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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

Για να παρακολουθήσετε την εκδήλωση δια ζώσης ή διαδικτυακά παρακαλείστε να προχωρήσετε μέχρι την Σάββατο 02/04/2022
στην ηλεκτρονική εγγραφή σας μέσω του παρακάτω συνδέσμου: https://events.net.gr. Δείτε εδώ το πρόγραμμα
Τέλος, η είσοδος στην έκθεση DETROP BOUTIQUE 2022 είναι ελεύθερη μετά την σχετική σας εγγραφή ως επισκέπτη στην ακόλουθη
ηλεκτρονική διεύθυνση: https://services.helexpo.gr/detrop2022reg/.

Δημοσίευση Νόμου 4916/2022 - Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης λόγω αύξησης του ενεργειακού κόστους (“Oil/Gas Pass”)
Στις 28 Μαρτίου 2022, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Α’ 65) ο Νόμος 4916/2022 «Εκσυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς - Πρόγραμμα συνεισφοράς Δημοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες μέχρι τη μεταβίβαση της κατοικίας τους στον φορέα
απόκτησης και επαναμίσθωσης του κεφαλαίου Α’ του μέρους δευτέρου του τρίτου βιβλίου του ν. 4738/2020 - Ενσωμάτωση στην
ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2020/1151 και (ΕΕ) 2021/1159, νέος μειωμένος Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων
(ΕΝ.Φ.Ι.Α.), επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση ιδίως της ενεργειακής κρίσης και άλλες
διατάξεις», στο άρθρο 81 του οποίου περιλαμβάνονται διατάξεις για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης λόγω αύξησης του
ενεργειακού κόστους (“Oil/Gas Pass”).
Ειδικότερα:
H οικονομική ενίσχυση παρέχεται σε κάθε φυσικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των ελευθέρων επαγγελματιών, οι οποίοι είναι
φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας με δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2020 έως 30.000 ευρώ, προς το σκοπό
συμβολής στην κάλυψη του κόστους κατανάλωσης καυσίμων κίνησης για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο του τρέχοντος έτους.
H οικονομική ενίσχυση πιστώνεται στο δικαιούχο είτε σε τραπεζικό λογαριασμό επιλογής του δικαιούχου ή σε ψηφιακή χρεωστική
κάρτα που εκδίδεται ειδικά για το σκοπό αυτό από πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό, κατά την έννοια των παρ. 2 και
3 του άρθρου 3 του Νόμου 4557/2018 αντίστοιχα.
Η οικονομική ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε
γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται ή συμψηφίζεται με βεβαιωμένα
χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά
ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.
Στην περίπτωση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας αυτή παραμένει ενεργοποιημένη έως τις 31 Ιουλίου 2022, μετά την πάροδο της
οποίας το πιστωτικό ίδρυμα ή ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός υποχρεούται άμεσα να την απενεργοποιήσει. Εναπομείναν υπόλοιπο
αυτού επιστρέφεται στο Δημόσιο και αποκλείεται η περαιτέρω αναζήτησή του από το δικαιούχο.
Το χρηματικό ποσό που πιστώνεται στην ψηφιακή χρεωστική κάρτα χρησιμοποιείται αποκλειστικά από το δικαιούχο για την
πραγματοποίηση αγοράς καυσίμων και δεν είναι εφικτή η οποιαδήποτε μεταφορά σε τρίτο πρόσωπο εκτός των ανωτέρω ή η ανάληψή
του.
Με Κοινή Υπουργική Απόφαση εξειδικεύονται περαιτέρω τα ζητήματα που αφορούν τη χορήγηση της ανωτέρω οικονομικής
ενίσχυσης. Με την ίδια Απόφαση δύναται να προσαυξάνεται το ποσό της ενίσχυσης έως 5 ευρώ για δικαιούχους που επιλέξουν τη
χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας. ΦΕΚ Α’ 65/28.3.2022. (ΠΗΓΗ: Επικαιρότητα 29.03.2022 Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών).

Προπληρωμή επιδομάτων και Δώρου Πάσχα
Δελτίο Τύπου ΟΑΕΔ 30.03.2022
Τη Δευτέρα, 4 Απριλίου 2022, θα ξεκινήσει η προπληρωμή
της τακτικής επιδότησης ανεργίας, της επιδότησης
μακροχρόνιας ανεργίας και του βοηθήματος ανεργίας
αυτοαπασχολουμένων, καθώς και η προπληρωμή του
Δώρου Πάσχα σε επιδοτούμενους ανέργους, στις
δικαιούχους της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας
και σε δικαιούχους του επιδόματος γονικής αδείας.
Οι πιστώσεις των επιδομάτων και του Δώρου Πάσχα θα
γίνουν αυτόματα με απευθείας κατάθεση στους τραπεζικούς
λογαριασμούς των δικαιούχων. Δεν απαιτείται καμία
ενέργεια από τους δικαιούχους και δεν υφίσταται κανένας
λόγος προσέλευσης στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης
(ΚΠΑ2). Οι πληρωμές εμφανίζονται στους τραπεζικούς
λογαριασμούς εντός 3 εργάσιμων ημερών, μετά την
καταβολή τους από
τον ΟΑΕΔ.
Υπενθυμίζεται ότι η προπληρωμή των επιδομάτων όσων
ανέργων έχουν υποχρέωση δήλωσης παρουσίας κατά το
χρονικό διάστημα από 4 Απριλίου έως 3 Μαΐου, θα
πραγματοποιηθεί μετά την δήλωση παρουσίας, η οποία
γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά (gov.gr → Εργασία και
ασφάλιση → Ανεργία →
Δήλωση παρουσίας επιδοτούμενων ανέργων).

Πώς θα δοθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση έως τις 21
Απριλίου – Τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Με τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου
Υγείας («Κύρωση της από 17.3.2022 Επιμέρους Σύμβασης
Δωρεάς – Έργο VIII, Παράρτημα 12 της από 6.9.2018 Σύμβασης
Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος ”Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ.
Νιάρχος” και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και
αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας – Ρυθμίσεις για
την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και
την προστασία της δημόσιας υγείας”) προβλέπονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις για την χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης
στους χαμηλοσυνταξιούχους, τους δικαιούχους αναπηρικού
επιδόματος, τους ανασφάλιστους υπερήλικες, τους δικαιούχους
Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και τους δικαιούχους
Επιδόματος Παιδιού πριν από το Πάσχα και πιο συγκεκριμένα έως
τις 21 Απριλίου, σε συνέχεια των σχετικών εξαγγελιών του
Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, νωρίτερα εντός του μήνα.
Όπως έχει ήδη γνωστοποιηθεί, το συνολικό ύψος της
παρέμβασης εκτιμάται σε 324 εκατ. ευρώ και αφορά σε 1,7 εκατ.
δικαιούχους. Με τα μέτρα ενίσχυσης ωφελούνται περίπου 1,4
εκατομμύρια νοικοκυριά, με περισσότερα από 3,2 εκατομμύρια
μέλη, προκειμένου αυτά να καλύψουν μέρος των αυξημένων
τιμών αγαθών και ενέργειας.
Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση εδώ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η ΚΥΑ για τα νέα μέτρα για τον κορονοϊό έως 04.04.2022
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1454/25.03.2022 η ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 17567/25.03.2022, 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 τo
Σάββατο 26 Μαρτίου 2022 και ώρα 6.00 έως και τη Δευτέρα 4 Απριλίου 2022 και ώρα 6.00

Ηλεκτρονικά η καταγγελία στον e-ΕΦΚΑ για αδήλωτη ή υποδηλωμένη εργασία
«Καταγγελία εργαζόμενου – Δήλωση Απασχόλησης»
Μία νέα ηλεκτρονική υπηρεσία έχει τεθεί σε λειτουργία από τον e-ΕΦΚΑ προκειμένου να διευκολύνει την επικοινωνία των εργαζομένων
με τον Φορέα για θέματα που αφορούν στον έλεγχο της ανασφάλιστης (αδήλωτης και υποδηλωμένης) εργασίας.
Συγκεκριμένα, μέσω της υπηρεσίας «Καταγγελία εργαζόμενου – Δήλωση Απασχόλησης» https://www.efka.gov.gr/el/kataggeliaergazomenoy-delose-apascholeses), στην ενότητα «Μισθωτοί» στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) οι εργαζόμενοι
μπορούν πλέον να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την καταγγελία τους για διεκδίκηση ενσήμων λόγω μη ή ελλιπούς ασφάλισης.
Η συγκεκριμένη υπηρεσία απευθύνεται στους εργαζόμενους εκείνους οι οποίοι δεν έχουν ασφαλιστεί ή δεν έχουν ασφαλιστεί ορθά
από τον εργοδότη τους και επιθυμούν να διεκδικήσουν την ασφαλιστική τακτοποίησή τους.
Σχετικά με τη διαδικασία υποβολής καταγγελίας:
•

για να υποβάλλει ένας εργαζόμενος καταγγελία κατά επιχείρησης θα πρέπει να γνωρίζει το ΑΦΜ της, ενώ αν η καταγγελία
του αφορά σε οικοδομοτεχνικό έργο θα πρέπει να γνωρίζει το ονοματεπώνυμο / επωνυμία του ιδιοκτήτη / ανάδοχου
εργολάβου και την ακριβή διεύθυνση του έργου.
για περαιτέρω διευκόλυνση των εργαζομένων σημειώνεται ότι μπορούν να υποβάλλουν καταγγελία χρησιμοποιώντας το
σχετικό ΑΜΕ (Αριθμός Μητρώου Εργοδότη) ή ΑΜΟΕ (Αριθμός Μητρώου Οικοδομοτεχνικού έργου). Σε αυτή την περίπτωση
τα υπόλοιπα στοιχεία του εργοδότη θα συμπληρωθούν αυτόματα.

•

Σε κάθε περίπτωση, εάν υπάρχει αδυναμία πρόσβασης στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, ο εργαζόμενος μπορεί να υποβάλλει την
καταγγελία του εγγράφως στο ΠΕΚΑ που έχει τη χωρική αρμοδιότητα ελέγχου του τόπου απασχόλησής του.
Διευκρινίζεται ότι η καταγγελία για μη καταβολή δεδουλευμένων υποβάλλεται στην κατά τόπο αρμόδια Επιθεώρηση
Εργασίας κι όχι στον e-ΕΦΚΑ.
Οδηγίες χρήσης της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr), στις ηλεκτρονικές
υπηρεσίες, στην ενότητα: Μισθωτοί, «Καταγγελία εργαζόμενου – Δήλωση Απασχόλησης» https://www.efka.gov.gr/el/kataggeliaergazomenoy-delose-apascholeses ).

Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης για τον
καθορισμό των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.)
που αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα και μη
εμπορική δραστηριότητα, την εγγραφή και τις υποχρεώσεις
δημοσιότητας των φυσικών προσώπων που εγγράφονται
στο Γ.Ε.ΜΗ. βάσει Κ.Α.Δ.
Στις 29 Μαρτίου 2022, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 1469) η υπ’ αριθμ.
31512 Υπουργική Απόφαση, με την οποία επέρχεται στοχευμένη
τροποποίηση στο άρθρο 7 («έναρξη ισχύος») της ισχύουσας υπ’
αριθμ. 90043/10-08-2021 Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός
των

Κωδικών

Αριθμών

Δραστηριότητας

(Κ.Α.Δ.)

που

αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα και μη εμπορική
δραστηριότητα. Εγγραφή και υποχρεώσεις δημοσιότητας των
φυσικών προσώπων που εγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ. βάσει
Κ.Α.Δ.» (ΦΕΚ Β’ 4066). Πιο συγκεκριμένα, οι διατάξεις των
άρθρων 3 («Φυσικά πρόσωπα που ασκούν μη εμπορική
δραστηριότητα και υποχρεώσεις αυτών») και 4 («Κωδικοί Αριθμοί
Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που αντιστοιχούν σε μη εμπορική
δραστηριότητα») τίθενται σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2022.
ΦΕΚ Β’ 1469/29.3.2022. ΦΕΚ Β’ 4066/6.9.2021.
(ΠΗΓΗ:

Επικαιρότητα

Τραπεζών).

30.03.2022

Ένωσης

Ελληνικών

Έναρξη πιλοτικής λειτουργίας του myDimos.Live.gov.gr
Κοινό Δελτίο Τύπου των Υπουργείων
Διακυβέρνησης και Εσωτερικών 24.03.2022

Ψηφιακής

Σε πιλοτική λειτουργία τέθηκε την Πέμπτη η πλατφόρμα
myDimos.Live.gov.gr, μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν
να προγραμματίζουν τα ραντεβού τους με τις υπηρεσίες των
κατά τόπους Δήμων. Πρόκειται για τη νέα ψηφιακή υπηρεσία
που σχεδιάστηκε από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, στα πρότυπα των
αντίστοιχων υπηρεσιών ψηφιακών ραντεβού myDeskLive, η
οποία ήδη λειτουργεί παραγωγικά σε πολλούς κομβικούς
φορείς του Δημοσίου, όπως η ΑΑΔΕ, τα ΚΕΠ, ο ΟΑΕΔ, το
Υπουργείο Εξωτερικών, ο ΕΦΚΑ και το Ελληνικό
Κτηματολόγιο.
Η πλατφόρμα δημιουργήθηκε με τη συνεργασία των
Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εσωτερικών με
στόχο τη διευκόλυνση των διαδικασιών παροχής υπηρεσιών
και διεκπεραίωσης διοικητικών υποθέσεων πολιτών και
επιχειρήσεων από τους Δήμους. Με τον τρόπο αυτό
επιτυγχάνεται
μείωση
των
φυσικών
επισκέψεων,
βελτιστοποίηση της αξιοποίησης του προσωπικού και
εξοικονόμηση
χρόνου
και
κόστους
για
τους
συναλλασσόμενους.
Αναλυτικά το Δελτίο Τύπου

Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, OΑΕΔ και ΟΠΕΚΑ για την εβδομάδα
28 Μαρτίου – 1 Απριλίου
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: Την πληρωμή των
κύριων και επικουρικών συντάξεων Απριλίου, των προκαταβολών συντάξεων για τον ίδιο μήνα καθώς και των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ
για τον Μάρτιο περιλαμβάνει -μεταξύ άλλων- ο προγραμματισμός των καταβολών από e-ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ και ΟΠΕΚΑ για την εβδομάδα
28 Μαρτίου – 1 Απριλίου. Συνολικά θα καταβληθούν περί τα 2,4 δισ. ευρώ σε σχεδόν 5,3 εκατ. δικαιούχους.
Αναλυτικά το Δελτίο Τύπου

Οι ψηφιακές πλατφόρμες θα καλύπτουν τα έξοδα για τα κράνη και τη συντήρηση των οχημάτων διανομέων με
συμβάσεις ανεξαρτήτων υπηρεσιών/έργου
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Το ύψος της αποζημίωσης των μεταφορέων που συνεργάζονται με ψηφιακές πλατφόρμες με συμβάσεις ανεξαρτήτων
υπηρεσιών/έργου και χρησιμοποιούν δικά τους μέσα προστασίας (κράνη) ή οχήματα, καθορίζεται με απόφαση που υπέγραψε ο
υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης.
Υπενθυμίζεται ότι με το νόμο 4808/2021 για την Προστασία της Εργασίας, ορίστηκε για πρώτη φορά πως οι ψηφιακές πλατφόρμες
έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις υγιεινής και ασφάλειας για τους απασχολούμενους με συμβάσεις ανεξαρτήτων υπηρεσιών/έργου, με
εκείνες που ισχύουν για τις συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας.
Έτσι, όπως προβλέπεται στην Υπουργική Απόφαση, για τους διανομείς που συνδέονται με συμβάσεις ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή
έργου:
Α. H ψηφιακή πλατφόρμα υποχρεούται να παρέχει προς τον διανομέα – πάροχο υπηρεσιών το προστατευτικό κράνος που είναι
απαραίτητο για την εργασία του.
Εναλλακτικά, αν ο διανομέας συμφωνεί να κάνει χρήση δικού του προστατευτικού κράνους, η ψηφιακή πλατφόρμα (αφού
διαπιστώσει ότι διαθέτει κατάλληλο κράνος), υποχρεούται να του αποδώσει ποσό ύψους 120 ευρώ. Το ποσό αυτό αποδίδεται
τμηματικά σε 12 μηνιαίες δόσεις, δεν υπόκειται σε κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών, αποτυπώνεται διακριτά στα παραστατικά
αμοιβής και εξόφλησης και καταβάλλεται στον ίδιο τραπεζικό λογαριασμό όπως και η αμοιβή του δικαιούχου.
Παραμένει ως έχει η υποχρέωση της ψηφιακής πλατφόρμας, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, να παρέχει πανωφόρι
κατάλληλο για την προστασία του αναβάτη του μοτοποδηλάτου ή της μοτοσυκλέτας, αδιάβροχη προστασία, γάντια και
ανακλαστικό γιλέκο.
Β. Όταν οι πάροχοι υπηρεσιών χρησιμοποιούν δικό τους όχημα (μοτοσικλέτα, μοτοποδήλατο κλπ.), οι ψηφιακές πλατφόρμες τους
αποδίδουν ανά μήνα πρόσθετη αποζημίωση για τη χρήση και συντήρηση του οχήματος. Η αποζημίωση αυτή ανέρχεται σε 15%
επί του νομοθετημένου κατώτατου μισθού, εφόσον ο διανομέας πραγματοποιήσει τουλάχιστον 300 διανομές ή μεταφορές εντός
του ίδιου μήνα και για την ίδια ψηφιακή πλατφόρμα. Αν οι διανομές είναι λιγότερες, τότε η πρόσθετη αποζημίωση μειώνεται
αναλογικά.
Ομοίως η πρόσθετη αποζημίωση χρήσης και συντήρησης του οχήματος δεν υπόκειται σε κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών,
αποτυπώνεται διακριτά στα παραστατικά αμοιβής και εξόφλησης, καταβάλλεται στον ίδιο τραπεζικό λογαριασμό όπως και η
αμοιβή του δικαιούχου και δεν περιλαμβάνει τα έξοδα κίνησης του οχήματος.
Επισυνάπτεται το κείμενο της Υπουργικής Απόφασης

Στο gov.gr η δήλωση ονοματοδοσίας και η δήλωση
βάπτισης

Καθορισμός των δαπανών, για την παροχή κινήτρων
πραγματοποίησης συναλλαγών με ηλεκτρονικά μέσα
πληρωμών σε συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες

Κοινό Δελτίο Τύπου των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης
και Εσωτερικών 29.03.2022

Στις 28 Μαρτίου 2022, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 1369) η υπ’
αριθμ. 35565 ΕΞ 2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση, με την
οποία καθορίζονται οι δαπάνες του τελευταίου εδαφίου
της περ. δ) της παρ. 6 και της περ. α) της παρ. 7 του
άρθρου 15 του Νόμου 4172/2013 (Α’ 167), για την παροχή
κινήτρων για την πραγματοποίηση συναλλαγών με
ηλεκτρονικά
μέσα
πληρωμών.
Στην
Απόφαση
περιλαμβάνονται, για κάθε επαγγελματική ομάδα, οι
αντίστοιχοι Κωδικοί Κατηγορίας Εμπόρου (Merchant
Category Codes - MCC). Η Απόφαση εφαρμόζεται για
δαπάνες που πραγματοποιούνται από τους δικαιούχους
στα φορολογικά έτη 2022 έως και 2025. ΦΕΚ Β’
1369/23.3.2022. (ΠΗΓΗ: Επικαιρότητα 28.03.2022
Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών).

Τη δυνατότητα να δηλώνουν το όνομα του παιδιού τους, την
βάπτιση του, καθώς και να παραλαμβάνουν ηλεκτρονικά την
επικαιροποιημένη ληξιαρχική πράξη έχουν από σήμερα οι
πολίτες. Σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών Μαυρουδή Βορίδη και Επικρατείας και
Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκου Πιερρακάκη, η νέα
υπηρεσία παρέχεται με πολύ απλό τρόπο στο gov.gr, μέσα από
την ενότητα «Οικογένεια» και την υποενότητα «Γέννηση».
Ειδικότερα, ο πολίτης συνδέεται μέσω των κωδικών Taxisnet ή
με τους κωδικούς web banking και υποβάλλει τις δηλώσεις
ηλεκτρονικά. Η δήλωση ονοματοδοσίας πραγματοποιείται
συνδυαστικά και από τους δύο γονείς. Με την έγκριση και του
δεύτερου γονέα, την δήλωση την παραλαμβάνει ηλεκτρονικά ο
Ληξίαρχος του Δήμου όπου δηλώθηκε η γέννηση του παιδιού
και προχωρά στην ονοματοδοσία.
Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας, η επικαιροποιημένη
ληξιαρχική πράξη αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη θυρίδα του
πολίτη, ο οποίος ταυτόχρονα ειδοποιείται με SMS και email
ώστε να εντοπίσει και να αποθηκεύσει ή να εκτυπώσει το
έγγραφο μέσω του my.gov.gr. Το αντίγραφο ενσωματώνει όλα
τα χαρακτηριστικά ασφαλείας (Κωδικός QR, Κωδικός
ασφαλείας, Προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα) και μπορεί να
προσκομιστεί για κάθε νόμιμη χρήση.
Τη δυνατότητα ηλεκτρονικής δήλωσης βάπτισης έχει
οποιοσδήποτε γονέας ή ο ανάδοχος, ακολουθώντας την ίδια
διαδικασία. Ο Ληξίαρχος, με τον ίδιο τρόπο την καταχωρίζει και
ο πολίτης ενημερώνεται αντίστοιχα.
Όλα τα στοιχεία του πολίτη για την υποβολή των δηλώσεων
αντλούνται αυτόματα από το Μητρώο Πολιτών μέσω του
Κέντρου Διαλειτουργικότητας.
Αναλυτικά το δελτίο τύπου εδώ

Σε αλυσίδα σούπερ μάρκετ το μεγαλύτερο
πρόστιμο στην ιστορία της γενικής γραμματείας
Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 24.03.2022
Διοικητικό πρόστιμο ύψους 647.000 ευρώ, επιβάλλεται,
με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων
σε μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ διότι σε έλεγχο που
διενήργησαν ελεγκτές της Διϋπηρεσιακής Μονάδας
Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ)διαπιστώθηκε ότι πωλούσε
με μεγαλύτερο μεικτό περιθώριο κέρδους κατά
παράβαση του άρθρου 21 (παρ. 4β) της από 20/3/2020
Πράξης
Νομοθετικού
Περιεχομένου
(ΦΕΚ
Α’
68)«Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των
συνεπειών
του
κινδύνου
διασποράς
του
κορωνοϊούCovid-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της
επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής
λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης».

Διευκολύνεται ακόμα περισσότερο η διαδικασία υποβολής
φορολογικών δηλώσεων
Με τέσσερις νέες καινοτομίες διευκολύνεται ακόμα περισσότερο
η διαδικασία υποβολής δήλωσης φόρου εισοδήματος για τους
πολίτες. Συγκεκριμένα:
1. Για πρώτη φορά, οι πολίτες μπορούν να βλέπουν σε έναν
συγκεντρωτικό πίνακα και ξεχωριστά για τον κάθε
σύζυγο/μέλος συμφώνου συμβίωσης, τα βασικά στοιχεία
που έχουν ληφθεί από φορείς, τόσο για εισοδήματα
(τρέχουσες και αναδρομικές αποδοχές, αγροτικές
επιδοτήσεις – ενισχύσεις, μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα
κλπ), όσο και για δαπάνες (δίδακτρα, δάνεια, δαπάνες με
ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής κ.α.).
2. Οι φορολογούμενοι οφείλουν να ενημερώσουν τα στοιχεία
επικοινωνίας τους στην ΑΑΔΕ πριν την υποβολή της
δήλωσης. Σε όσες περιπτώσεις δεν έχει ήδη γίνει
επικαιροποίηση μέχρι την 1/9/2021, παρέχεται η δυνατότητα
αυτή και κατά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας
εισοδήματος, μέσω συνδέσμου που οδηγεί στο Μητρώο και
Επικοινωνία της ψηφιακής πύλης myAADE.
3. Για πρώτη φορά, συμπληρώνονται σε διακριτούς κωδικούς,
τόσο τα κοινά τέκνα, όσο και τα τέκνα κάθε συζύγου ή
μέλους συμφώνου συμβίωσης, που δεν έχουν αποκτηθεί
από κοινού (μη κοινά τέκνα). Στην τελευταία αυτή
περίπτωση, και όταν οι γονείς δεν υποβάλλουν από κοινού
δήλωση, συμπληρώνεται και ο ΑΦΜ του άλλου γονέα.
Επίσης, εκτός από τον ΑΜΚΑ, συμπληρώνεται
υποχρεωτικά και ο ΑΦΜ των τέκνων, εφόσον έχει
αποκτηθεί.
4. Διευκολύνεται άμεσα η επιδότηση των λογαριασμών
ηλεκτρικού ρεύματος των μισθωμένων φοιτητικών
κατοικιών. Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργήθηκαν νέα πεδία
στις φετινές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, στα οποία
συμπληρώνεται ο αριθμός παροχής ρεύματος της
μισθωμένης κατοικίας φοιτητή, ο οποίος δεν υποβάλλει
φορολογική δήλωση, αλλά συμπεριλαμβάνεται ως
εξαρτώμενο μέλος στη δήλωση των γονέων του.
Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, δήλωσε: "Συνεπείς
στη δέσμευσή μας η έναρξη των φορολογικών δηλώσεων φέτος
να γίνει νωρίς, ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος για τους
φορολογουμένους, προχωρήσαμε σε μια σειρά βελτιώσεων για
τη διευκόλυνση των πολιτών στην υποβολή των δηλώσεων,
αλλά και την επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας τους,
ώστε να αξιοποιήσουμε ακόμα καλύτερα τις δυνατότητες
έγκαιρης ψηφιακής ενημέρωσής τους. Ευχαριστούμε τα αρμόδια
Υπουργεία και φορείς που συνέδραμαν άμεσα με την αποστολή
των στοιχείων προσυμπλήρωσης των δηλώσεων, καθώς και το
Υπουργείο Οικονομικών για τη στενή συνεργασία, με σκοπό την
έγκαιρη έναρξη των φετινών δηλώσεων. Όπως κάθε χρόνο, οι
υπηρεσίες μας είναι στη διάθεση πολιτών και επιχειρήσεων, για
να τους βοηθήσουν στην υποβολή της δήλωσής τους».
Επισυνάπτεται υπόδειγμα του αρχείου για την ενημέρωση
εσόδων - δαπανών.

Τέλος οι συγκεντρωτικές πελατών-προμηθευτών - Μέσω
myDATA η διαβίβαση εσόδων
για το 2021
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΑΔΕ 28.03.2022
Το τέλος της υποχρέωσης υποβολής των συγκεντρωτικών
καταστάσεων πελατών - προμηθευτών από τις επιχειρήσεις
φέρνει απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή. Για το 2021 και στο εξής, η σχετική
υποχρέωση πληροφόρησης καλύπτεται από τις διαβιβάσεις
δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.
Ειδικότερα, για το 2021: Οι επιχειρήσεις διαβιβάζουν υποχρεωτικά
στην myDATA τα απαιτούμενα δεδομένα των εσόδων
τιμολόγησης, εξόδων αυτοτιμολόγησης και τίτλων κτήσης, που
έχουν εκδώσει, έως τις 27 Μαΐου 2022. Στη συνέχεια, με βάση την
εικόνα των ηλεκτρονικών βιβλίων τους, όπως θα έχει διαμορφωθεί
από τη διαβίβαση στην myDATA των παραστατικών από τους
προμηθευτές τους, διαβιβάζουν τυχόν αποκλίσεις παραστατικών
εξόδων, από τις 10 Ιουνίου έως τις 31 Οκτωβρίου 2022.
Για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων, προβλέπεται ότι, ειδικά για
το 2021, οι διαβιβάσεις δεδομένων εσόδων και αποκλίσεων
εξόδων μπορούν να γίνουν, είτε αναλυτικά, ανά παραστατικό, είτε
συγκεντρωτικά, ανά ΑΦΜ πελάτη ή προμηθευτή.
Επίσης, για το έτος 2021 και εφεξής, οι αγρότες ειδικού
καθεστώτος, καθώς και οι μη υπόχρεοι σε τήρηση λογιστικών
αρχείων (βιβλίων) και έκδοση παραστατικών πωλήσεων,
απαλλάσσονται από την εν λόγω υποχρέωση.
Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, δήλωσε: «Έχουμε
εστιάσει όλες μας τις προσπάθειες ώστε η ψηφιοποίηση των
υπηρεσιών μας να υποστηρίζει την ψηφιοποίηση των
επιχειρήσεων, διευκολύνοντας την καθημερινότητά τους. Η
κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής καταστάσεων πελατών
προμηθευτών είναι ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την
κατεύθυνση και αποδεικνύει ότι η πλατφόρμα myDATA είναι η πιο
επιδραστική και αμοιβαία επωφελής ψηφιακή μεταρρύθμιση της
σχέσης του επιχειρείν με το Δημόσιο. Ευχαριστούμε το Οικονομικό
Επιμελητήριο Ελλάδος και τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων
Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας, για τη συνεργασία τους
στη διαμόρφωση του νέου πλαισίου διαβίβασης δεδομένων
παραστατικών από τις επιχειρήσεις στην ΑΑΔΕ».

6η Έκθεση Προόδου σχετικά με το ζήτημα του ιδιωτικού
χρέους
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 24.03.2022
Το Υπουργείο Οικονομικών, υπό τον συντονισμό της Ειδικής
Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, παρουσιάζει την 6η
Έκθεση Προόδου, στην οποία αποτυπώνεται, με αριθμητικά
στοιχεία, η πορεία εξέλιξης των δράσεων σχετικά με την
αντιμετώπιση του ζητήματος του ιδιωτικού χρέους. Η ανάλυση
των στοιχείων αποδεικνύει ότι η Κυβέρνηση καταβάλλει κάθε
δυνατή προσπάθεια για να στηρίξει με ουσιαστικό τρόπο τα
νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, οι δράσεις που
έχουν ληφθεί, κατηγοριοποιούνται ως εξής:
1ον. Παροχή κρατικής επιδότησης σε δάνεια νοικοκυριών και
επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία του
κορονοϊού
2ον. Ρυθμίσεις και αναστολές Δανείων
Αναλυτικά το Δελτίο Τύπου εδώ.

Ξεκινά η υποβολή δηλώσεων για το «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για το μήνα Απρίλιο
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: Ξεκινά αύριο 1η
Απριλίου η υποβολή δηλώσεων για τον Μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ (Α’ Φάση) για το μήνα Απρίλιο, σε
συνέχεια της παράτασης του προγράμματος έως τις 31 Μαΐου 2022. Για την περίοδο Απριλίου – Μαΐου 2022, στο «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»
εντάσσονται οι εργαζόμενοι που έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας, πλήρους απασχόλησης κατά την 31η Οκτωβρίου 2021 (τα
στοιχεία των οποίων αντλούνται από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ) σε επιχειρήσεις που πληρούν τα οικονομικά στοιχεία που θα οριστούν στη σχετική
υπουργική απόφαση, τα οποία παραμένουν ίδια με αυτά που ίσχυαν για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2022.
Ειδικότερα:
Α. Για τον μήνα Απρίλιο 2022 – Α΄ΦΑΣΗ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ
Β. Για τον μήνα Μάρτιο 2022 – Β΄ ΦΑΣΗ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ
Γ. Για τον μήνα Φεβρουάριο 2022- Α΄ ΦΑΣΗ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ (ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ)
Δ. Για τον μήνα Φεβρουάριο 2022 – B΄ ΦΑΣΗ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ (ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ)
Αναλυτικά η ανακοίνωση εδώ

Ξεκίνησε η δημιουργία του Μητρώου Επιμελητών για το
πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς»
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Άνοιξε η πλατφόρμα ntantades.gov.gr προκειμένου να εγγραφούν
όσοι και όσες επιθυμούν να απασχοληθούν ως επιμελητές και
επιμελήτριες στο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Νταντάδες
της Γειτονιάς». Σε πρώτη φάση το πρόγραμμα εφαρμόζεται
πιλοτικά σε 33 δήμους και στη συνέχεια θα επεκταθεί σε όλη τη
χώρα.
«Σήμερα ξεκινά ένα έργο που πιστεύουμε πραγματικά ότι θα
αλλάξει την καθημερινότητα των γονέων και ιδιαίτερα των μητέρων.
Το έργο αυτό ξεκίνησε να σχεδιάζεται όταν ακόμη βρισκόμουν στη
θέση της Γενικής Γραμματέως Οικογενειακής Πολιτικής και
Ισότητας των Φύλων και πλέον περνά από τον σχεδιασμό στην
πράξη. Αισθάνομαι ότι σήμερα βάζουμε τις βάσεις για μια πιο
ρεαλιστική αντιμετώπιση των αναγκών των γυναικών και
εκπληρώνουμε μια προεκλογική μας δέσμευση με συναίσθημα
απόλυτης υπευθυνότητας», δήλωσε η υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για τη Δημογραφική Πολιτική και
την Οικογένεια, Μαρία Συρεγγέλα και συμπλήρωσε: «Θα ήθελα να
ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου, τα υπηρεσιακά στελέχη της
Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής
και Ισότητας των Φύλων, τα στελέχη της Ελληνικής Εταιρείας
Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) και του Εθνικού
Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ) για την
υποστήριξη στην υλοποίηση του προγράμματος».
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις, τα
δικαιολογητικά και τη διαδικασία εγγραφής μπορείτε να βρείτε στη
σχετική πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Σημειώνεται πως για την καλύτερη εξυπηρέτηση των
ενδιαφερομένων βρίσκεται ήδη σε λειτουργία τηλεφωνικό κέντρο.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να καλούν στα τηλέφωνα
2103258080 και 2103258090 από Δευτέρα έως Παρασκευή και
ώρες 9 το πρωί με 8 το απόγευμα.

Ενεργοποιήθηκε η διαδικασία υποβολής ΑΠΔ ΤΕΚΑ
Φεβρουαρίου και Μαρτίου
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Από σήμερα βρίσκονται διαθέσιμες στην εφαρμογή «Ηλεκτρονική
Υποβολή ΑΠΔ ΤΕΚΑ», οι Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ)
ΤΕΚΑ για τις μισθολογικές περιόδους Φεβρουαρίου και Μαρτίου.
Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη gov.gr,
επιλέγοντας το μενού «Επιχειρηματική Δραστηριότητα» και στη
συνέχεια «Απασχόληση Προσωπικού», από την ιστοσελίδα του
Ταμείου teka.gov.gr, επιλέγοντας το μενού «Ηλεκτρονικές
Υπηρεσίες» και από την ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ, επιλέγοντας το
μενού «Ηλεκτρονική Υποβολή ΑΠΔ».
Η εμπρόθεσμη υποβολή και εξόφληση των Αναλυτικών
Περιοδικών Δηλώσεων ΤΕΚΑ Φεβρουαρίου και Μαρτίου μπορεί
να πραγματοποιηθεί έως την Παρασκευή 29/04.
Υπενθυμίζεται ότι στην ασφάλιση του ΤΕΚΑ υπάγονται οι
νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας από 1.1.2022 με
υποχρέωση υπαγωγής στην επικουρική ασφάλιση. Οι εργοδότες
μπορούν να ελέγξουν αν ο εργαζόμενος υπάγεται στο ΤΕΚΑ μέσω
της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Επιβεβαίωσης Υπαγωγής ΤΕΚΑ.
Επιπλέον, τονίζεται ότι η ΑΠΔ ΤΕΚΑ Ιανουαρίου θα γίνεται δεκτή,
μέσω διαδικτύου, έως 08/04 χωρίς την επιβολή πρόσθετων
επιβαρύνσεων.

Διευκρινίσεις της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου &
Προστασίας του Καταναλωτή για το Γενικό Εμπορικό
Μητρώο & τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν
οικονομική μη εμπορική δραστηριότητα
ΔΕΛΤΙΟ
ΤΥΠΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
&
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 30.03.2022
Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων ανακοινώνει ότι κατόπιν της έκδοσης της
υπ. αρ.’ 31512/29-03-2022 (Β’ 1469) υπουργικής
απόφασης, αναβάλλεται η εφαρμογή της υπ’ αρ.
90043/10-08-2021 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός
των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που
αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα και μη εμπορική
δραστηριότητα. Εγγραφή και υποχρεώσεις δημοσιότητας
των φυσικών προσώπων που εγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ.
βάσει Κ.Α.Δ.» (Β’ 4066), σε ότι αφορά στην εγγραφή στο
Γ.Ε.ΜΗ. των φυσικών προσώπων που ασκούν
οικονομική μη εμπορική δραστηριότητα, η οποία
επρόκειτο να τεθεί σε ισχύ από την 01-04-2022.
Επιπρόσθετα, ενημερώνουμε ότι στο σχέδιο νόμου με
τίτλο «Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας
Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού
Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.)» – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση της
Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών
εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα εταιρικού δικαίου L
186)», το οποίο κατατέθηκε για ψήφιση στη Βουλή στις
29-03-2022, και συγκεκριμένα στο άρθρο 56 αυτού
δημιουργείται Γενικό Μητρώο Μελών Επιστημονικών
Φορέων (ΓΕ.Μ.Μ.Ε.Φ.), στο οποίο θα εγγράφονται
προαιρετικά τα πρόσωπα που ασκούν ελεύθερη
επαγγελματική δραστηριότητα και δεν διενεργούν
εμπορικές πράξεις.

Νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την απασχόληση 10.000
νέων ανέργων-Ιδιαίτερα αυξημένα κίνητρα-Ενίσχυση των
κινήτρων & στο «Πρώτο Ένσημο»
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΑΕΔ 31.03.2022
Ένα νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την απασχόληση 10.000
νέων ανέργων έως 29 ετών, 100% επιδοτούμενο από τον
Οργανισμό και με αποζημίωση διαρκείας επτά μηνών ίση για
κάθε μήνα με τον κατώτατο μισθό για τους ωφελούμενους
εξήγγειλε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Κωστής Χατζηδάκης.
Παράλληλα, ο κ. Χατζηδάκης
προανήγγειλε ενίσχυση των κινήτρων του προγράμματος
«Πρώτο Ένσημο» του Υπουργείου Εργασίας –που «τρέχει»
από τις αρχές του έτους και απευθύνεται σε νέους 18-29 ετών
χωρίς προηγούμενη προϋπηρεσία- ώστε η επιδότηση που
προβλέπει να είναι τουλάχιστον αντίστοιχη με αυτή του νέου
προγράμματος του ΟΑΕΔ. Οι αλλαγές στο «Πρώτο Ένσημο»
θα έχουν αναδρομική ισχύ και θα οδηγήσουν σε σημαντική
ενδυνάμωση των κινήτρων που δίνονται για τη δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας σε σχέση με το ισχύον πλαίσιο που
προβλέπει επιδότηση 1200 ευρώ για έξι μήνες – που
κατανέμεται ισόποσα μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη- για
κάθε νέα θέση με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης.
Η εξειδίκευση των ρυθμίσεων για το «Πρώτο Ένσημο» θα
ανακοινωθεί την επόμενη εβδομάδα.
Αναλυτικά το δελτίο τύπου εδώ

Focus Business Turkey 2022
Το Εμπορικό Τμήμα του Γενικού Προξενείου της Τουρκικής Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη απέστειλε το ενημερωτικό
δελτίο Focus Business Turkey Mάρτος 2022 που έχει ετοιμάσει το Υπουργείο Εμπορίου της Τουρκικής Δημοκρατίας.Το δελτίο
περιέχει ειδήσεις για την οικονομία, αναφορές για τους τομείς εξαγωγών και για τις περιφέρειες.
Δείτε το εν λόγω ενημερωτικό δελτίο.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
➢

Αύξηση 9% στις τιμές υλικών κατασκευής νέων κτιρίων το Φεβρουάριο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΣΤΑΤ 24.03.2022
Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών, με έτος βάσης 2015=100,0 και μήνα αναφοράς τον
Φεβρουάριο 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2021 παρουσίασε αύξηση 9,0%, έναντι αύξησης 0,7%
που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του έτους 2021 με το 2020.
Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2022, σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιανουαρίου 2022, παρουσίασε αύξηση 2,0%,
έναντι αύξησης 0,4% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων μηνών του έτους 2021.
Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2021 – Φεβρουαρίου 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου
Μαρτίου 2020 – Φεβρουαρίου 2021, παρουσίασε αύξηση 5,0%, έναντι μείωσης 0,2% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των
αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκάμηνων
➢

Ετήσια αύξηση 33,6% στις τιμές παραγωγού τον Φεβρουάριο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΣΤΑΤ 30.03.2022
Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανίας (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς), με έτος βάσης 2015=100,0
και μήνα αναφοράς τον Φεβρουάριο 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2021, παρουσίασε αύξηση
33,6% έναντι μείωσης 0,03% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2021 με το 2020.
Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2022, σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιανουαρίου 2022, παρουσίασε αύξηση 4,9%
έναντι αύξησης 3,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2021
.
Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2021 - Φεβρουαρίου 2022, σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη του
δωδεκαμήνου Μαρτίου 2020 - Φεβρουαρίου 2021, παρουσίασε αύξηση 20,0% έναντι μείωσης 7,9% που σημειώθηκε κατά την
αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων.
➢

Αύξηση 13,9% στον δείκτη κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο τον Ιανουάριο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΣΤΑΤ 31.03.2022
Οι Δείκτες Κύκλου Εργασιών και Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, με έτος βάσης 2015=100,0 και μήνα αναφοράς τον Ιανουάριο
2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2021 παρουσίασε αύξηση 13,9% , έναντι μείωσης 15,8% που
σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του αντίστοιχου δείκτη του Δεκεμβρίου 2021.
Ο Γενικός Δείκτης Όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές), κατά τον μήνα Ιανουάριο 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο
δείκτη του Ιανουαρίου 2021, παρουσίασε αύξηση 8,9% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2021 μείωση
14,0%.
Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών, κατά τον μήνα Ιανουάριο 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη
του Δεκεμβρίου 2021 παρουσίασε μείωση 0,2%.
Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Όγκου, κατά τον μήνα Ιανουάριο 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του
Δεκεμβρίου 2021, παρουσίασε μείωση 0,9%

2η Αραβική Βρετανική Οικονομική Σύνοδο Κορυφής
2022
Το Αραβο-Βρετανικό Εμπορικό Επιμελητήριο μας
ενημερώνει ότι η 2η Αραβική Βρετανική Οικονομική Σύνοδο
Κορυφής 2022, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 15
Σεπτεμβρίου 2022 στο Queen Elizabeth II Centre, Broad
Sanctuary, Westminster, Λονδίνο, SW1P 3EE.
Η Σύνοδος Κορυφής, υπό το έμβλημα «Διαμορφώνοντας
ένα Κοινό όραμα», θα τονίσει τη στρατηγική συνεργασία
ΗΒ-Αραβίας με έμφαση στο πώς η τεχνολογία και η
κλιματική αλλαγή μεταμορφώνουν τις προτεραιότητες των
επιχειρήσεων και αναδιαμορφώνουν τις εμπορικές μας
σχέσεις. Η εκδήλωση θα επιδιώξει να εντοπίσει πρακτικές
πρωτοβουλίες που μπορούν να ενισχύσουν τους
διακρατικούς εμπορικούς δεσμούς και τις διμερείς
επενδυτικές ροές στην οικονομία χαμηλών εκπομπών
άνθρακα μετά την πανδημία, μετά το Brexit. Η συζήτηση θα
επικεντρωθεί
στην
υγειονομική
περίθαλψη,
την
εκπαίδευση, τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, τη
φιλοξενία, τα ακίνητα, τις μεταφορές και άλλους βασικούς
τομείς.
Αυτή η εκδήλωση θα συγκεντρώσει κυβερνητικούς
αξιωματούχους, ανώτερα στελέχη, ηγέτες σκέψης και
λήπτες αποφάσεων από όλο το Ηνωμένο Βασίλειο και τον
αραβικό κόσμο για να μοιραστούν τις ιδέες τους και να
συζητήσουν τις διαφορετικές εμπορικές και επενδυτικές
ευκαιρίες που αναδύονται στις νέες αναδυόμενες
βιομηχανίες που βασίζονται στην τεχνολογία .
Για συμμετοχή στην εκδήλωση και για να δείτε το κόστος
συμμετοχής εδώ
Περισσότερες πληροφορίες στο
site:https://abcc.glueup.com/event/2nd-arab-britisheconomic-summit-abes-47350/

Σεμινάριο με θέμα: Το Νέο Δίκαιο του Ανταγωνισμού μετά
τον Ν 4886/2022
H Νομική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιήσει
σεμινάριο την Πέμπτη 7 Απριλίου 2022 και ώρες 17:00 21:00μμ, στις εγκαταστάσεις της Νομικής Βιβλιοθήκης,
διάρκειας τεσσάρων (4) ωρών.
Το Σεμινάριο παρουσιάζει όλες τις σημαντικές αλλαγές που
επέφερε στο δίκαιο του ανταγωνισμού ο Ν. 4886/2022.
Εξετάζεται το νέο δίκαιο των αντιανταγωνιστικών πρακτικών,
όπως εκείνο διαμορφώθηκε με την εισαγωγή του άρθρου 1Α
στο Ν 3959/2011 καθώς και το δίκαιο ελέγχου των
συγκεντρώσεων. Πέραν των διευρυμένων αρμοδιοτήτων της
Επιτροπής Ανταγωνισμού, εξετάζονται οι νέες δυνατότητες
διευθέτησης διαφορών καθώς και το πρόγραμμα επιείκειας και
οι όροι και οι προϋποθέσεις μείωσης ή απαλλαγής από τα
πρόστιμα κατά το στάδιο της παράβασης. Τέλος, αναλύονται οι
διατάξεις που αφορούν τη συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής
Ανταγωνισμού με τις αρχές ανταγωνισμού άλλων κρατών
μελών της ΕΕ κατά το στάδιο τόσο της διερεύνησης
παραβάσεων όσο και εκτέλεσης αποφάσεων. Οι Τρόποι
Παρακολούθησης είναι με Βίντεο (Live Streaming) & Βίντεο (On
Demand) Κάθε εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα πολλαπλής
παρακολούθησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που έχει
επιλέξει μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org.
Όλοι οι εγγεγραμμένοι χρήστες της πλατφόρμας έχουν
επιπλέον δωρεάν πρόσβαση μέσω αυτής σε πληθώρα
επιστημονικών ημερίδων & εκδηλώσεων που προσφέρει το
Κέντρο Διά Βίου Μάθησης της Νομικής Βιβλιοθήκης.
Το κόστος συμμετοχής του σεμιναρίου είναι 160,00 €.
Για περισσότερες πληροφορίες ή δήλωση συμμετοχής:email:
nbthess@nb.org και στα τηλ.: 2310532134 & 2310545618.

Ημερίδα με θέμα: «Βιώσιμος Ενεργειακός Σχεδιασμός:
Προκλήσεις, ευκαιρίες και εργαλεία
για τον τουριστικό κλάδο»
Το Δίκτυο Νησιωτικών Επιμελητηρίων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης-INSULEUR και το Εργαστήριο Ανανεώσιμων και
Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης
σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Ζακύνθου, θα
πραγματοποιήσουν εξειδικευμένο εργαστήριο την Παρασκευή
08 Απριλίου 2022 και ώρα 11:00-13:45 διαδικτυακά μέσω zoom
με θέμα: «Βιώσιμος Ενεργειακός Σχεδιασμός: Προκλήσεις,
ευκαιρίες και εργαλεία για τον τουριστικό κλάδο»
Για την σύνδεση στο zoom:
https://us02web.zoom.us/j/85102173263?pwd=Ujg0QjFrWnQx
OG9vcVZUS3NWeVN1QT09
To εργαστήριο θα επικεντρωθεί σε θέματα όπως:
➢ Ενεργειακή μετάβαση – Ευρωπαϊκή στρατηγική, ευκαιρίες και
χρηματοδοτικά εργαλεία για τον
τουριστικό κλάδο
➢ Ενεργειακή Απόδοση και κτήρια σχεδόν μηδενικής
κατανάλωσης ενέργειας - Καλές πρακτικές σε
κτήρια ξενοδοχείων
➢ Καλές Πρακτικές Κυκλικής Οικονομίας στον τουριστικό κλάδο
➢ Καθαρή ενέργεια για ανάπτυξη και βιωσιμότητα στον
τουρισμό Καθώς και στο σχεδιασμό έργων
βιώσιμης ενέργειας με την παρουσίαση της Εργαλειοθήκης
Sustainable Energy Planning Toolbox.
Το εργαστήριο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
προγράμματος Interreg MED COMPOSE PLUS
- Rural Communities Engaged with Positive Energy Plus.
Για δήλωση συμμετοχής στο εργαστήριο έως τη Τετάρτη 06
Απριλίου 2022:
https://kwiksurveys.com/s/ghl7bak6
Περισσότερες πληροφορίες για το έργο θα βρείτε στην
ιστοσελίδα: https://reselplan-toolbox.eu.

Mediterranean Taste Awards, Βερολίνο και Λονδίνο,
Δεύτερη Περίοδος 17-19 Ιουνίου 2022
Ξεκίνησε η έναρξη των εγγραφών στα Mediterranean Taste
Awards 2022 που θα λάβουν χώρο ταυτόχρονα στο Βερολίνο
και το Λονδίνο. Τα βραβεία έχουν στόχο την προώθηση και τη
διάδοση των ωφελειών και των πλεονεκτημάτων της
μεσογειακής διατροφής, μέσω της ανακάλυψης και
προώθησης εξαιρετικών, καινοτόμων και μοναδικών
προϊόντων διατροφής.
Στην
πρώτη
περίοδο
του
διαγωνισμού
(24-29
Φεβρουαρίου),έλαβαν μέρος περισσότερες από 350 μάρκες
τροφίμων από 152 εταιρείες τροφίμων και ποτών, με
γεωγραφική κατανομή συμμετεχόντων από 11 χώρες
(Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, Γερμανία, Σουηδία , Σλοβενία, ΗΠΑ,
Μολδαβία, Σαουδική Αραβία, Νορβηγία, Κουβέιτ, Ισπανία,
Ιταλία, Σουηδία και Κουβέιτ).
Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της πρώτης
περιόδου την Κυριακή 20 Μαρτίου, έχουν ξεκινήσει οι
εγγραφές επωνυμιών για τη Δεύτερη Περίοδο του
διαγωνισμού, που θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο στις 1719 Ιουνίου και οι παραγωγοί που ενδιαφέρονται να δηλώσουν
τις μάρκες τους μπορούν να το κάνουν απευθείας στον
επίσημο
ιστότοπο
των
Med
Taste
Awards
www.medtasteawards.com
Η τιμή εγγραφής ανέρχεται στα Πρώτη εγγραφή επωνυμίας:
100 € ανά επωνυμία για οποιαδήποτε κατηγορία βραβείων.
Για οποιαδήποτε επιπλέον επωνυμία το κόστος είναι 75 € για
οποιαδήποτε από τις έξι (5) κατηγορίες των Βραβείων
Περισσότερες πληροφορίες: Ιστοσελίδα:
https://medtasteawards.com/#Welcome
email: info@medtasteawards.com και στο τηλέφωνο:
+44(0)207 993 6200 .

Σεμινάρια Εργασίας Συμβάσεις & Κανονισμός Εργασίας: Η Προστασία της Επιχείρησης
Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος-ΣΒΕ θα πραγματοποιήσει Σεμινάρια Εργασίας Συμβάσεις & Κανονισμός Εργασίας με θέμα: «Η
Προστασία της Επιχείρησης» ,την Τετάρτη 13 Απριλίου 2022 και ώρες 16:00μμ έως 18:30μμ στις εγκαταστάσεις του ΣΒΕ, 26ης
Οκτωβρίου 21, Θεσσαλονίκη.
Το συγκεκριμένο (διαδραστικό) σεμινάριο απευθύνεται στο ανώτερο management αλλά και σε στελέχη τμημάτων Ανθρώπινου
Δυναμικού και Νομικών Διευθύνσεων Επιχειρήσεων που επιθυμούν να αποκτήσουν μια συνολική, business view και όχι μόνον,
οπτική για κρίσιμα εργασιακά θέματα, να ενημερωθούν και αξιοποιήσουν το νέο θεσμικό πλαίσιο.
Ο πρόσφατος εργασιακός νόμος (ν. 4808/21) επαναπροσδιόρισε τις εργασιακές σχέσεις. Η απολύτως νέα οπτική για δεκάδες,
σχετικά, θέματα επιβάλλει σε κάθε επιχείρηση να «(ξανα)δεί» τις δικές της. Θα πρέπει να επιλεγεί, άραγε, το έλασσον της
συμμόρφωσης σε σχέση με όσα ο νόμος ορίζει;
Η συγκεκριμένη, διαδραστική, παρουσίαση προτάσσει την προστασία της επιχείρησης: από τις «κακοτοπιές» του νόμου, τις
προβληματικές υπηρεσίες και τους, δυνητικά, κακοπροαίρετους συνεργάτες. Η επιλογή της θεματολογίας και η business view οπτική
της, στοχεύουν να καταστήσουν τις ρυθμίσεις του νόμου εργαλείο χρηστικό για την εξυπηρέτηση των καλώς εννοούμενων
συμφερόντων της επιχείρησης˙ να βοηθήσουν στην αποφυγή (ή, έστω, άμβλυνση) σοβαρών δικαστικών εμπλοκών˙ να συνδράμουν
στην αποφυγή δυσμενών οικονομικών συνεπειών και διοικητικών κυρώσεων˙ το σημαντικότερο: να συνδράμουν στην επίτευξη των
επιχειρηματικών στόχων.
Εισηγητής του σεμιναρίου θα είναι ο Κουμεντάκης, managing partner της Δικηγορικής Εταιρείας Κουμεντάκης και Συνεργάτες.
Διαθέτει πλούσια εμπειρία ως επικεφαλής νομικός σύμβουλος σημαντικών επιχειρήσεων και πολυεθνικών ομίλων επιχειρήσεων.
Έχει στο ενεργητικό του πλούσια αρθρογραφία και σημαντικό αριθμό εισηγήσεων, σεμιναρίων και παρουσιάσεων. Κοινό
χαρακτηριστικό τους: η προσπάθεια για business view προσέγγιση σημαντικών νομικών θεμάτων που αφορούν τις επιχειρήσεις και
το ανώτερο/ανώτατο management.
Το Κόστος του σεμιναρίου: 100 € (πλέον ΦΠΑ 24%).
Για την εγγραφή στο σεμινάριο, πατήστε εδώ.
Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα μέτρα κατά της πανδημίας την ημέρα διεξαγωγής.
Για περισσότερες πληροφορίες στο Email:dinaki@sbe.org.gr Web:https://sbe.org.gr/
και στο τηλέφωνο: 2310 539817.

5o OLYMPIC DAY RUN GREECE
To Olympic Day Run Greece, ο Ολυμπιακός αγώνας
δρόμου, επιστρέφει για 5η χρονιά στη Θεσσαλονίκη, την Κυριακή
29 Μαΐου με τη συμμετοχή Ολυμπιονικών, Παραολυμπιονικών,
διακεκριμένων αθλητών και προπονητών, αθλητικών συλλόγων
και σωματείων από όλη τη χώρα.

Ημερίδα με θέμα: Η Αγορά Εργασίας στην Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας το 2022
Δυναμικά & Παραδοσιακά Επαγγέλματα: Γνώσεις
και Δεξιότητες

Το ''Olympic Day Run'' Greece - πιστοποιημένο από την AIMS περιλαμβάνει αγώνες 10 χλμ. και 5 χλμ. για ενήλικες και
εφήβους και 1,5 χλμ. για όλες τις ηλικίες.
Σε όλους τους δρομείς που θα τερματίσουν, θα
δοθεί αναμνηστικό μετάλλιο και δίπλωμα συμμετοχής, ενώ οι
νικητές θα λάβουν τα ειδικά έπαθλα του 5ου ''Olympic Day Run''
Greece.
Οι σχολικές ομάδες συμμετέχουν δωρεάν στους Αγώνες 1,5 Km,
ενώ ισχύουν ομαδικά και οικογενειακά πακέτα συμμετοχής.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιήσει
ημερίδα με θέμα: «Η Αγορά Εργασίας στην Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας το 2022 Δυναμικά & Παραδοσιακά
Επαγγέλματα: Γνώσεις και Δεξιότητες», την Δευτέρα 4
Απριλίου 2022 και ώρα 11.00πμ.
Η ημερίδα θα διεξαχθεί δια ζώσης στα γραφεία του ΣΒΕ (26ης
Οκτωβρίου 21, περιοχή παλαιών Σφαγείων, Θεσσαλονίκη) και
διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων Zoom
κατόπιν εγγραφής. ΕΔΏ
Για την σύνδεση στο Zoom: https://tinyurl.com/2uxfh4xp .
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 20142020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο (ΕΚΤ) της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης.
Για να δείτε το πρόγραμμα της ημερίδας εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες στο site:
http://olympicdayrun.gr/ και olympicmuseum@thessaloniki.org

Περισσότερες πληροφορίες στο email: pmdaae@pkm.gov.gr
και στα τηλέφωνα:2313325586,231332558.5.

Ανακοίνωση για την 17η Διεθνής Έκθεση Οδοντιατρικού
Εξοπλισμού και υλικών IDEX 2022

Aνακοίνωση για την 5η Διεθνή Έκθεση Καλλυντικών
CHCI 2022

To Γραφείο Εμπορικού Ακόλουθου του Γενικού Προξενείου
της Τουρκίας στη Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει πως μεταξύ
των ημερομηνιών 26 - 29 Μαΐου 2022 πρόκειται να
πραγματοποιηθεί
η
17η
Διεθνής
Έκθεση
Οδοντιατρικού Εξοπλισμού και υλικών IDEX 2022,από την
εταιρία “ Pozitif Fuarcılık A.Ş” στην Τουρκία στο İstanbul
Expo Center με την επιχορήγηση του σχετιζόμενου φορέα
εξαγωγής.
Στην έκθεση προσκαλούνται τα στελέχη των διοικήσεων των
εταιριών που δραστηριοποιούνται: Οδοντίατροι, Ιδοντικά
Εμφυτεύματα, Οδοντοτεχνίτες, Ορθοδοντικοί, Οδοντοτεχνίκα
Εργαστήρια, Σχολές Εκπαιδευτών, Φοιτητές και Επιστημονικό
Προσωπικό.
Παράλληλα με την έκθεση υπάρχει ειδική διοργάνωση από το
αρμόδιο Υπουργείο της Τουρκίας, το οποίο διαρκεί 3 μέρες και
περιλαμβάνει επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο καθώς και
συναντήσεις με τους παραγωγούς-επιχειρηματίες.
Οι λεπτομέρειες της συγκεκριμένης διοργάνωσης είναι όπως
παρακάτω:
Κατά τη διάρκεια των ημερομηνιών της έκθεσης ( 25 - 28
Μαΐου 2022 ) το αρμόδιο Υπουργείο της Τουρκίας θα καλύψει
τα έξοδα διαμονής ενός εκπροσώπου από κάθε εταιρία για 3
νύχτες.
Τα έξοδα διαμονής θα καλυφθούν μόνο εφόσον οι επισκέπτες
λάβουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και ταξιδέψουν
στις συγκεκριμένες ημερομηνίες ( 25 - 28 Μαΐου 2022 )
(διαμονή 3 νυχτών). Σε περίπτωση που οι επισκέπτες
επιθυμούν να ταξιδέψουν λιγότερες μέρες ή σε
διαφοροποιημένες ημερομηνίες, θα πρέπει να καλύψουν οι
ίδιοι τα έξοδά τους.
Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες επισκεφθείτε
την ιστοσελίδα
https://cnridex.com/index.aspx?ln=2
Λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος στην έκθεση, ενδέχεται το
αρμόδιο Υπουργείο της Τουρκίας να μειώσει τον αριθμό των
συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. Γι’ αυτό το λόγο,
παρακαλούνται οι εταιρείες που κάνουν αίτηση να μην
προβούν σε προγραμματισμό του ταξιδιού τους προτού
λάβουν την τελική έγκριση από τη Πρεσβεία της Τουρκία στην
Αθήνα.
Οι εταιρείες που θέλουν να επισκεφτούν την έκθεση πρέπει να
συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση και να την στείλουν το
αργότερο
μέχρι
τις
09.05.2022
στο
email: thessaloniki@trade.gov.tr .

Tο Γραφείο Εμπορικού Ακόλουθου του Γενικού Προξενείου της
Τουρκίας στη Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει πως μεταξύ των
ημερομηνιών 25 – 27 Μαΐου 2022 πρόκειται να
πραγματοποιηθεί Διεθνής Έκθεση « Cosmetics & Home Care »
από την εταιρία “Platform Uluslararası Fuarcılık” και στην
Τουρκία- İSTANBUL στο İstanbul Expo Center – με την
επιχορήγηση του σχετιζόμενου φορέα εξαγωγής.
Στην έκθεση προσκαλούνται τα στελέχη των διοικήσεων των
εταιριών που δραστηριοποιούνται στα (Προϊόντα καλλυντικών
και προϊόντων μακιγιάζ, Προμηθευτές προϊόντων προσωπικής
φροντίδας,
Κατασκευαστές
προϊόντων
φροντίδας
δέρματος, Αρώματα
και
κατασκευαστές
αρωμάτων,
Κατασκευαστές προϊόντων οικιακής φροντίδας και καθαρισμού,
καλλυντικά,
προσωπικά και
οικιακά συστατικά και
κατασκευαστές πρώτων υλών και διανομείς).
Παράλληλα με την έκθεση υπάρχει ειδική διοργάνωση από το
Υπουργείο, το οποίο διαρκεί 3 μέρες και περιλαμβάνει επίσκεψη
στον εκθεσιακό χώρο καθώς και συναντήσεις με τους
παραγωγούς-επιχειρηματίες.
Οι
λεπτομέρειες
της
συγκεκριμένης διοργάνωσης είναι όπως παρακάτω:
Κατά τη διάρκεια των ημερομηνιών της έκθεσης ( 24 - 27 Μαΐου
2022 ) το αρμόδιο Υπουργείο της Τουρκίας θα καλύψει τα έξοδα
διαμονής ενός εκπροσώπου από κάθε εταιρία για 3 νύχτες.
Τα έξοδα διαμονής θα καλυφθούν μόνο εφόσον οι επισκέπτες
λάβουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και ταξιδέψουν
στις συγκεκριμένες ημερομηνίες ( 24 - 27 Μαΐου 2022 ) (διαμονή
3 νυχτών). Σε περίπτωση που οι επισκέπτες επιθυμούν να
ταξιδέψουν λιγότερες μέρες ή σε διαφοροποιημένες
ημερομηνίες, θα πρέπει να καλύψουν οι ίδιοι τα έξοδά τους.
Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες επισκεφθείτε
την ιστοσελίδα:http://chcistanbul.com/
Λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος στην έκθεση, ενδέχεται
το αρμόδιο Υπουργείο της Τουρκίας να μειώσει τον αριθμό των
συμμετεχόντων στο πρόγραμμα.
Γι’ αυτό το λόγο, παρακαλούνται οι εταιρείες που κάνουν αίτηση
να μην προβούν σε προγραμματισμό του ταξιδιού τους προτού
λάβουν την τελική έγκριση από τη Πρεσβεία της Τουρκίας στην
Αθήνα.

Οι εγγραφές άνοιξαν στην ιστοσελίδα του αγώνα
olympicdayrun.gr
Ισχύει Early bird εγγραφών, μέχρι τις 20 Απριλίου

Οι εταιρείες που θέλουν να επισκεφτούν την έκθεση πρέπει να
συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση και να μας την στείλουν
το αργότερο μέχρι τις 09.05.2022 στο
e-mail: thessaloniki@trade.gov.tr.

8ο Συνέδριο Δικαίου Τεχνολογίας & Επικοινωνίας
Η Nομική Bιβλιοθήκη και το Επιστημονικό Περιοδικό
«Δίκαιο Τεχνολογίας & Επικοινωνίας» (ΔΙTE), σε
συνεργασία με τον Όμιλο Economia, διοργανώνουν το 8ο
Συνέδριο Δικαίου Τεχνολογίας & Επικοινωνίας με
θέμα:MetaEπικοινωνία: ΜΜΕ - Δημοσιογραφία - Δίκτυα Πλατφόρμες & Χρήστες στην Ψηφιακή Εποχή
την Τρίτη 5 Απριλίου 2022 και ώρα έναρξης 10.00πμ με
φυσική παρουσία στο ξενοδοχείο Wyndham Grand
Athens & διαδικτυακά μέσω της virtual platform της
Νομικής Βιβλιοθήκης.
Το Συνέδριο πρωτοπορεί φιλοξενώντας περισσότερους
από 25 έγκριτους εισηγητές από την Ελλάδα και το
εξωτερικό, οι οποίοι συνομιλούν και αναπτύσσουν τις
κρίσιμες εξελίξεις στα θέματα της ιδιωτικότητας και της
προστασίας
προσωπικών
δεδομένων,
Κυβερνοασφάλειας και κυβερνοέγκληματος, διανοητικής
ιδιοκτησίας, domain names, ηλεκτρονικού εμπορίου και
νέων μορφών συναλλαγών, νέων τεχνολογιών και Legal
Tech, ηλεκτρονικών επικοινωνιών Ραδιοτηλεόρασης,
Τύπου, προσβολής της προσωπικότητας μέσω ΜΜΕ και
διαδικτύου.
Υποστηρικτές του συνεδρίου είναι Ελληνική Ένωση
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Iδιωτικότητας
(Hellenic Association of Data Protection & Privacy και η
DPO Academy).
Το Κόστος Συμμετοχής: 235,00 € (Συμπεριλαμβάνεται
ΦΠΑ 24%) με Φυσική Παρουσία είναι:235,00 €
και για Live Streaming:185,00 €.
Δηλώστε
συμμετοχή.
Για
περισσότερες
πληροφορίες:email: info@nb.org site: https://edu.nb.org/ .

Ανακοίνωση για την Έκθεση Κοσμημάτων ‘’A Jewel made in
Greece’’
Η “’A Jewel made in Greece’’, η πολυεπίπεδη και συνεχώς
αναβαθμιζόμενη πλατφόρμα προώθησης και ανάδειξης του
σύγχρονου ελληνικού κοσμήματος στην Ελλάδα και ολόκληρο τον
κόσμο, θα διοργανώσει την πολυαναμενόμενη έκθεση ,συνάντηση
δημιουργών στη Θεσσαλονίκη που φέρει τον τίτλο "The Year of
Colors", αποδίδοντας στις δημιουργίες έναν πιο ευδιάθετο τόνο,
αναδεικνύοντας τα χρώματα πάνω στα κοσμήματα.
Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί από 1 έως 3 Απριλίου 2022, στο
ξενοδοχείο, The Met Hotel της Θεσσαλονίκης, με τη συμμετοχή 18
εκθετών και θα παραμείνει ανοιχτή την Παρασκευή 1 Απριλίου από
τις 14.00 έως τις 22.00, το Σάββατο 2 Απριλίου από τις 10.00 έως
22.00 και την Κυριακή από τις 10.00 έως 18.00.
Τα εγκαίνια της έκθεσης θα τελέσει η Αντιπεριφερειάρχης ΜΕ
Θεσσαλονίκης κα. Βούλα Πατουλίδου.
Το κοινό της Θεσσαλονίκης θα μπορεί να επιλέξει κοσμήματα σε
ειδικά φιλικές τιμές και οι έμποροι να γνωρίσουν από κοντά τις
δημιουργίες των καλλιτεχνών, οι οποίοι έχουν κατασκευάσει
εντυπωσιακά κοσμήματα με ιδιαίτερες υφές και υλικά, καθώς και
πολύχρωμα σχέδια.. Πολύ σημαντική θα είναι και η παρουσία του
εκτιμητή Διαμαντιών και Πολυτίμων Λίθων στην Ελλάδα, κ.
Γιώργου Σπυρομήλιου με την ομάδα του, που θα σας μυήσουν
στο γοητευτικό κόσμο των διαμαντιών.
Περισσότερες πληροφορίες:email: info@ajewelmadeingreece.gr
και στα τηλέφωνα: 2103214366,6944372111.

Ανακοίνωση για την Έκθεση Organic Food Iberia 2022
H εταιρεία Ανάπτυξης & Διαχείρισης Εξαγωγών Τροφίμων και Ποτών, Reco Exports μας ενημερώνει ότι στις 8-9 Ιουνίου 2022 θα
πραγματοποιηθεί η Διεθνής Έκθεση Organic Food Iberia 2022 στο εκθεσιακό κέντρο Ifema στην Μαδρίτη της Ισπανίας.
Η Έκθεση αφορά φυσικά και βιολογικά προϊόντα της Ιβηρικής Χερσονήσου (Ισπανίας, Πορτογαλίας, Γιβραλτάρ & Ανδόρας).
Αποτελεί την μοναδική πλατφόρμα για ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν στις αγορές των Delicatessen, Supermarket
με premium προϊόντα, Καταστημάτων Βιολογικών προϊόντων, HORECA και Health Store Chains.
Συμμετοχή στην Έκθεση εδώ έως το Σάββατο 30
Απριλίου 2022
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έκθεση στο τηλέφωνο:2312 315 310, στο
email: events@reco-exports.gr και στο site: organicfoodiberia.com

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΙΣΠΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μαδρίτη, απέστειλε ενημερωτικά έγγραφα
με θέμα:
-Ενημέρωση ανάρτησης σχετικά με την εξαγορά των ιχθυοτροφείων Κεφαλλονιάς από την Ισπανική Profand
-Ενημέρωση ανάρτησης σχετικά με τις περικοπές των υποκαταστημάτων στα τραπεζικά ιδρύματα στην Ισπανία
-Ενημέρωση ανάρτησης σχετικά με την απεργία των επαγγελματιών αυτοκινητιστών στην Ισπανία και το σχέδιο της κυβέρνησης
για τη μείωση των τιμών στα καύσιμα
-Ενημέρωση Ανάρτησης σχετικά με το επιχειρηματικό δρώμενο Madrid Platform
-Ενημέρωση για ανάρτηση σχετικά με τις πιέσεις του Αγροτικού Τομέα και τα προβλήματα του Διατροφικού Κλάδου στην Ισπανία
- Ενημέρωση ανάρτησης σχετικά με τα ιστορικά υψηλά επίπεδα πληθωρισμού στην Ισπανία
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη
Μαδρίτη( www.agora.mfa.gr ) ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ : www.veth.gov.gr
ΡΩΣΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα, απέστειλε ενημερωτικό δελτίο με
θέμα: Ρωσικό εξωτερικό εμπόριο έτους 2021.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη
Μόσχα (www.agora.mfa.gr ), email: ecocom-moscow@mfa.gr
ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2028/22.03.2022 (ΑΔΑ:916Π46ΜΠ3Ζ-76Β)
Συμπληρωματικές οδηγίες ως προς την υποχρέωση διακανονισμού φόρου εισροών για επενδυτικό αγαθό που δεν ετέθη σε λειτουργία
εντός 5ετίας από την απόκτηση του (άρθρο 33 Κώδικα ΦΠΑ).
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2029/2403.2022 (ΑΔΑ:69ΩΡ46ΜΠ3Ζ-ΨΨ4)
Παροχή συμπληρωματικών διευκρινίσεων για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5Γ του ν. 4172/2013 (Α' 167)
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ,ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2030/23.03.2022 (ΑΔΑ:ΩΑΛΑ46ΜΠ3Ζ-ΒΔΙ)
Παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων σχετικά με την υποβολή φορολογικών δηλώσεων μετά την κοινοποίηση εντολής ελέγχου ή
πρόσκλησης πληροφοριών του άρθ. 14 ΚΦΔ και μέχρι την κοινοποίηση του προσωρινού προσδιορισμού του φόρου.
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: ΔΤΔ Γ 1024853 ΕΞ 2022/18.03.2022 (ΑΔΑ:ΨΛ7Γ46ΜΠ3Ζ-Ψ27)
Απαγορεύσεις και Περιορισμοί – Καν. (ΕΕ) 2022/428 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
ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1038/14.03.2022 (ΦΕΚ 1475/30.03.2022)
Τρόπος υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν.
4174/2013, για τα έτη 2021 και επόμενα (Α' 170).
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1042/29.03.2022 (ΦΕΚ 1515/30.03.2022)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1034/9.3.2022 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «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)» (Β'1098). Έντυπο Ε1.

Εκθέσεις στην Ελλάδα
A JEWEL MADE IN GREECE
Πόλη: Ξενοδοχείο, The Met Hotel,Θεσσαλονίκη
Ημερομηνία: 1-3 Απριλίου 2022
Εκθέματα: Έκθεση Ελληνικού Κοσμήματος
Πληροφορίες: email: info@ajewelmadeingreece.gr
και τηλέφωνα:2103214366
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 Απριλίου 2022
Εκθέματα: Έκθεση για τρόφιμα και ποτά
Πληροφορίες: https://detropboutique.helexpo.gr/el
τηλ:2310291692
FRESKON-ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΓΙΑ 12-14 ΜΑΙΟΥ
Πόλη: Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης
Ημερομηνία:07-09 Απριλίου 2022
Εκθέματα: Έκθεση για φρούτα και λαχανικά
Πληροφορίες:site https://freskon.helexpo.gr/
τηλ: 2310291161
3Ο YACHTING FESTIVALATHENs
Πόλη : Καλλιθέα, Αθήνα
Ημερομηνία:7-10 Απριλίου 2022
Εκθέματα: Θαλάσσια σπορ
Πληροφορίες:site: www.mact.gr
e-mail: g.karachristos@mact.gr τηλ:2110129575 .

Διεθνής Εκθέσεις
NATURAL & ORGANIC PRODUCTS EUROPE 2022
Πόλη: Μεγάλη Βρετανία
Ημερομηνία:3-4 Απριλίου 2022
Εκθέματα: έκθεση φυσικών & βιολογικών προϊόντων
Πληροφορίες: site: https://www.naturalproducts.co.uk/ e-mail: events@reco-exports.gr
τηλ: 2312 315 310
FRUITLOGISTICA 2022
Πόλη: Βερολίνο, Γερμανία
Ημερομηνία: 05-07 Απριλίου 2022
Εκθέματα: φρούτα, λαχανικά
Πληροφορίες:site:https://www.fruitlogistica.de/en/Exhibitors/StandRental/StandRental.html
14thINTERNATIONAL SOLAREX
Πόλη:Κωνσταντινούπολη,Τουρκία
Ημερομηνία: 07-09 Απριλίου 2022
Εκθέματα: Έκθεση Ηλιακής Ενέργειας και Τεχνολογίες
Πληροφορίες: https://solarexistanbul.com/en/about-the-organizer/,www.musavirlikler.gov.tr
INHORGENTAMUNICH 2022
Πόλη: Μόναχο, Γερμανία
Ημερομηνία: 8-11 Απριλίου 2022
Εκθέματα: Έκθεση κοσμήματα, ρολόγια και lifestyle
Πληροφορίες: site:www.german-chamber.gr e-mail:pr@ahk.com.gr τηλ: 210 6419025
Floriade Expo 2022
Πόλη: Αλμέρε, Ολλανδία
Ημερομηνία: 14 Απριλίου-9 Οκτωβρίου 2022
Εκθέματα: Φυτοκομική Έκθεση
Πληροφορίες: site: https://floriade.com/en/
MOTOBIKE 2022
Πόλη:Κωνσταντινούπολη,Τουρκία
Ημερομηνία: 21 - 24 Απριλίου 2022
Εκθέματα: Έκθεση Μοτοσυκλετας, Ποδηλατων και Αξεσουαρ
Πληροφορίες: https://motobike-istanbul.tr.messefrankfurt.com/istanbul/en.html
Virtual India Packaging Fair
Πόλη: Νέο Δελχί, Ινδία
Ημερομηνία: 25-27 Απριλίου 2022
Εκθέματα: Έκθεση για τη βιομηχανία συσκευασίας
Πληροφορίες: www.indiaingreece.gov.in
SEAFOOD EXPO GLOBAL 2022
Πόλη: Βαρκελώνη, Ισπανία
Ημερομηνία: 26-28 Απριλίου 2022
Εκθέματα: Έκθεση ιχθυηρών & θαλασσινών
Πληροφορίες: e-mail: c.tsiampali@pkm.gov.gr
τηλ: 2313 330391

Aνακοίνωση για την 10η Έκθεση Ελιάς, Λαδιού, Γαλακτοκομικών Προϊόντων, Οίνου και Τεχνολογιών Olivtech 2022
Στις 26-29 Μαΐου 2022 θα πραγματοποιηθεί η 10η Έκθεση Ελιάς, Λαδιού, Γαλακτοκομικών Προϊόντων, Οίνου και Τεχνολογιών
Olivtech 2022 στο Εκθεσιακό Κέντρο Fuar Izmir στην Τουρκία.Η Olivtech 2022 βελτιώνει τη σειρά προϊόντων της προσθέτοντας
Γαλακτοκομικά Προϊόντα, Ζυμωμένα Προϊόντα, Οίνος και τις Τεχνολογίες τους.Η Olivtech θα καλωσορίσει πολλούς
κατασκευαστές, εισαγωγείς, διανομείς, σεφ, επαγγελματίες του κλάδου τροφίμων, κατασκευαστές φιαλών, κατασκευαστές
μηχανημάτων, επιτροπή προμηθειών αλυσίδας σούπερ μάρκετ, αντιπροσώπους αγορών αλυσίδας τροφίμων ξενοδοχείων,
εμπόρους και επισκέπτες μέσων ενημέρωσης από την Τουρκία και διάφορες χώρες του κόσμου στο Fuar Izmir. Για να
δηλώσετε συμμετοχή: εδώ.
Περισσότερες πληροφορίες στο site: https://olivtech.izfas.com.tr/en και στο email: :visitmarble@izmirfair.com.tr.

ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. e-δησεόγραμμα Τεύχος 188
Δείτε εδώ το Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο, Mάρτιος 2022 , τεύχος 188 του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας στην
Εργασία www.elinyae.gr .

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα
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4/04/2022
ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ
ΠΩΛΗΤΩΝ
ΤΗΛ. 2343053215,53206

33 Μ/Κ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ - ΣΥΝΤΑΓΜΑ
ΚΥΔΩΝΙΩΝ
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6/4/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ) ΤΗΛ. 2310 381080

424 ΓΣΝΘ
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8/4/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΤΗΛ.2695360606
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11/4/2022
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΛ. 2273083621

79 ΑΝΩΤΕΡΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ
ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ "ΜΥΚΑΛΗ"
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11/4/2022
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
2273083621

79 ΑΝΩΤΕΡΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ
ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ "ΜΥΚΑΛΗ"

139

11/4/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΤΗΛ. 269536060
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12/4/2022
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ
(ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΙΛΜ) ΤΗΛ. 2310381080

424 ΓΣΝΘ
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15/4/2022
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ,
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ,
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΚΑΙ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ
ΤΗΛ. 2313300500
19/4/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΙ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΠΟΛΥΤΩΝ
ΦΙΛΤΡΩΝ
HΕΡΑ ΤΗΛ.2310381080

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
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27/4/2022
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΗΛ. 210 8916264

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
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2/5/2022 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
ΤΗΛ.2651007982

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
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5/5/2022 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΙΛΟΓΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΜΕΛΕΤΗΣ
ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ
"ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΤΗΛ.2313318341
9/5/2022 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΤΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΝΕΡΟΥ
ΤΗΛ. 2313 323115
20/5/2022 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΛ.2313318453
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ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

•

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.

