/3/2022 έως 15/4/2022.
Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ.), ο
δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στη διεύθυνση: «ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ, ΤΟΜΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ», οδός KΟΡΑΗ 4, 105 64 ΑΘΗΝΑ, εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα.
Τι χρηματοδοτείται
Αναλυτικά οι επιλέξιμες δαπάνες στη σ. 14 της Πρόσκλησης (βλ. Σχετικά αρχεία).
Προϋπολογισμός: € 60.000.000
Σχετικά αρχεία: Πρόσκληση (PDF - 1,29 Mb).
Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας: Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Τομέα
Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας (ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ). Ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.apko.gov.gr . Διεύθυνση:
Κοραή 4 (2ος, 3ος, 4ος όροφος), 105 64 Αθήνα. Τηλ.210 5271305, Φαξ: 210 5271167. Ιωάννα Νύκτα :210 5271113,
inykta@mou.gr . Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.apko.gov.gr/el/Pages/Proclamations.aspx .

Gala Γυναικείας Επιχειρηματικότητας
Ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά, Γιώργος Παπαμανώλης – Ντόζας και η Ομάδα Γυναικείας
Επιχειρηματικότητας του Επιμελητηρίου, στο πλαίσιο των δράσεων για την ανάδειξη πολιτικών με στόχο την ενδυνάμωση της
Γυναικείας Επιχειρηματικότητας θα πραγματοποιήσουν Gala Γυναικείας Επιχειρηματικότητας την Τετάρτη 23 Μαρτίου 2022 και
ώρα 19.00, στο Party Restobar “BELUGA”, 2ας Μεραρχίας 8, στον Πειραιά, κατά τη διάρκεια του οποίου γυναίκες
επιχειρηματίες θα παρουσιάσουν τις επιχειρήσεις του και θα μοιραστούν την επιτυχία τους.
Επισημαίνεται ότι θα τηρηθούν όλα τα μέτρα προστασίας για το περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού Covid 19. Στην
είσοδο θα επιδεικνύεται πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης.
Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλ. 210 4121 298
και 210 4174 765.
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας λόγω του περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων.

Βραβεία Ευρωπαϊκών Ομίλων Εδαφικής Συνεργασίας 2022: «Οικοδόμηση της Ευρώπης πέρα από τα σύνορα»
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών καλεί τους Ευρωπαϊκούς Ομίλους Εδαφικής Συνεργασίας να υποβάλουν τις αιτήσεις
υποψηφιότητάς τους για τη διοργάνωση της βράβευσης των ΕΟΕΣ 2022 με θέμα: «Οικοδόμηση της Ευρώπης πέρα από τα
σύνορα».
Σύμφωνα με τη στρατηγική της ΕτΠ για την υποστήριξη των ΕΟΕΣ, το βραβείο έχει ως στόχο την ιδιαίτερη προβολή του ρόλου
των ΕΟΕΣ τόσο ως μοχλού προώθησης της οικονομικής ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας, αλλά και της
προστασίας του περιβάλλοντος, όσο και ως φορέων που προάγουν την εκπαίδευση, την κοινωνική ένταξη, την πολιτιστική
κληρονομιά και την ευρωπαϊκή ιθαγένεια.
Το βραβείο αποβλέπει στην προώθηση των προσπαθειών «από τη βάση προς την κορυφή» που καταβάλλουν οι τοπικές και οι
περιφερειακές αρχές για την κάλυψη των ποικίλων αναγκών των πολιτών τους. Με το βραβείο επιδιώκεται επίσης η βελτίωση των
γνώσεων των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών της ΕΕ, των οργάνων της ΕΕ και του ευρέος κοινού σχετικά με τους
ΕΟΕΣ.
Απονέμεται σε απτές δράσεις και συγκεκριμένα έργα που υλοποιήθηκαν από ΕΟΕΣ και είχαν αντίκτυπο στην αντίστοιχη
επικράτειά τους τουλάχιστον κατά το 2020 και/ή το 2021. Η αίτηση υποψηφιότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει αποδεικτικά
έγγραφα αναφορικά με:
1. τον αντίκτυπο και τα αποτελέσματα της δράσης
2. μια καινοτόμο προσέγγιση, με διακρατική διάσταση και ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία·
3. ενδεχόμενες συνέργειες με άλλους ΕΟΕΣ
4. την εφαρμογή της αρχής της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και προσέγγισης από κάτω προς τα πάνω
5. τη βιωσιμότητα και την ένταξη των μέτρων σε μια ευρύτερη στρατηγική για την εκάστοτε περιοχή
6. την προβολή στο ευρύ κοινό και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης εντός της επικράτειας του ΕΟΕΣ
7. τη δυνατότητα μεταφοράς και αντιγραφής ως βέλτιστης πρακτικής
8. την προώθηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον ΕΟΕΣ και τα μέλη του
Το βραβείο ΕΟΕΣ θα ανακοινωθεί και θα απονεμηθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2022.
Μπορούν να συμμετάσχουν μόνο ΕΟΕΣ που έχουν συσταθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021.
Η σύσταση του ΕΟΕΣ πρέπει να έχει κοινοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών σύμφωνα με τον κανονισμό
ΕΟΕΣ.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας λήγει στις 20 Απριλίου 2022.
Η αίτηση αποστέλλεται στην ΕτΠ ψηφιακά, κάνοντας χρήση της επίσημης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αιτούντος.
Το έντυπο αίτησης διατίθεται εδώ
Για περισσότερες πληροφορίες: e-mail: damianidou_d@mintour.gr τηλ: 210 3736369

8ο Ελληνογερμανικό Φόρουμ Τροφίμων
Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, συνδιοργανώνει με την εταιρία-μέλος του, BASF ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
και το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) της Ελληνικής Πρεσβείας του Βερολίνου το 8ο Ελληνογερμανικό
Φόρουμ Τροφίμων,όπου πρόκειται να λάβει χώρα στις 30 & 31 Μαΐου 2022 στο Μediterranean Palace, Θεσσαλονίκη.
Το εγχείρημα αυτό, που θα είναι ένα πλήρες διήμερο προώθησης των ελληνικών φρούτων και λαχανικών, όπου έχει σαν στόχο
τη σύναψη νέων συνεργειών μεταξύ της Ελλάδας και της Γερμανίας για την περαιτέρω τόνωση του επιχειρηματικού
ενδιαφέροντος, ώστε η ελληνική οικονομία να εντείνει την αναπτυξιακή της πορεία..
Συγκεκριμένα, την πρώτη ημέρα (30.05.2022) θα πραγματοποιηθούν ομιλίες από εκπροσώπους του
αγροτικού, πολιτικού και διπλωματικού τομέα καθώς και από εκπροσώπους συνδέσμων. Στη συνέχεια, θα λάβουν χώρα
σύντομες παρουσιάσεις των ελληνικών και γερμανικών εταιριών. Μετά την ολοκλήρωση του συνεδριακού μέρους θα
ακολουθήσει δείπνο για τους καλεσμένους.
Τη δεύτερη ημέρα (31.05.2022) θα διεξαχθούν συναντήσεις B2B μεταξύ των Ελλήνων παραγωγών/αγροτικών συνεταιρισμών και
των γερμανικών εταιριών, που επιθυμούν να εισάγουν ελληνικά φρούτα και λαχανικά και θα ακολουθήσει επίσκεψη των
γερμανικών εταιριών σε ένα ή δύο
εργοστάσια παραγωγής της ευρύτερης περιοχής και δείπνο.
Στον χώρο διεξαγωγής του Φόρουμ θα υπάρχουν παράλληλα μικρά stands, όπου οι Έλληνες παραγωγοί θα εκθέτουν τα
προϊόντα τους.
Στο πλαίσιο αυτό, έχετε την δυνατότητα να συμμετάσχετε, ως χορηγός του 8ου Ελληνογερμανικού Φόρουμ Τροφίμων με το
ποσό των 3.000€ + ΦΠΑ και να επωφεληθείτε από την προβολή της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας. Δείτε στο συνημμένο
αρχείο την αίτηση συμμετοχής και τις πληροφορίες σχετικά με το φόρουμ.

Ημερίδα: ‘’Προοπτικές και Ευκαιρίες Ελλήνων Επιχειρηματιών για Εμπόριο και Επενδύσεις στη Νιγηρία’’
Το ΕΒΕΑ μας ενημερώνει ότι το Ελληνο-Αφρικανικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Ανάπτυξης διοργανώνει διαδικτυακή ημερίδα με
θέμα: ‘’Προοπτικές και Ευκαιρίες Ελλήνων Επιχειρηματιών για Εμπόριο και Επενδύσεις στη Νιγηρία’’ , υπό την αιγίδα του ΣΕΒ,
του ΕΒΕΑ και του ΣΕΒΕ, την Τετάρτη 23 Μαρτίου 2022 και ώρα 16:00- 18:00 μέσω zoom.
Σκοπός είναι η ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση της χώρας, τις εξελίξεις και τάσεις, το επιχειρηματικό περιβάλλον και τις
εξαγωγικές και επενδυτικές ευκαιρίες στη Νιγηρία.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε την πρόσκληση πατώντας εδώ, πληροφορίες για τη Νιγηρία εδώ και το σχετικό
πρόγραμμα εδώ.
Προθεσμία Υποβολής Δηλώσεων Συμμετοχής: 21 Μαρτίου 2022
Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν παρακαλούνται να συμπληρώσουν το έντυπο συμμετοχής εδώ και να το
αποστείλουν συμπληρωμένο
στο email : info@helafrican-chamber.gr.

“Συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην 40η διεθνή έκθεση LONDON WINE FAIR 2022’’
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στηρίζοντας ενεργά την προβολή των ποιοτικών αγροτικών προϊόντων της περιοχής της, έχει
προβεί σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για τη συμμετοχή της στην 40η διεθνή έκθεση LONDON WINE FAIR 2022, που θα
πραγματοποιηθεί από 07 έως 09 Ιουνίου 2022 στο εκθεσιακό κέντρο Olympia London, στο Λονδίνο στο Ηνωμένο Βασίλειο.
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 επιπρόσθετη αναγνωσιμότητα και η ανάδειξη των ποιοτικών
προϊόντων της και η ενίσχυση της εξωστρέφειας και διεύρυνσης των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται
στον οινικό κλάδο. Η LONDON WINE FAIR με 40 έτη λειτουργίας αποτελεί την μοναδική επαγγελματική έκθεση κρασιού στην
Μεγάλη Βρετανία και ένα μοναδικό γεγονός που κάθε χρόνο γιορτάζει, εμπνέει, επιμορφώνει και προωθεί το κρασί σε Διανομείς,
Χονδρεμπόρους, Αγοραστές supermarket, Κάβες, Λιανοπωλητές, HORECA και συλλέκτες. Στην 39η διοργάνωση της LONDON
WINE FAIR 2019 συμμετείχαν 36 οινοποιεία από όλη την Ελλάδα, είχε πάνω απο 13.000 wine trade visitors και προβλήθηκαν
14.000 κρασιά από 40 διαφορετικές χώρες.
Σημειώνεται ότι:
1. Οι μεγαλύτερες ποσότητες κρασιού στην Αυστραλία και τον Καναδά διακινούνται από Βρετανικές εταιρείες, κάνοντας την Μεγάλη
Βρετανία Νο1 στον κόσμο συνδυαστικά.
2. Το 2019 η Μεγάλη Βρετανία εισήγαγε από την Ε.Ε κρασιά αξίας 4.1€ δις 3. To 27.2% των πωληθέντων κρασιών ανήκαν στην
κατηγορία £15-£23 ανά μπουκάλι
4. Οι πωλήσεις εμφιαλωμένου κρασιού το 2019 ήταν πάνω από 71% (18% αφρώδεις και bulk το υπόλοιπο)
5. Οι πωλήσεις κρασιού σε supermarket & κάβες (off-trade) ήταν £8.3δις και £7.2δις σε restaurant, bar, pubs (on-trade)
6. Ο κλάδος του κρασιού στην Μεγάλη Βρετανία παράγει έσοδα £22.3δις
Μετά την πετυχημένη συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στη ψηφιακή δράση LONDON WINE FAIR το 2021, είναι
η πρώτη φορά που θα συμμετάσχει με φυσική παρουσία σε έκθεση κρασιού στο Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία αποτελεί αγορά
στρατηγικής σημασίας για το ελληνικό κρασί, δίνοντας τη δυνατότητα σε σημαντικούς και ποιοτικούς παραγωγούς της Περιφέρειάς
μας να παρουσιάσουν τα εξαιρετικής ποιότητας κρασιά της περιοχής. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα συμμετάσχει στην 40η
διεθνή έκθεση LONDON WINE FAIR με μια πλήρως αναβαθμισμένη παρουσία σε ενιαίο περίπτερο 45τ.μ., το οποίο θα είναι υψηλής
αισθητικής και λειτουργικότητας καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες προβολής τουλάχιστον δέκα (10) οινοποιείων και θα
περιλαμβάνει τα κάτωθι:
• Ενιαίο πάγκο σερβιρίσματος 8 μέτρων με ράφια από κάτω
• Σκαμπό
• Λογότυπο
• Κοινόχρηστο αποθηκευτικό χώρο
• Κοινή χρήση ψυγείων
• Εμφιαλωμένο νερό και πάγο
• Ποτήρια και πτυελοδοχεία
• Καθημερινό καθαρισμό περιπτέρου
• Διερμηνείς και βοηθητικό προσωπικό σε όλη την διάρκεια της έκθεσης
• Προβολή ελληνικών οίνων μέσω VIP Premium Masterclass
• Δημιουργία Wine Βar εντός του Περιπτέρου, το οποίο θα λειτουργεί όλο το τριήμερο της έκθεσης
• Μεταφορά και ασφάλιση εκθεμάτων (αφορά μόνο την αποστολή και όχι την επιστροφή εκθεμάτων στην Ελλάδα. Επίσης δεν
αφορά την έκδοση eAD)
• Έντονη προβολή δράσεων και ελληνικής συμμετοχής στα μεγαλύτερα ΜΜΕ και κλαδικά περιοδικά του Ηνωμένου Βασιλείου
• Δημιουργία Goody Bag με ενημερωτικά συμμετεχόντων & χάρτες Wines of Greece που θα δοθούν σε επισκέπτες της έκθεσης
Το ωράριο λειτουργίας της έκθεσης είναι: Τρίτη 7 Ιουνίου 10:00-18:00, Τετάρτη 8 Ιουνίου 09:30-18:00 και Πέμπτη 9 Ιουνίου 09:3017:00 και οι επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν θα πρέπει να έχουν διασφαλισμένη φυσική παρουσία εκπροσώπησης των
προϊόντων τους καθ' όλη τη διάρκεια της έκθεσης.
Για την υλοποίηση των παραπάνω και την αρτιότερη συμμετοχή της Περιφέρειας στην έκθεση,όποιοι επιθυμούν να προβάλουν τα
προϊόντα τους μέσα από το περίπτερο της Π.Κ.Μ. (σε ξεχωριστό stand 9 τ.μ.), να δηλώσουν συμμετοχή το συντομότερο δυνατό και
όχι αργότερα από την Πέμπτη 31 Μαρτίου 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
• Τους εκθέτες οι οποίοι δεν έχουν ξανασυμμετέχει σε περίπτερο της Περιφέρειας σε διεθνείς εκθέσεις.
Βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή των επιχειρήσεων είναι τα προϊόντα τους να έχουν παραχθεί/ τυποποιηθεί/ μεταποιηθεί
εντός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς επίσης η 2 επωνυμία της επιχείρησης ή η ετικέτα της συσκευασίας των
προϊόντων να μην παραπέμπουν σε άλλη περιφέρεια.
Οι Δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να αποστέλλονται συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες στα
email: g.karali@pkm.gov.gr ή dao@pkm.gov.gr .
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση για την πρωτοβουλία της Περιφέρειας καθώς και για άλλες δράσεις εξωστρέφειας και
υποστήριξης του Τμήματος Προβολής Αγροτικών Προϊόντων στα τηλέφωνα 2313330350 κα. Γλυκερία Καραλή, 2313330391 κα.
Τσιαμπαλή Χαρίκλεια, 2313330052 κα. Μαρία Ελευθεριάδου.
Δείτε εδώ αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την συμμετοχή της ΠΚΜ στην έκθεση.

Σεμινάριο “Πως να προκηρύξετε την καινοτομία - Πρακτικές οδηγίες για την υλοποίηση Δημοσίων Συμβάσεων
Καινοτομίας”
To Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε συνεργασία με τους εταίρους του έργου Prominent Plus διοργανώνει
εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο “Πως να προκηρύξετε την καινοτομία - Πρακτικές οδηγίες για την υλοποίηση Δημοσίων Συμβάσεων
Καινοτομίας”, το οποίο θα διεξαχθεί σε υβριδική μορφή στις 23 Μαρτίου 2022 από τις 11:00 έως τις 16:00 στο ΕGNATIA PALACE,
στην Θεσσαλονίκη.
Το εκπαιδευτικό σεμινάριο θα παρέχει πληροφορίες και επεξηγήσεις αναφορικά με τις Δημόσιες Συμβάσεις Καινοτομίας, τα
πλεονεκτήματα που επιφέρουν, τους κανόνες εφαρμογής και τα στάδιά τους, μεταφέροντας επιπροσθέτως τεχνικές και πρακτικές
γνώσεις που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του έργου Prominent MED.
Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε αναθέτουσες αρχές (τοπικών, περιφερειακών και εθνικών αρχών) με ή άνευ εμπειρία σε
δημόσιες συμβάσεις καινοτομίας, καθώς και σε οικονομικούς φορείς με έμφαση στις ιδιωτικές επιχειρήσεις με ικανότητα ανάπτυξης
καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών όπως είναι οι μεγάλες επιχειρήσεις, οι ΜΜΕ (μικρό-μεσαίες επιχειρήσεις), οι Start-ups και οι
επιχειρήσεις που βασίζονται σε νέες τεχνολογίες.
Το σεμινάριο αποτελείται από τις διαλέξεις τεσσάρων εξειδικευμένων εκπαιδευτών με εκτενή εμπειρία στην υλοποίηση Δημοσίων
Συμβάσεων Καινοτομίας, οι οποίοι θα μεταφέρουν την πρακτική προσέγγιση στην κατανόηση της αξίας και του ρόλου της
καινοτομίας στις δημόσιες συμβάσεις, φέρνοντας σε επαφή τους προμηθευτές και τις αναθέτουσες αρχές.
Δείτε εδώ το πρόγραμμα του σεμιναρίου.
Το εκπαιδευτικό σεμινάριο θα διεξαχθεί στην αγγλική γλώσσα.
Για όσους δεν μπορούν να παραβρεθούν αυτοπροσώπως, το σεμινάριο θα είναι διαθέσιμο online.
Λεπτομέρειες για τη συμμετοχή στο σεμινάριο:
https://us06web.zoom.us/j/83380805486?pwd=RXNOa2pEM0dSWlJjY29LbkphWkZwdz09
Η φόρμα εγγραφής εδώ.Για περισσότερες πληροφορίες: site: www.cperi.certh.gr e-mail: ketikidis@certh.gr τηλ: 2463 0 55300.

Συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην 40η διεθνή έκθεση LONDON WINE FAIR 2022’’
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στηρίζοντας ενεργά την προβολή των ποιοτικών αγροτικών προϊόντων της περιοχής της, έχει
προβεί σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για τη συμμετοχή της στην 40η διεθνή έκθεση LONDON WINE FAIR 2022, που θα
πραγματοποιηθεί από 07 έως 09 Ιουνίου 2022 στο εκθεσιακό κέντρο Olympia London, στο Λονδίνο στο Ηνωμένο Βασίλειο.
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 επιπρόσθετη αναγνωσιμότητα και η ανάδειξη των ποιοτικών
προϊόντων της και η ενίσχυση της εξωστρέφειας και διεύρυνσης των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται
στον οινικό κλάδο. Η LONDON WINE FAIR με 40 έτη λειτουργίας αποτελεί την μοναδική επαγγελματική έκθεση κρασιού στην
Μεγάλη Βρετανία και ένα μοναδικό γεγονός που κάθε χρόνο γιορτάζει, εμπνέει, επιμορφώνει και προωθεί το κρασί σε Διανομείς,
Χονδρεμπόρους, Αγοραστές supermarket, Κάβες, Λιανοπωλητές, HORECA και συλλέκτες.
Στην 39η διοργάνωση της LONDON WINE FAIR 2019 συμμετείχαν 36 οινοποιεία από όλη την Ελλάδα, είχε πάνω απο 13.000 wine
trade visitors και προβλήθηκαν 14.000 κρασιά από 40 διαφορετικές χώρες.
Σημειώνεται ότι:
1. Οι μεγαλύτερες ποσότητες κρασιού στην Αυστραλία και τον Καναδά διακινούνται από Βρετανικές εταιρείες, κάνοντας την Μεγάλη
Βρετανία Νο1 στον κόσμο συνδυαστικά.
2. Το 2019 η Μεγάλη Βρετανία εισήγαγε από την Ε.Ε κρασιά αξίας 4.1€ δις 3. To 27.2% των πωληθέντων κρασιών ανήκαν στην
κατηγορία £15-£23 ανά μπουκάλι
3. Οι πωλήσεις εμφιαλωμένου κρασιού το 2019 ήταν πάνω από 71% (18% αφρώδεις και bulk το υπόλοιπο)
4, Οι πωλήσεις κρασιού σε supermarket & κάβες (off-trade) ήταν £8.3δις και £7.2δις σε restaurant, bar, pubs (on-trade)
5,Ο κλάδος του κρασιού στην Μεγάλη Βρετανία παράγει έσοδα £22.3δις
Μετά την πετυχημένη συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στη ψηφιακή δράση LONDON WINE FAIR το 2021, είναι η
πρώτη φορά που θα συμμετάσχει με φυσική παρουσία σε έκθεση κρασιού στο Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία αποτελεί αγορά
στρατηγικής σημασίας για το ελληνικό κρασί, δίνοντας τη δυνατότητα σε σημαντικούς και ποιοτικούς παραγωγούς της Περιφέρειάς
μας να παρουσιάσουν τα εξαιρετικής ποιότητας κρασιά της περιοχής.
Το ωράριο λειτουργίας της έκθεσης είναι: Τρίτη 7 Ιουνίου 10:00-18:00, Τετάρτη 8 Ιουνίου 09:30-18:00 και Πέμπτη 9 Ιουνίου 09:3017:00 και οι επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν θα πρέπει να έχουν διασφαλισμένη φυσική παρουσία εκπροσώπησης των
προϊόντων τους καθ' όλη τη διάρκεια της έκθεσης.
Για την υλοποίηση των παραπάνω και την αρτιότερη συμμετοχή της Περιφέρειας στην έκθεση, όποιοι επιθυμούν να προβάλουν τα
προϊόντα τους μέσα από το περίπτερο της Π.Κ.Μ. (σε ξεχωριστό stand 9 τ.μ.), να δηλώσουν συμμετοχή το συντομότερο δυνατό και
όχι αργότερα από την Πέμπτη 31 Μαρτίου 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
• Τους εκθέτες οι οποίοι δεν έχουν ξανασυμμετέχει σε περίπτερο της Περιφέρειας σε διεθνείς εκθέσεις.
Βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή των επιχειρήσεων είναι τα προϊόντα τους να έχουν παραχθεί/ τυποποιηθεί/ μεταποιηθεί
εντός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς επίσης η 2 επωνυμία της επιχείρησης ή η ετικέτα της συσκευασίας των
προϊόντων να μην παραπέμπουν σε άλλη περιφέρεια.
Οι Δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να αποστέλλονται συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες στα
email: g.karali@pkm.gov.gr ή dao@pkm.gov.gr .
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση για την πρωτοβουλία της Περιφέρειας καθώς και για άλλες δράσεις εξωστρέφειας και
υποστήριξης του Τμήματος Προβολής Αγροτικών Προϊόντων στα τηλέφωνα 2313330350 κα. Γλυκερία Καραλή,2313330391 κα.
Τσιαμπαλή Χαρίκλεια, 2313330052 κα. Μαρία Ελευθεριάδου.
Δείτε εδώ το ενδεικτικό φωτορεαλιστικό σχέδιο.

Μια Συζήτηση Για "10 Μεταρρυθμίσεις Που Άλλαξαν Την Ελλάδα"
Η διαΝΕΟσις θα πραγματοποιήσει την πρώτη παρουσίαση του βιβλίου της "10 Μεταρρυθμίσεις Που Άλλαξαν την Ελλάδα", που
κυκλοφόρησε πριν λίγες εβδομάδες.
Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 21 Μαρτίου στις 18:30 και θα μεταδοθεί ζωντανά, αποκλειστικά διαδικτυακά, από
τον Πύργο Βιβλίων της Εθνικής Βιβλιοθήκης στο ΚΠΙΣΝ.
Θα τη συντονίσει ο Διευθυντής Περιεχομένου της διαΝΕΟσις -και επιμελητής του βιβλίου- Θοδωρής Γεωργακόπουλος και θα
συμμετέχουν οι:
Κυριάκος Πιερρακάκης, Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Μαρία Ευθυμίου, Καθηγήτρια στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών
και οι δύο εκ των δέκα συγγραφέων του βιβλίου:
ο Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, και Γενικός
Γραμματέας του Ιδρύματος της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία
και η Καλλιόπη Σπανού, Καθηγήτρια στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών και
μέλος του Advisory Board της διαΝΕΟσις
Για να παρακολουθήσετε τη συζήτηση, μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή: εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες εδώ .

Ημερίδα: Σύγχρονη Γυναίκα και Κατάθλιψη
Το Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και
Περίθαλψης "Κωστής Μπάλλας", διοργανώνει την
Δευτέρα 21 Μαρτίου 2022 διαδικτυακή ημερίδα με θέμα "
Σύγχρονη Γυναίκα και Κατάθλιψη" καi ώρα 13.00 και
15.00.μμ Στην ημερίδα θα προλογίσει ο Πρόεδρος του
φορέα καθηγητής Ψυχιατρικής Νικόλαος Παρίτσης.
Οι τομείς που θα προσεγγισθούν είναι:
•
‘’ΕΦΗΒΕΙΑ’’ με εισηγήτρια την κα Αγγελική
Ηλιάδου, Ψυχίατρο παιδιών και εφήβων, MSc,
Τμήμα παιδιών και εφήβων Ε.ΚΕ.ΨΥ.Ε.
•
‘’ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ’’ με εισηγήτρια την
κα
Μαρίνα
Παπαδά,
Ψυχολόγο
–
ψυχοθεραπεύτρια,
MSc,
Επιστημονικά
Υπεύθυνη του Κ.Η. «ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ»,
•
‘’ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗ’ ’με εισηγήτρια την κα Ελίνα
Γκέκα, Ψυχίατρο, MSc, Επιστημονικά Υπεύθυνη
Κ.Η. «ΛΩΤΟΣ».
Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2107221707 –
2105222741.
H ημερίδα θα μεταδοθεί μέσω Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/88417760246?pwd=ZUtXYjZs
bzU4eXpHWmNOZFc4a1Bmdz09
Meeting ID: 884 1776 0246 Passcode: 629259.

Ημερίδα: ‘’Προοπτικές και Ευκαιρίες Ελλήνων
Επιχειρηματιών για Εμπόριο και Επενδύσεις στη
Νιγηρία’’
Το ΕΒΕΑ μας ενημερώνει ότι το Ελληνο-Αφρικανικό
Επιμελητήριο Εμπορίου και Ανάπτυξης διοργανώνει
διαδικτυακή ημερίδα με θέμα: ‘’Προοπτικές και Ευκαιρίες
Ελλήνων Επιχειρηματιών για Εμπόριο και Επενδύσεις στη
Νιγηρία’’ , υπό την αιγίδα του ΣΕΒ, του ΕΒΕΑ και του ΣΕΒΕ,
την Τετάρτη 23 Μαρτίου 2022 και ώρα 16:00- 18:00 μέσω
zoom.
Σκοπός είναι η ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση της
χώρας, τις εξελίξεις και τάσεις, το επιχειρηματικό περιβάλλον
και τις εξαγωγικές και επενδυτικές ευκαιρίες στη Νιγηρία.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε την
πρόσκληση πατώντας εδώ, πληροφορίες για τη Νιγηρία
εδώ και το σχετικό πρόγραμμα εδώ.
Προθεσμία Υποβολής Δηλώσεων Συμμετοχής: 21
Μαρτίου 2022
Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν
παρακαλούνται να συμπληρώσουν το έντυπο συμμετοχής
εδώ και να το αποστείλουν συμπληρωμένο στο email
: info@helafrican-chamber.gr.

Επένδυση με κριτήρια ESG: Μια μεγάλη ευκαιρία για
την επέκταση των ελληνικών επιχειρήσεων

Διαδικτυακό Σεμινάριο «Συστήματα Προστασίας

Η
Eurobank
και
η
Enterprise
Greece
θα
πραγματοποιήσουν έναν κύκλο τεσσάρων διαδικτυακών,
εκδηλώσεων που διεξάγονται στο πλαίσιο του Digital
Academy for Business της Eurobank, σε θέματα και
πρακτικές ESG.
H Enterprise Greece, το Ινστιτούτο για τη Βιώσιμη
Ανάπτυξη του EPLO (European Public Law Organization),
οι εταιρείες Global Sustain, Motor Oil, Mytilineos και η
Διεύθυνση ESG της Eurobank, προσφέρουν στις
ελληνικές επιχειρήσεις την εμπειρία και την τεχνογνωσία
τους πάνω στις βέλτιστες πρακτικές ESG.Δείτε εδώ το
πρόγραμμα εκδηλώσεων 2022 και την δήλωση
συμμετοχής
Σημαντική ενημέρωση:
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.
Περισσότερες πληροφορίες
στο:https://www.eurobank.gr/el/

Καινοτομίας στην Ελλάδα και τη Σλοβενία»

Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Προώθηση της

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στην
Πρεσβεία της Ελλάδας στη Σλοβενία θα πραγματοποιήσει
διαδικτυακό Σεμινάριο με θέμα: «Συστήματα Προστασίας
Διπλωμάτων

Ευρεσιτεχνίας

και

Προώθηση

της

Καινοτομίας στην Ελλάδα και τη Σλοβενία» τη Δευτέρα 21
Μαρτίου 2022 και ώρα 13:00 (CET).
Συνδιοργάνωση:
1)Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στην
Πρεσβεία της Ελλάδας στη Σλοβενία
2)Ελληνική Ακαδημία Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΕΑΒΙ) &
3)Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας Σλοβενίας (SIPO) .
Δείτε εδώ το Πρόγραμμα.

3ο Διεθνές Συνέδριο Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο θα πραγματοποιήσει
στις 22-23 Οκτωβρίου 2022 το 3ο Διεθνές Συνέδριο
Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού (ICED2020) στην Αθήνα,
Ελλάδα, όπου μπορείτε να λάβετε συμμετοχή με το να
υποβάλετε την εργασία σας. Η υποβολή εργασιών θα
πρέπει να γίνει πριν από τις 27 Μαΐου 2022.
Το ICED2022 θα πραγματοποιηθεί σε υβριδική λειτουργία,
με συμμετοχές επιτόπου και διαδικτυακών συνεδρίων
(ανάλογα με τις συνθήκες υγιεινής).
Το συνέδριο θα συνδυάσει τις πιο πρόσφατες
επιστημονικές εξελίξεις στον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό
(Αειφορία / Ρύπανση / Ενέργεια / Πόλεις-Κτίρια / Μεταφορές
/ Διάβρωση / Κλιματική Αλλαγή / Πολιτική / Κοινωνική
Αποδοχή / Επιπτώσεις στην υγεία). Θα προσφέρει μια
μοναδική ευκαιρία στους ειδικούς να αλληλεπιδράσουν και
να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους και τα τελευταία
ερευνητικά ευρήματα στο σχεδιασμό και τις εξελίξεις των
περιβαλλοντικών διαδικασιών. Δείτε εδώ το χρονολόγιο του
συνεδρίου.
Περισσότερες πληροφορίες: E-mail: iced@eap.gr site: 3rd
International Conference on Environmental Design
(ICED2022 https://iced.eap.gr/

Certified Compliance Officer – 2ο Τμήμα (Νέο
Πιστοποιημένο Εκπ. Πρόγραμμα)
Ο Σύνδεσμος Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης
Ελλάδας (ΣΕΚΑΣΕ) και η Νομική Βιβλιοθήκη διοργανώνουν
το πρώτο στην Ελλάδα Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στην
Κανονιστική Συμμόρφωση, συνδυαστικά με την πιστοποίηση
της εν λόγω επαγγελματικής κατηγορίας από την TÜV
AUSTRIA Hellas. Έναρξη 2ου κύκλου: Τρίτη 5 Απριλίου
2022 Δηλώστε συμμετοχή
Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα και το κόστος συμμετοχής.
Τα Προσεχή Σεμινάρια / Εκπ. Προγράμματα Εμπορικού
Δικαίου:
1)Τα οικονομικά της Επιχείρησης για Νομικούς - 9ο ΤΜΗΜΑ
2) Συμβάσεις Καταναλωτικών Αγαθών που συνάπτονται από
απόσταση
3)Διεθνείς Χρηματοδοτήσεις
4)Συμβάσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης(Leasing)

Ημερίδα «Ενίσχυση του βαθμού ανθεκτικότητας και ανάπτυξης των σχετικών δεξιοτήτων, για τις πολύ μικρές και
Μ.Μ.Ε.»
Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ θα
πραγματοποιήσουν ημερίδα με θέμα: «Ενίσχυση του βαθμού ανθεκτικότητας και ανάπτυξης των σχετικών δεξιοτήτων, για τις
πολύ μικρές και Μ.Μ.Ε.» στο πλαίσιο του προγράμματος Strengthening Early Warning Europe ResC-EWE, Erasmus+ την
Τετάρτη 23 Μαρτίου 2022 και ώρα 15:30-18:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων της ΓΣΕΒΕΕ.
Δείτε εδώ το πρόγραμμα.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1034/09.03.2022
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2021, των λοιπών εντύπων
και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή. Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού/διορθωτικού
προσδιορισμού φόρου φορολογικών ετών 2021 και εφεξής για φορολογούμενους που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 5Β
του ν. 4172/2013 (Α’ 167). (ΦΕΚ 1098/11.03.2022)
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1032/03.03.2022 (ΑΔΑ: 68ΛΞ46ΜΠ3Ζ-ΙΦ7)
«Τύπος και περιεχόμενο της «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» - Έντυπο
Ε3.» (ΦΕΚ 1140/14.03.2022)
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:ΔΤΔ Γ1021328 ΕΞ 2022 (ΑΔΑ:Ω51Ψ46ΜΠ3Ζ-Β5Π)
Απαγορεύσεις και Περιορισμοί – Καν. (ΕΕ) 2022/394 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
ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1035/08.03.2022 (ΑΔΑ: ΩΖ5Ε46ΜΠ3Ζ-Π4Π)
Όροι και διατυπώσεις για την εφαρμογή του άρθρου 60 του ν. 2960/2001 σχετικά με πωλήσεις αλκοολούχων προϊόντων εξ
αποστάσεως (ΦΕΚ 1212/16.03.2022)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΑΙΓΥΠΤΟΣ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Κάϊρο,
απέστειλε έγγραφο με θέμα: Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία – Νεότερες εξελίξεις για τις επιπτώσεις στην οικονομία και το
εξαγωγικό εμπόριο της Αιγύπτου
Δείτε εδώ την αναστολή εξαγωγών σιτηρών και ζυμαρικών.
Δείτε εδώ την αναστολή εξαγωγών βρώσιμων ελαίων και καλαμποκιού
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο
Κάϊρο (http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/811 ), τηλ: +202-27948482,
27952036, email: ecocom-cairo@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr
ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στα Σκόπια, απέστειλε το 72ο Τεύχοςτου
Ενημερωτικού Δελτίου του Γραφείου ΟΕΥ Σκοπίων (Μάρτιος2022) με θέμα:
Επισκόπηση οικονομικών, εμπορικών και επιχειρηματικών ειδήσεων για τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στα
Σκόπια:www.agora.mfa.gr ,e-mail:ecocom-skopje@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr.

ΙΑΠΩΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Τόκυο , απέστειλε έγγραφο με θέμα:
Συμμετοχή της Ελλάδας στο EU Pavillion της Foodex 2022
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο
Τόκυο (www.agora.mfa.gr ), τηλ.: +81-3-3404-5853, 1195, φαξ: +81-3-3404-5845, E-mail: ecocom-tokyo@mfa.gr ή την ιστοσελίδα
του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .
ΙΣΠΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μαδρίτη, απέστειλε ενημερωτικό έγγραφο με
θέμα:
-Ενημέρωση ανάρτησης σχετικά με τις επιπτώσεις του πληθωρισμού στον κλάδο της σιδηρουργίας στην Ισπανία
-Ενημέρωση για ανάρτηση σχετικά με την εξαγορά των ιχθυοτροφείων Κεφαλλονιάς από την Ισπανική Profand
-Eνημέρωση ανάρτησης σχετικά με τα επίπεδα πληθωρισμού στην Ισπανία για τον μήνα Φεβρουάριο
-Ενημέρωση ανάρτησης για την κινητικότητα των τουριστών στην Ισπανία κατά το Πάσχα των καθολικών
-Ενημέρωση ανάρτησης σχετικά με την Ισπανική Rover Maritime και την επικρατούσα κοινοπραξία για την επέκταση του Λιμένος
Θεσσαλονίκης
-Ενημέρωση ανάρτησης σχετικά με την απεργία των επαγγελματιών αυτοκινηστών στην Ισπανία και το σχέδιο της κυβέρνησης για τη
μείωση των τιμών στα καύσιμα
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: Μηνιαίο δελτίο
Φεβρουάριος 2022
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.
ΣΕΡΒΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στo Βελιγράδι, απέστειλε έγγραφο με θέμα:
Εγκρίθηκε το πρόγραμμα IPARD 3 για τη Σερβία ύψους 288 εκατ. ευρώ
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 .

Ζητήση συνεργασίας από την Μολδαβία
Η Πρεσβεία της Δημοκρατίας της Μολδαβίας στην Ελλάδα, μας ενημερώνει με έγγραφο σχετικά με τα αποθέματα μήλων που είναι
διαθέσιμα για εξαγωγή από τη Δημοκρατία της Μολδαβίας.
Δείτε εδώ το συνημμένο έγγραφο συνεργασίας από την Πρεσβεία.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο email: anastasia.nan@mfa.gov.md και στο
τηλέφωνο:+30 2106990665,+30 6996916066.

Εκθέσεις στην Ελλάδα
4η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ VERDETEC.
Πόλη: Εκθεσιακό Κέντρο MEC,Παιανίας
Ημερομηνία:18-20 Μαρτίου 2022
Εκθέματα:Τεχνολογίες περιβάλλοντος,κυκλική οικονομία
Πληροφορίες :e-mail: info@verde-tec.gr τηλ: 2106800470
EXPO CORFU 2022
Πόλη: Νέο Λιμάνι Κέρκυρας
Ημερομηνία:19-21 Μαρτίου 2022
Εκθέματα: Τρόφιμα, Ποτά, Επαγγελματικός & Ξενοδοχειακός εξοπλισμός
Πληροφορίες: site: www.exantasgreece.com e-mail: info@exantasgreece.com τηλ:6932362875
ARTOZYMA-10η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ,ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΤΟΙΜΩΝ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Πόλη: Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης
Ημερομηνία: 2-4 Απριλίου 2022
Εκθέματα: Έκθεση για αρτοποία,ζαχαροπλαστική,μηχανημάτων και έτοιμων προϊόντων
Πληροφορίες:site: https://artozyma.helexpo.gr/el τηλ:2310291135
DETROP BOUTIQUE-30η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ
Πόλη: Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης
Ημερομηνία: 2-4 Απριλίου2022
Εκθέματα: Έκθεση για τρόφιμα και ποτά
Πληροφορίες: https://detropboutique.helexpo.gr/el τηλ:2310291692.

Βιώσιμος Ενεργειακός Σχεδιασμός: Προκλήσεις,
ευκαιρίες και εργαλεία για Επιμελητηριακούς Φορείς

Διεθνής Εκθέσεις
MODEF FAIR BURSA 2022
Πόλη:Προύσα,Τουρκία
Ημερομηνία: 21-26 Μαρτίου 2022
Εκθέματα: Έκθεση Επίπλων
Πληροφορίες: email: info@etee.gr , chamber@etee.gr
www.etee.gr
INTERNATIONAL TURKEYBUILD FAIR
Πόλη: Κωνσταντινούπολη ,Τουρκία
Ημερομηνία:23-26 Μαρτίου 2022
Εκθέματα: Έκθεση κατασκευής κτιρίων
Πληροφορίες:email:
thessaloniki@trade.gov.tr
https://yapifuari.com.tr/Home

site:

site:

JEWELRY SHOW ISTANBUL MARCH 2022
ΠΟΛΗ: Κωνσταντινούπολη ,Τουρκία
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:24-27 Μαρτίου 2022
ΕΚΘΕΜΑΤΑ: Εκθεση Κοσμημάτων
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: : info@etee.gr , chamber@etee.gr
FRESH VEGETABLE AND FRUIT, STORAGE, PACKAGING,
LOGISTICS
&
AGRICULTURAL
MACHINERY
AND
TECHNOLOGIES EXHIBITION
Πόλη: Antalya, Τουρκία
Ημερομηνία: 30 Μαρτίου 2022 – 02 Απριλίου 2022
Εκθέματα: Φρέσκα λαχανικά
και φρούτα, αποθήκευση,
συσκευασία,logistics και αγροτικά μηχανήματα και τεχνολογίες
Πληροφορίες:site: http://www.euroasiainterfresh.com/en/
MARBLE
INTERNATIONAL
NATURAL
STONE
AND
TECHNOLOGIES FAIR
Πόλη: Ζμίρ Τουρκία
Ημερομηνία:
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 30 Μαρτίου 2022 – 02 Απριλίου 2022
Εκθέματα: Έκθεση φυσικών λίθων και μηχανημάτων
Πληροφορίες:
site:
http://marble.izfas.com.tr
e-mail:
WORLDTOURISMEXPO
ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΓΙΑ 13-15 ΜΑΙΟΥ
info@izmirfair.com.tr τηλ: 2324971000
Πόλη: Αθήνα, Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου
Ημερομηνία: 1-3 Απριλίου 2022
Εκθέματα: Έκθεση τουρισμού

Το Δίκτυο Νησιωτικών Επιμελητηρίων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης - INSULEUR και το Εργαστήριο Ανανεώσιμων
και
Βιώσιμων
Ενεργειακών
Συστημάτων
του
Πολυτεχνείου
Κρήτης,
θα
πραγματοποιήσουν
διαδικτυακό εξειδικευμένο εργαστήριο με θέμα «Βιώσιμος
Ενεργειακός Σχεδιασμός: Προκλήσεις, ευκαιρίες και
εργαλεία για Επιμελητηριακούς Φορείς» , την Τετάρτη 30
Μαρτίου 2022 και ώρα 11:00-14:00.
To εργαστήριο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
προγράμματος Interreg MED COMPOSE PLUS - Rural
Communities Engaged with Positive Energy Plus και θα
επικεντρωθεί σε θέματα όπως:
1.
2.
3.

Παραδείγματα
και
εφαρμογές
ενεργειακής απόδοσης κτηρίων
Καλές πρακτικές κυκλικής οικονομίας

μέτρων

Πολιτικές και χρηματοδοτικά εργαλεία για τη
μετάβαση προς καθαρή ενέργεια Καθώς και στο
σχεδιασμό έργων βιώσιμης ενέργειας με την
παρουσίαση της Εργαλειοθήκης Sustainable
Energy
Planning
Toolbox.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος έως τη Δευτέρα 28 Μαρτίου
2022
στον
παρακάτω
σύνδεσμο: https://kwiksurveys.com/s/bkxKjm0U
Για
να
συνδεθείτε
μέσω zoom: https://us02web.zoom.us/j/86547698117?pw
d=WklVdjFHRTlNYVhobURYbkM5S3gxQT09

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο θα βρείτε στην
ιστοσελίδα: https://reselplan-toolbox.eu

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα
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24/3/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΠΡΟΤΥΠΩΝ
ΤΗΛ.2310381080
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24/3/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΤΗΛ. 2635360607
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24/3/2022
ΑΝΟΙΧΤΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ
ΤΗΛ 2310381080

104

28/3/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΗΛ. 2310381080
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4/4/2022
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΔ ΤΗΛ. 2106571758
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11/4/2022 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 4 ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛ. 2313 300500

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
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11/4/2022
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
(ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ) ΤΗΛ.2103483161

ΑΣΔΥΣ ΘΗΣΕΑΣ
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12/04/2022
ΑΝΟΙΧΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΓΙΑ
ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΟΥ
ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΑΠΑΗΛΙΑΚΗ ΤΗΛ. 2313318453

ΤΗΝ
ΑΝΑΘΕΣΗ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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12/4/2022
ΑΝΟΙΧΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΓΙΑ
ΜΕΛΕΤΩΝ
ΣΤΑΤΙΚΗΣ
ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΛ. 2313318453

ΤΗΝ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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12/4/2022
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ LUBRICATING OIL AIRCRAFT PISTON
- 60 ΤΗΛ. 2105504398
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18/4/2022
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ ΤΗΛ.2103483161

103

21/4/2022
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΤΗΛ 25530 46420
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26/4/2022
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛ. 2103483161
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29/04/2022
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΗΛ. 2107464102

•

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΟΥΣΙΩΝ

ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ

424 ΓΣΝΘ

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΟΥΣΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ CRM

424 ΓΣΝΘ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

424 ΓΣΝΘ

ΓΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ

ΓΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΗΝ

ΑΝΑΘΕΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ΓΙΑ
SAE

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ

201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΑΣΔΥΣ ΘΗΣΕΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

XVI Μ/Κ ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
10
ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ

ΑΣΔΥΣ ΘΗΣΕΑΣ

251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

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.

