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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
Ν. 4919/2022: Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου
(Γ.Ε.ΜΗ.)
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν.4919/2022 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 Oδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όσον αφορά τη χρήση
ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου (L 186) και λοιπές επείγουσες διατάξεις."
Την Δευτέρα 2 Μαΐου 2022 μετατίθεται η αργία της Πρωτομαγιάς
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστή Χατζηδάκη, η υποχρεωτική αργία της 1ης Μαΐου 2022,
λόγω του ότι συμπίπτει με Κυριακή, μετατίθεται για την Δευτέρα 2 Μαΐου 2022.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η ΚΥΑ για τα νέα μέτρα για τον
κορονοϊό έως 11.04.2022
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1547/02.04.2022 η ΚΥΑ
ΑριθμΔ1α/ΓΠ.οικ.18959/1.4.2022, με τα νέα μέτρα
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο
περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊούCOVID-19 στο
σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα
04 Απριλίου 2022 και ώρα 6.00 έως και τη Δευτέρα 11
Απριλίου 2022 και ώρα 6.00. Σύμφωνα με τη νέα ΚΥΑ η
διάρκεια του πιστοποιητικού εμβολιασμού αυξάνεται στους
εννέα μήνες, όπως και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και του
πιστοποιητικού νόσησης στους έξι μήνες.

Εγκύκλιος e- ΕΦΚΑ: Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής
μη μισθωτών στην ασφάλιση του
e-ΕΦΚΑ
Καταργείται
η
υποχρέωση
απογραφικής
δήλωσης
("προεγγραφής") στον e-ΕΦΚΑ ή οποιουδήποτε εγγράφου,
βεβαίωσης ή ασφαλιστικής ενημερότητας, ως δικαιολογητικό
για την έναρξη ή μεταβολή εργασιών στη Φορολογική
Διοίκηση, σύμφωνα με την
εγκύκλιο 14/ Αρ.πρωτ.: 160679/Σ.47922/06.04.2022 .

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ: Ασφάλιση μελών Ενεργειακών Κοινοτήτων
Τα μέλη Ενεργειακής Κοινότητας (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου) με μόνη την ιδιότητα του μέλους
απαλλάσσονται από κάθε ασφαλιστική υποχρέωση από τον e-ΕΦΚΑ, σύμφωνα με την εγκύκλιο 11/ Αρ. Πρωτ.:
155264/Σ.230/01.04.2022. Μπορείτε να δείτε την εν λόγω εγκύκλιο στον σύνδεσμο:
https://www.efka.gov.gr/sites/default/files/2022-04/EGK_11_22.pdf

Οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ για την περίοδο 4-8 Απριλίου
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Περί τα 120 εκατ. ευρώ σε 199.000 περίπου δικαιούχους θα καταβληθούν στο πλαίσιο των προγραμματισμένων από τον e-ΕΦΚΑ
και τον ΟΑΕΔ κατά την εβδομάδα 4-8 Απριλίου 2022.
Ειδικότερα:
1. Από τον e-ΕΦΚΑ την περίοδο 4-8 Απριλίου θα γίνουν οι ακόλουθες καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του
Φορέα:
• 18,3 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ
• 13,7 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 45.694 δικαιούχους ως παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας,
ατυχήματος, έξοδα κηδείας).
2. Από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
• 140 εκατ. ευρώ σε 65.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων. Όπως έχει ήδη
ανακοινώσει ο ΟΑΕΔ, από τη Δευτέρα 4 Απριλίου 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.
• 22 εκατ. ευρώ σε 11.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης
• 700.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ 2022

Εργασίες για την εκκαθάριση ΕΝΦΙΑ 2022

Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε το
ΠασχαλινόΩράριο 2022 και σας εύχεται ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ!

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΑΔΕ 04.04.2022
Ενόψει της έναρξης των εργασιών για την εκκαθάριση ΕΝΦΙΑ
2022, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ενημερώνει για τα
παρακάτω:
Η εφαρμογή για την υποβολή δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων
(Ε9) έτους 2022 δεν θα είναι διαθέσιμη από την Πέμπτη 07
Απριλίου στις 11:00 π.μ. και μέχρι την ολοκλήρωση της
έκδοσης - ανάρτησης των πράξεων διοικητικού προσδιορισμού
ΕΝΦΙΑ 2022 και το άνοιγμα των τροποποιητικών δηλώσεων
ΕΝΦΙΑ 2022.
Η εφαρμογή για την υποβολή δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων
(Ε9) 2023, δεν θα είναι διαθέσιμη την Πέμπτη 07 Απριλίου,
μεταξύ 11:00 και 15:00.
Όλες οι υπόλοιπες λειτουργίες του Περιουσιολογίου (όπως το
Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ, υποβολές δηλώσεων Ε9 ετών 20102021), θα είναι διαθέσιμες κανονικά, καθ’ όλη τη διάρκεια των
εργασιών.
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Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ
Μ. ΤΡΙΤΗ
Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ
Μ. ΠΕΜΠΤΗ
Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ
του Πάσχα
ΔΕΥΤΕΡΑ

14/04/2022
15/04/2022
16/04/2022

10:00 – 21:00
10:00 – 21:00
10:00 – 18:00

17/04/2022
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Περισσότερες πληροφορίες: • διεύθυνση:Πλ.Μοριχόβου
1 54625Θεσσαλονίκη • τηλ.2310 538790 • e-mail:
empsylth@otenet.gr, www.tradesupport.gr .

Παράταση στην υποβολή ΑΠΔ ΤΕΚΑ Ιανουαρίου
2022
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη
ανακοίνωση:
Η Προσωρινή Διοικούσα του ΤΕΚΑ αποφάσισε στη
σημερινή συνεδρίαση (06/04/2022) την παράταση της
προθεσμίας υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών
Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) ΤΕΚΑ μισθολογικής περιόδου
Ιανουαρίου 2022 και της καταβολής των
αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών για εργοδότες
Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων,
χωρίς την επιβολή επιβαρύνσεων, έως την Τρίτη
03/05/2022.
Επισημαίνεται ότι η προθεσμία υποβολής ΑΠΔ ΤΕΚΑ
και καταβολής εισφορών Φεβρουαρίου και Μαρτίου
παρατείνεται αντιστοίχως έως την προαναφερθείσα
ημερομηνία.

Προγραμματισμός ραντεβού για την Πρωτοβάθμια
Περίθαλψη μέσω του gov.gr –
Σε λειτουργία το finddoctors.gov.gr
Κοινό Δελτίο Τύπου των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης
και Υγείας 06.04.2022
Διαθέσιμο για τους πολίτες είναι από την Τετάρτη το νέο
Ψηφιακό Σύστημα Ραντεβού Πολιτών για την Πρωτοβάθμια
Περίθαλψη που σχεδιάστηκε από τα Υπουργεία Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και Υγείας. Πρόκειται για την πλατφόρμα
finddoctors.gov.gr που υλοποιήθηκε από την Ηλεκτρονική
Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ).
Μέσω της πλατφόρμας, κάθε πολίτης μπορεί να κλείσει
ραντεβού σε δημόσια δομή ή με ιδιώτη γιατρό πιστοποιημένο
στο «Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης». Το ψηφιακό
περιβάλλον είναι πολύ φιλικό, και απαιτείται μόνον η χρήση
κωδικών Taxisnet καθώς και η επιβεβαίωση του ΑΜΚΑ. Ο
πολίτης θα επιλέξει γεωγραφική περιοχή και ακολούθως την
προτίμησή του για ραντεβού σε δημόσια δομή ή ιδιώτη ιατρό.
Μέσα από προσυμπληρωμένα πεδία και δυναμικές λίστες
επιλογών, με ελάχιστα κριτήρια αναζήτησης και μόνο με τέσσερα
«κλικ», θα έχει τη δυνατότητα να κλείσει ραντεβού με ιατρό σε
ημέρα και ώρα που επιθυμεί. Θα λαμβάνει SMS επιβεβαίωσης,
ενώ θα έχει τη δυνατότητα αλλαγής ή ακύρωσης του ραντεβού
έως και την προηγούμενη ημέρα.
Δείτε το δελτίο τύπου εδώ

Επανεκκίνηση της στεγαστικής πολιτικής με το νομοσχέδιο «Δουλειές Ξανά»
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση
Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και
διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις».
Με το νομοσχέδιο εισάγονται ρυθμίσεις που προβλέπουν:
• αναδιοργάνωση και ψηφιοποίηση του ΟΑΕΔ, ο οποίος μετονομάζεται σε Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ),
• θέσπιση επιδόματος εργασίας,
• καταβολή πριμ για την κατάρτιση Ατομικού Σχεδίου Δράσης,
• αναβάθμιση του συστήματος κατάρτισης και
• θέσπιση κριτηρίων για την αντιμετώπιση της κατάχρησης παροχών της ΔΥΠΑ.
Σε σχέση με το νομοσχέδιο όπως αυτό είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση επέρχονται δυο βασικές αλλαγές: Η επέκταση των
αρμοδιοτήτων της ΔΥΠΑ, έτσι ώστε να καλύπτει γενικά και τις στεγαστικές ανάγκες των νέων. Και η προσθήκη νέων κριτηρίων για
την αξιολόγηση του έργου των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ).
Πιο συγκεκριμένα, το νομοσχέδιο εισάγει ρυθμίσεις που διευκολύνουν τόσο την απόκτηση/ανέγερση ακινήτων που θα διατεθούν για
τη στέγαση εργαζόμενων, ανέργων και των οικογενειών τους, όσο και την αξιοποίηση της περιουσίας της ΔΥΠΑ για την αύξηση των
εσόδων της. Επίσης στο πλαίσιο αυτό επεκτείνονται οι αρμοδιότητες της ΔΥΠΑ, έτσι ώστε πέρα από την κάλυψη των στεγαστικών
αναγκών του εργατικού δυναμικού, να μπορεί η ΔΥΠΑ να ασχοληθεί και με τις στεγαστικές ανάγκες των νέων, μέσω της χορήγησης
παροχών και της υλοποίησης σχετικών προγραμμάτων.
Με τις νέες ρυθμίσεις επιτρέπεται στη ΔΥΠΑ να αποκτά αδόμητα και δομημένα ακίνητα για την εκπλήρωση των σκοπών, που
σχετίζονται με τη στεγαστική συνδρομή, τους οποίους έχει αποκτήσει ως διάδοχος του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας.
Προβλέπεται επίσης ότι η Υπηρεσία μπορεί να συμπράττει με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς για την ανέγερση ακινήτων, με σκοπό
την προώθηση των κυβερνητικών πολιτικών σχετικά με τη στεγαστική προστασία του εργατικού δυναμικού και των νέων.
Για τα ακίνητα ιδιοκτησίας της ΔΥΠΑ, που δεν προορίζονται για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών των εργαζόμενων, εισάγονται
ρυθμίσεις που θα επιτρέψουν την καλύτερη εκμετάλλευση και την αύξηση των εσόδων της. Στο πλαίσιο αυτό επιτρέπεται η σύναψη
μακροχρονίων μισθώσεων, η σύμπραξη με ιδιώτες οι οποίοι μπορεί να αναλάβουν την οικοδόμηση αδόμητων ακινήτων, ο εγγυήσεις
που θα πρέπει να παρέχουν για να συμμετάσχουν στους σχετικούς διαγωνισμούς, κ.ά.
Όσον αφορά στον έλεγχο των παρόχων επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, διευρύνονται τα κριτήρια ως
προς τον έλεγχο της ποιότητας στην κατάρτιση. Πλέον η αξιολόγηση θα καταλήγει σε βαθμολόγηση του παρόχου, σε αριθμητική
κλίμακα από το 1 (κακή) ως το 5 (άριστη), ενώ ο πάροχος δεν μπορεί να βαθμολογηθεί θετικά (3 και άνω) εάν δεν πληροί
τουλάχιστον 3 από τα 5 ακόλουθα κριτήρια:
– τουλάχιστον το 50% των άνεργων καταρτισθέντων να βρήκε εργασία εντός 12 μηνών,
– τουλάχιστον το 90% των εργαζόμενων καταρτισθέντων να διατήρησε την ιδιότητα του εργαζομένου για διάστημα 12 μηνών,
– να έχει αξιολογηθεί θετικά το πρόγραμμα από τουλάχιστον το 75% των καταρτισθέντων,
– να έχει αξιολογηθεί θετικά το πρόγραμμα από τουλάχιστον το 75% των εργοδοτών, όταν πρόκειται για πρόγραμμα κατάρτισης
εργαζομένων, και
– να έχει πιστοποιηθεί τουλάχιστον το 80% των καταρτισθέντων που έχουν περαιώσει την παρακολούθηση του προγράμματος.
Αναλυτικά η ανακοίνωση εδώ

Διπλασιάζεται η επιδότηση φυσικού αερίου σε νοικοκυριά
και επιχειρήσεις τον Απρίλιο

Πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός
Μαΐου 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 05.04.2022
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας,
ενημέρωσε με επιστολή τις εταιρείες προμήθειας φυσικού
αερίου, ότι η κρατική επιδότηση στους λογαριασμούς
νοικοκυριών και επιχειρήσεων θα διαμορφωθεί τον Απρίλιο σε
40 ευρώ ανά θερμική MWh, από 20 ευρώ ανά θερμική MWh τον
Μάρτιο.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 04.04.2022
Στο πλαίσιο της εφαρμογής του μέτρου της ταυτόχρονης
καταβολής των κύριων και επικουρικών συντάξεων το
Διοικητικό Συμβούλιο του e-ΕΦΚΑ αποφάσισε στη
συνεδρίαση της 10ης Φεβρουαρίου 2022 το ακόλουθο
πρόγραμμα πληρωμής των κύριων και επικουρικών
συντάξεων:

Δικαιούχοι της επιδότησης είναι όλοι οι οικιακοί καταναλωτές,
που ανέρχονται σε 540.000, για το σύνολο της μηνιαίας
κατανάλωσης και όλοι οι εμπορικοί και βιομηχανικοί
καταναλωτές, ανεξαρτήτως μεγέθους, κύκλου εργασιών και
αριθμού εργαζομένων, εκτός από τους παραγωγούς ηλεκτρικής
ενέργειας.

ΚΥΡΙΕΣ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Παράλληλα, συνεχίζεται και τον Απρίλιο η έκπτωση που
προσφέρει η ΔΕΠΑ Εμπορίας, η οποία θα διαμορφωθεί σε 30
ευρώ ανά θερμική MWh για τους οικιακούς καταναλωτές και σε
15 ευρώ ανά θερμική MWh για τη βιομηχανία και τα νοσοκομεία
που προμηθεύονται φυσικό αέριο από την επιχείρηση.
Το συνολικό ύψος των μέτρων στήριξης των καταναλωτών
φυσικού αερίου για τον Απρίλιο, συμπεριλαμβανομένης της
έκπτωσης που προσφέρει η ΔΕΠΑ Εμπορίας, θα ανέλθει σε
88,74 εκατ. ευρώ από 63 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο.
Το μέτρο θα αξιολογείται σε μηνιαία βάση και η μοναδιαία τιμή
της επιδότησης θα προσαρμόζεται ανάλογα με τη διακύμανση
των τιμών του φυσικού αερίου στις διεθνείς αγορές.

• Στις 19 Απριλίου 2022, ημέρα Μεγάλη Τρίτηθα
καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις των
μη μισθωτών (δηλαδή των συνταξιούχων που
προέρχονται από το τ.ΟΑΕΕ, τ.ΟΓΑ, τ.ΕΤΑΑ, τ.ΝΑΤ,
τ.ΕΤΑΤ, τ.ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΔΕΗ).
• Στις 20 Απριλίου 2022 ημέρα Μεγάλη Τετάρτηθα
καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις των
συνταξιούχων που προέρχονται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις
Τράπεζες τον ΟΤΕ και το Δημόσιο που το ΑΜΚΑ τους
λήγει σε 1,3,5,7,9.
• Στις 21 Απριλίου 2022, ημέρα Μεγάλη Πέμπτη θα
καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις των
συνταξιούχων που προέρχονται που προέρχονται από το
τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις Τράπεζες τον ΟΤΕ και το Δημόσιο που το
ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0,2,4,6,8.

«Ελλάδα 2.0»: 500 εκατ. ευρώ για επενδύσεις σε καινοτομία και εξωστρέφεια μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων της
Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤΕ) από το Ταμείο Ανάκαμψης
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 04.04.2022
Υπεγράφη την Παρασκευή 1η Απριλίου του 2022 σύμβαση για τη διαχείριση από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα
Επενδύσεων (ΕΑΤΕ - πρώην ΤΑΝΕΟ), πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), ύψους 500 εκατ. ευρώ, τα
οποία αναμένεται να μοχλεύσουν συνολικά κεφάλαια άνω των 2 δισ. ευρώ στην Ελληνική οικονομία.
Τη σύμβαση υπέγραψαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, κ. Θόδωρος Σκυλακάκης, ο Πρόεδρος και η Διευθύνουσα
Σύμβουλος της ΕΑΤΕ, κ. Χάρης Λαμπρόπουλος και κα. Αντιγόνη Λυμπεροπούλου, παρουσία του Υφυπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, κ. Γιάννη Τσακίρη και του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης, κ. Νίκου
Μαντζούφα.
Στο πλαίσιο της σύμβασης, θα υλοποιηθεί έργο, με τίτλο: «Ταμείο Ανάκαμψης: EquityPlatformInstrument (QEquity&InnovateNow)», για τη δημιουργία FundofFunds (FoF) χρηματοδότησης μετοχικού κεφαλαίου (equity) ή οιονεί μετοχικού
κεφαλαίου (quasi-equity), στοχεύοντας στις πιο δυναμικές και ταχέως αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις και τομείς.
Πρόκειται, συγκεκριμένα, για τη δημιουργία δύο σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων, τα οποία αποσκοπούν στην προώθηση
και υποστήριξη των ψηφιακών τεχνολογιών και συστημάτων, την κεφαλαιακή ενίσχυση των επιχειρήσεων στη χώρα, την αύξηση
της εξωστρέφειας, της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγής και της εμπορικής δραστηριότητας, τη δημιουργία νέων θέσεων
εργασίας και την εν γένει στήριξη της επιχειρηματικότητας και της οικονομίας.
1. Q-Equity
Στο πρώτο χρηματοδοτικό εργαλείο θα διατεθούν 400 εκατ. ευρώ. Η ΕΑΤΕ θα λαμβάνει επενδυτικές αποφάσεις, βάσει
χρηματοοικονομικών κριτηρίων και θα συμμετέχει, με ποσοστό έως 50%, στα επενδυτικά σχήματα.
Στόχος του «Q-Equity» είναι η δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος επενδυτικής εμπιστοσύνης για την ενεργοποίηση των
εγχώριων επενδυτικών κεφαλαίων, αλλά και την ενίσχυση της προσέλκυσης επενδυτικών κεφαλαίων από το εξωτερικό.
Πολλές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν μεγάλες προκλήσεις, εξαιτίας της πανδημίας του Covid-19 και των επιπτώσεων αυτής
στην οικονομία, αλλά και λόγω της παρατεταμένης αβεβαιότητας και αστάθειας. Οι υφιστάμενες και παραδοσιακές πηγές
άντλησης κεφαλαίων συρρικνώθηκαν, ακόμη περισσότερο, με αποτέλεσμα η ανάγκη παροχής εναλλακτικής
χρηματοδότησης να είναι, πλέον, πολύ μεγαλύτερη.
2. InnovateNow
Στο δεύτερο χρηματοδοτικό εργαλείο θα κατευθυνθούν 100 εκατ. ευρώ. Η ΕΑΤΕ θα λαμβάνει επενδυτικές αποφάσεις, βάσει
χρηματοοικονομικών κριτηρίων και θα συμμετέχει, με ποσοστό έως 60%, στα επενδυτικά σχήματα, υπό την προϋπόθεση ότι
κατά την πραγματοποίηση κάθε επένδυσης σε επιλέξιμη επιχείρηση το ποσοστό της δημόσιας συμμετοχής δεν θα ξεπερνά
το 50% της εν λόγω επένδυσης.
Στόχος είναι η προσέλκυση ιδιωτών επενδυτών για την πραγματοποίηση επενδύσεων, αλλά και η τόνωση της έρευνας και
ανάπτυξης (R&D) τεχνολογιών αιχμής.
Ο στόχος αυτός, δίνει ώθηση και στα Ελληνικά Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά ιδρύματα για κλιμάκωση της ερευνητικής
δραστηριότητας, βελτιώνει το επιχειρηματικό περιβάλλον, προωθεί την εξαγωγική δραστηριότητα και δημιουργεί κατάλληλες
προϋποθέσεις για τον επαναπατρισμό του υψηλά καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού, που έφυγε από τη χώρα την
περίοδο της οικονομικής κρίσης.
Η ΕΑΤΕ, στο πλαίσιο υλοποίησης της παρούσας συμφωνίας, έχει την ευθύνη, μεταξύ άλλων, για τις ακόλουθες ενέργειες:
• Να καταρτίζει και να δημοσιεύει προσκλήσεις για την κατάθεση εκδηλώσεων ενδιαφέροντος, λαμβάνοντας υπόψη τους
όρους της σύμβασης και τις ανάγκες της αγοράς.
• Να προβαίνει στον ενδελεχή έλεγχο των επενδυτικών προτάσεων που θα υποβάλλονται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων
ενδιαφέροντος.
• Να εγκρίνει επενδυτικές προτάσεις και να διαπραγματεύεται, συνάπτει, εκτελεί, εφαρμόζει και τροποποιεί τις σχετικές
συμβάσεις σύστασης και διαχείρισης επενδυτικών σχημάτων στο όνομά της και για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου.
• Να παρακολουθεί την υλοποίηση των συμβάσεων σύστασης και διαχείρισης επενδυτικών σχημάτων κ. ά.
Η πρώτη εκταμίευση κεφαλαίων, ύψους 150 εκατ. ευρώ, για την υλοποίηση του έργου, θα γίνει εντός 20 ημερών από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Συνολικά, τα 500 εκατ. ευρώ θα επενδυθούν από την ΕΑΤΕ στα επενδυτικά σχήματα έως και την 30ή Ιουνίου του 2026,
σύμφωνα με τα ορόσημα που έχουν εγκριθεί στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Στο gov.gr η έκδοση αντιγράφου από το βιβλίο αδικημάτων και συμβάντων
Κοινό Δελτίο Τύπου των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Προστασίας του Πολίτη 04.04.2022
Με τη δυνατότητα να αιτούνται και να παραλαμβάνουν ηλεκτρονικά, μέσω του gov.gr, αντίγραφο από το βιβλίο αδικημάτων και
συμβάντων οι πολίτες, συνεχίζεται η ψηφιοποίηση υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας. Η εφαρμογή τίθεται σε λειτουργία από
σήμερα, μετά από Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπέγραψαν οι Υπουργοί Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος και
Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης.
Η αίτηση για την έκδοση αντιγράφου πραγματοποιείται με πολύ απλό τρόπο, μέσα από την ενότητα «Πολίτης και καθημερινότητα»
και την υποενότητα «Καταγγελίες». Ειδικότερα, ο πολίτης συνδέεται μέσω των κωδικών Taxisnet ή με τους κωδικούς webbanking
και υποβάλλει την αίτηση ηλεκτρονικά, στο Αστυνομικό Τμήμα που καταγράφηκε το αδίκημα ή το συμβάν. Μετά την ολοκλήρωση
της επεξεργασίας, το αντίγραφο 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.
Όλα τα στοιχεία του πολίτη για την υποβολή αίτησης έκδοσης αντιγράφου από το βιβλίο αδικημάτων και συμβάντων αντλούνται
αυτόματα από το Κέντρο Διαλειτουργικότητας. Επιπλέον, μέσα από τις ηλεκτρονικές θυρίδες που έχουν αποδοθεί στις υπηρεσίες
της Ελληνικής Αστυνομίας εξασφαλίζεται η αμεσότητα, η ακρίβεια και η διαφάνεια όλης της διαδικασίας, καθώς οι πολίτες θα
μπορούν να παρακολουθούν την πορεία του αιτήματός τους βήμα – βήμα, από τη χρέωση μέχρι τη διεκπεραίωσή του, χωρίς να
προσέρχονται με φυσική παρουσία στο οικείο Αστυνομικό Τμήμα.
Αναλυτικά το δελτίο τύπου εδώ

13 ακόμα Προξενικές Αρχές εντάσσονται στο
myConsulLive
Κοινό
Δελτίο
Τύπου
των
Υπουργείων
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και Εξωτερικών 05.04.2022
Ακόμα περισσότεροι Έλληνες πολίτες και ομογενείς που
κατοικούν μόνιμα στο εξωτερικό έχουν πλέον τη δυνατότητα να
διεκπεραιώνουν υποθέσεις τους με το Ελληνικό Δημόσιο μέσω
βιντεοκλήσης, καθώς τα Υπουργεία Εξωτερικών και Ψηφιακής
Διακυβέρνησης προχωρούν στην προσθήκη 13 ακόμα Αρχών
στην υπηρεσία myConsulLive. Ειδικότερα, από Τρίτη 5
Απριλίου εντάσσονται οι Πρεσβείες της Ελλάδας σε Αμμάν,
Αμπούτζα, Βαγδάτη, Κουβέιτ, Μανίλα, Μπανγκόκ, Ναϊρόμπι,
Πεκίνο, Ραμπάτ, Τόκυο, Τρίπολη, Τύνιδα καθώς επίσης και το
Προξενείο Αδριανούπολης.
Με την προσθήκη των νέων Αρχών, η δυνατότητα
εξυπηρέτησης με ψηφιακό ραντεβού διατίθεται συνολικά από
86 Πρεσβείες και Γενικά Προξενεία σε 55 χώρες, ενώ
προβλέπεται η σταδιακή επέκταση της εξ αποστάσεως
παροχής προξενικών υπηρεσιών, μέσω του myConsulLive,
από το σύνολο των Αρχών που διαθέτει η Ελλάδα στο
εξωτερικό. Έτσι, όσες Προξενικές Αρχές εντάσσονται στο
πρόγραμμα, μπορούν να παρέχουν εξυπηρέτηση με
βιντεοκλήση για τις ακόλουθες διοικητικές πράξεις:
•
•
•
•
•
•

Έκδοση πιστοποιητικού μονίμου κατοίκου εξωτερικού
Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης ή γέννησης
Βεβαίωση διαμονής
Αντίγραφα ή αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων
Δήλωση δικαιούχου σύνταξης
Υποβολή αιτήσεων ή δηλώσεων στην Προξενική Αρχή.

Τα ραντεβού προγραμματίζονται για συγκεκριμένη ημέρα και
ώρα στο myConsulLive.gov.gr. Για την αυθεντικοποίηση στην
πλατφόρμα είναι απαραίτητη η χρήση κωδικών Taxisnet, ενώ
κατά την έναρξη της βιντεοκλήσης ο ενδιαφερόμενος
ταυτοποιείται με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή
διαβατηρίου.
Υπενθυμίζεται ότι η εν λόγω υπηρεσία ξεκίνησε να εφαρμόζεται
πιλοτικά τον Δεκέμβριο του 2020 με την συνεργασία των
Υπουργών Εξωτερικών Νίκου Δένδια και Επικρατείας και
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης
Κυριάκου
Πιερρακάκη.
Ο
σχεδιασμός και η υλοποίησή της πραγματοποιήθηκε από την
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας
Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο
πρότυπο των αντίστοιχων υπηρεσιών ψηφιακών ραντεβού που
παρέχουν τα ΚΕΠ, ο ΟΑΕΔ, η ΑΑΔΕ, ο eΕΦΚΑ, το Ελληνικό
Κτηματολόγιο και οι Δήμοι (πιλοτικά στον Δήμο Χανίων).

Δυνατότητα ολοκλήρωσης των αιτήσεων σε εκκρεμότητα
στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021»
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 04.04.2022
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοινώνει ότι
από, Δευτέρα 4 Απριλίου και ώρα 17:00, έως και την
Παρασκευή 15 Απριλίου, ανοίγει ξανά η ψηφιακή πλατφόρμα
του «Εξοικονομώ 2021», μόνο για όσους πολίτες ξεκίνησαν τη
διαδικασία αλλά δεν προχώρησαν σε οριστική υποβολή της
αίτησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα. Οι αιτήσεις σε
εκκρεμότητα
αφορούν
σε
μονοκατοικίες/μεμονωμένα
διαμερίσματα.
Τη Δευτέρα, 18 Απριλίου 2022, θα ξεκινήσει η υποβολή
αιτήσεων για τις πολυκατοικίες, η οποία θα ολοκληρωθεί τη
Δευτέρα 30 Μαΐου 2022.

Παρατείνεται η απαλλαγή των κατά κύριο επάγγελμα
αγροτών και των αλιέων παράκτιας αλιείας από το τέλος
επιτηδεύματος και για το φορολογικό έτος 2021
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 04.04.2022
Με νομοθετική ρύθμιση που θα κατατεθεί και θα ψηφιστεί
άμεσα η Κυβέρνηση παρατείνει, και για το φορολογικό έτος
2021, την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του
τέλους επιτηδεύματος για τους αγρότες που υπάγονται στο
κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, καθώς και για τους αλιείς της
παράκτιας αλιείας.
Ανάλογη ρύθμιση για απαλλαγή από την υποχρέωση
καταβολής του τέλους επιτηδεύματος για τους κατά κύριο
επάγγελμα αγρότες και αλιείς, ίσχυσε και τα δύο
προηγούμενα χρόνια προκειμένου να στηριχθούν οι
συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες από τις αρνητικές
επιπτώσεις της πανδημίας.
Τομέτρο αφορά:
• Τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες του κανονικού
καθεστώτος ΦΠΑ
• Τους αλιείς παράκτιας αλιείας, που εκμεταλλεύονται, είτε
ατομικά είτε με τη μορφή συμπλοιοκτησίας ή κοινωνίας
αστικού δικαίου, αλιευτικά σκάφη μέχρι δώδεκα (12) μέτρα,
μεταξύ καθέτων.
Πρόκειται για ακόμα ένα μέτρο που αποδεικνύει ότι
αξιοποιούμε, στον βέλτιστο βαθμό, τα διαθέσιμα
δημοσιονομικά περιθώρια, ώστε να στηρίξουμε, με
ουσιαστικά μέτρα ενίσχυσης αλλά και φορολογικές
ελαφρύνσεις, τους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα σε
αυτή τη δύσκολη συγκυρία.

Ανακοίνωση για το πρόγραμμα OPAPForward
Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τον 5ο κύκλο του
δωρεάν
προγράμματος
ανάπτυξης
μικρομεσαίων
επιχειρήσεων “ΟΠΑΠ Forward” παρατείνεται έως τη Δευτέρα
11 Απριλίου!
Βασικές πληροφορίες για το "ΟΠΑΠ Forward":
1.Πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόγραμμα ανάπτυξης της
επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα.
2.Έχει ως στόχο να υποστηρίξει μικρομεσαίες επιχειρήσεις να
εξελιχθούν και να αναπτυχθούν, να δημιουργήσουν νέες
θέσεις εργασίας, να διευρύνουν τους επιχειρηματικούς τους
ορίζοντες, να ξεπεράσουν τυχόν εμπόδια και δυσκολίες που
αντιμετωπίζουν.
3.Οι άξονες που καλύπτει είναι: στρατηγική καθοδήγηση,
εκπαιδευτικά σεμινάρια, πρόσβαση σε χρηματοδοτικά
εργαλεία, πρόσβαση σε διεθνείς αγορές, δράσεις δικτύωσης.
4.Έως σήμερα συμμετέχουν 59 ταχεία-αναπτυσσόμενες
εταιρείες,
όπως
Vitex,
Eurochartiki,
CoffeeIsland,
FunkyBuddha, Agrino, OKMarkets.
5.Η συμμετοχή για τις εταιρείες είναι δωρεάν.
6.Σχεδιάστηκε στο πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότητας του
ΟΠΑΠ
και
υλοποιείται
σε
συνεργασία
με
την
EndeavorGreece.
Για περισσότερες πληροφορίες:
site:https://www.opapcsr.gr/prwtovoulies/opap-forward/toprogramma/email: iliana.agora@endeavor.org
τηλ. 6982048983.

Προσωπικά Δεδομένα και Εργασιακή Σχέση –Μέρος Α
Στο πλαίσιο λειτουργίας των εξ αποστάσεως υπηρεσιών πληροφόρησης του Δικτύου Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης
και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, απέστειλε στο ΒΕΘ κείμενο πληροφόρησης της ενότητας « Εργασιακά
Θέματα» με τίτλο «Προσωπικά Δεδομένα και Εργασιακή Σχέση –Μέρος Α" στο οποίο παρουσιάζονται βασικά σημεία της νομοθεσίας
που αφορούν στα προσωπικά δεδομένα και έχουν αντίκτυπο στις εργασιακές σχέσεις. Θα ακολουθήσει και δεύτερη ενότητα επί του
ιδίου θέματος.

Ενημέρωση από ΕΠΑνΕΚ 2014-2020
1η τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ «Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων
από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων,
παροχής υπηρεσιών γυμναστήριου και σχολής χορού»
Δημοσιεύθηκε η πρώτη (1η) τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ«Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο
πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων,
παροχής υπηρεσιών γυμναστήριου και σχολής χορού». Η τροποποίηση αφορά, μεταξύ άλλων, στην εξαίρεση των
αναγνωρισμένων από το Κράτος σχολών χορού από την υποχρέωση υποβολής ΦΠΑ, καθώς οι σχολές αυτές δεν υπάγονται σε
καθεστώς ΦΠΑ. Το χαρακτηριστικό των επιχειρήσεων αυτών πρέπει να προκύπτει από την Άδεια/Βεβαίωση Ίδρυσης και
Λειτουργίας τους ή άλλο νόμιμο και ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας έγγραφο».
Παράλληλα προτίθενται οι ακόλουθοι ΚΑΔ:
•10.85: Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών,
•56.10.11.06: Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από κέντρο διασκέδασης - κοσμική ταβέρνα,
•90.02.12.00: Υπηρεσίες προβολής και διοργάνωσης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων,
•90.02.12.01: Υπηρεσίες εκμετάλλευσης προγραμμάτων θεαμάτων,
•93.21: Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων και
•93.29.11.06: Υπηρεσίες πάρκου αναψυχής.
Διευκρινίζεται ότι ο ΚΑΔ 93.13.10.03 «Υπηρεσίες καθηγητή φυσικής αγωγής ή γυμναστή», ως μη επιλέξιμος στην παρούσα Δράση
προστίθεται στην τελευταία παράγραφο της ενότητας 6.1 υπό την ένδειξη «Εξαιρουμένων των ΚΑΔ».
Παράλληλα περιλαμβάνονται αλλαγές σχετικά με τη διαδικασία παρακολούθησης πράξεων, τα δικαιολογητικά συμμετοχής κ.ά.
Δείτε την 1η τροποποίηση της Πρόσκλησης εδώ
9η τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Υφιστάμενων
Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων»
Δημοσιεύθηκε η ένατη (9η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης
«Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με τη συμπληρωματική ένταξη
δεκατριών (13) αιτήσεων χρηματοδότησης, δημόσιας δαπάνης 129.623,77 ευρώ. Τα συνολικά ενταγμένα έργα στη Δράση
ανέρχονται σε χίλια τετρακόσια πενήντα εφτά (1.457) και η συνολική δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται σε 13.982.755,35 ευρώ.
Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ
Απόφαση μερικής ανάκλησης Αποφάσεων απόρριψης αιτήσεων χρηματοδότησης και ενστάσεων στο πλαίσιο της
Δράσης «ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»
Δημοσιεύθηκε Απόφαση μερικής ανάκλησης των Αποφάσεων απόρριψης αιτήσεων χρηματοδότησης με Α.Π. 6249/29.11.2021 και
140/12.01.2022, καθώς και μερικής ανάκλησης της Απόφασης ενστάσεων με Α.Π. 909/21.02.2022, οι οποίες υποβλήθηκαν στο
πλαίσιο της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ«Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης Πληττόμενων από την Πανδημία Τουριστικών Επιχειρήσεων
Φιλοξενίας - ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ».
ReactEU - Η Δράση χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της απόκρισης της Ένωσης στην πανδημία COVID-19.
Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ.

Ενεργοποιείται από σήμερα η πλατφόρμα δήλωσης
αποθεμάτων των αγαθών

Μηνιαίο Ενημερωτικό Τεύχος της Κεντρικής Ένωσης
ΕπιμελητηρίωνΦεβρουάριος
2022

ΔΕΛΤΙΟ
ΤΥΠΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
&
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 04.04.2022
Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ενημερώνει το
κοινό και τις επιχειρήσεις ότι από σήμερα, Δευτέρα
04/04/2022,
ενεργοποιείται
η
πλατφόρμα
δήλωσης
αποθεμάτων των αγαθών που περιλαμβάνονται στην υπό
στοιχεία 1368/04-04-2022 (ΦΕΚ Β’ 1549) Κοινή Υπουργική
Απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Δήλωση
αποθεμάτων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων».
Η πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή
δηλώσεων από τους υπόχρεους γίνεται μέσω της διεύθυνσης
https://supplies.businessportal.gr ή μέσω της κεντρικής
ιστοσελίδας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
(http://www.mindev.gov.gr ),
στην οποία μπορούν να επιλέξουν τον σύνδεσμο: «Δήλωση
Αποθεμάτων».
Τα στοιχεία αποθεμάτων μπορούν να δηλώνονται από τους
υπόχρεους έως και την Τετάρτη 06/04/2022, και στη
συνέχεια τουλάχιστον μία φορά ανά πέντε (5) εργάσιμες
ημέρες σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την Κοινή
Υπουργική Απόφαση.

Η Κεντρική Ένωση απέστειλε το Μηνιαίο Ενημερωτικό
Τεύχος Φεβρουάριος 2022, όπου αναλύονται ζητήματα
επίκαιρα και χρήσιμα με την λειτουργία των
επιχειρήσεων.
Με σκοπό την ενδελεχή ενημέρωση όλων των
Επιμελητηρίων και κατ’ επέκταση των επιχειρήσεων
μελών τους για τις εξελίξεις που αφορούν:
-

-

Στην πρόσβαση σε χρηματοδοτικά και
αναπτυξιακά προγράμματα
Στη βελτίωση του επιχειρηματικού
περιβάλλοντος
Στην ανάπτυξη και λειτουργία Επιχειρηματικών
Πάρκων/ Οργανωμένων Υποδοχέων
Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων
Τη διαμόρφωση νέων πεδίων ανάπτυξης και
επιχειρηματικών ευκαιριών
Την επίλυση ζητημάτων που έχουν ως συνέπεια
τη δημιουργία εμποδίων και τον περιορισμό της
επιχειρηματικότητας
Σε κάθε αντικείμενο που απασχολεί την
επιχειρηματική κοινότητα

Συνεχίζονται οι διακοπές με το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού ΟΑΕΔ
Δελτίο τύπου ΟΑΕΔ 06/04/2022
Μέχρι 12 διανυκτερεύσεις στην Βόρεια Εύβοιασυνεχίζονται οι διακοπές με το ενισχυμένο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 20212022 σε περισσότερα από 1.800 τουριστικά καταλύματα του Μητρώου Παρόχων του ΟΑΕΔ έως τις 31 Ιουλίου 2022.
Υπενθυμίζεται ότι και φέτος επιδοτούνται τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η μέγιστη διάρκεια διανυκτερεύσεων είναι 6 βράδια με μικρή
ιδιωτική συμμετοχή, ενώ στα νησιά της Κω, Λέρου, Λέσβου, Σάμου, Χίου και στο Νομό Έβρου είναι 10 βράδια με μηδενική ιδιωτική
συμμετοχή.
Επιπλέον, στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης των πυρόπληκτων περιοχών, η μέγιστη διάρκεια διανυκτερεύσεων στους Δήμους
Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας Ευβοίας είναι 12 βράδια. Δικαιούχοι που έχουν πραγματοποιήσει ήδη
διακοπές σε κάποιο από τα καταλύματα των δήμων αυτών, χωρίς να έχουν εξαντλήσει τον αριθμό των 12 διανυκτερεύσεων,
μπορούν να υπογράψουν οποτεδήποτε έως τη λήξη του προγράμματος στις 31 Ιουλίου 2022, νέο συμφωνητικό για διαμονή στο ίδιο
ή σε διαφορετικό κατάλυμα των συγκεκριμένων δήμων για όσες διανυκτερεύσεις υπολείπονται.
Η διαδικασία που θα ακολουθείται είναι η εξής:
Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι, αφού συνεννοηθούν με τον πάροχο για την κράτηση του δωματίου, θα απευθύνονται στο Κέντρο
Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) Χαλκίδας (kpaxal@oaed.gr 22210-25081, 22210-60303) και θα ενημερώνουν για την πρόθεσή
τους να διαμείνουν στο συγκεκριμένο κατάλυμα
Το ΚΠΑ2 Χαλκίδας θα ενημερώνει εγγράφως τον πάροχο για τον αριθμό των διανυκτερεύσεων που μπορεί να πραγματοποιήσει
στο κατάλυμα ο δικαιούχος
Θα υπογράφεται νέο ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο θα διαβιβάζεται από τον πάροχο στην Υπηρεσία μαζί με το έντυπο αναγγελίας
άφιξης την ημέρα της άφιξης.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.oaed.gr/koinonikos-tourismos.

ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα κατά 171,8% στο έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου τον Φεβρουάριο του 2022
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΣΤΑΤ 07.04.2022
Στα 171,8% διευρύνθηκε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας τον Φεβρουάριο του 2022, καθώς η αξία των εισαγωγών
αυξήθηκε κατά περίπου 77%, ενώ εκείνη των εξαγωγών κατά 25,4%.
Ειδικότερα, από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις εμπορευματικές συναλλαγές προκύπτουν τα εξής: Η συνολική αξία των εισαγωγώναφίξεων, ανήλθε στο ποσό των 6.774,2 εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο 2022 έναντι 4.058,4 εκατ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του 2021,
παρουσιάζοντας αύξηση 66,9% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.306,3 εκατ. ευρώ ή 40,4%, ενώ χωρίς τα
πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 1.299,1 εκατ. ευρώ ή 40,3%).
Η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών, ανήλθε στο ποσό των 3.645,7 εκατ. ευρώ έναντι 2.907,5 εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο
2021, παρουσιάζοντας αύξηση 25,4% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 564,4 εκατ. ευρώ ή 26,4%, ενώ χωρίς τα
πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 563,4 εκατ. ευρώ ή 26,4%).
Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 3.128,5 εκατ. ευρώ έναντι 1.150,9 εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο 2021,
παρουσιάζοντας αύξηση 171,8% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 741,9 εκατ. ευρώ ή 67,8%, ενώ χωρίς τα
πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 735,7 εκατ. ευρώ ή 67,5%).
Το α' δίμηνο, η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων ανήλθε στο ποσό των 13.163,0 εκατ. ευρώ έναντι 8.061,5 εκατ. ευρώ το ίδιο
διάστημα του 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 63,3% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 2.651,3 εκατ. ευρώ ή 41,9%,
ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 2.631,0 εκατ. ευρώ ή 41,8%). Η συνολική αξία των εξαγωγώναποστολών ανήλθε στο ποσό των 7.071,1 εκατ. ευρώ έναντι 5.430,0 εκατ. ευρώ το α' δίμηνο του 2021, παρουσιάζοντας αύξηση
30,2% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.005,4 εκατ. ευρώ ή 24,2%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία
παρουσίασε αύξηση κατά 1.001,0 εκατ. ευρώ ή 24,2%). Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 6.091,9 εκατ. ευρώ έναντι
2.631,5 εκατ. ευρώ το α' δίμηνο του 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 131,5% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά
1.645,9 εκατ. ευρώ ή 75,9%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 1.630,0 εκατ. ευρώ ή 75,6%).

Χορήγηση επιδότησης πετρελαίου κίνησης
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1540/01.04.2020 η ΚΥΑ
44010 ΕΞ 2022 για την επιδότηση στο πετρέλαιο
κίνησης και με την εφαρμογή της η τιμή του
πετρελαίου κίνησης στην αντλία θα πέσει κάθετα
κατά 0,15 ευρώ (0,12 ευρώ προ ΦΠΑ). Στην ΚΥΑ
επίσης περιγράφεται
ο καθορισμός του
μηχανισμού της επιδότησης του πετρελαίου
κίνησης, το ύψος και η διάρκεια χορήγησης της
επιδότησης, ο τρόπος υπολογισμού αυτής καθώς
και ο καθορισμός του μηχανισμού εκκαθάρισης
βάσει των ποσοτήτων πετρελαίου κίνησης που
διατίθενται στην εσωτερική αγορά από τα
διυλιστήρια, τις εταιρείες εμπορίας, καθώς και κάθε
άλλο θέμα σχετικό με τη χορήγηση της ανωτέρω
επιδότησης.

Δημόσια, ειδικά στοχευμένη, διαβούλευση (“targeted
consultation”) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με την
πιθανή έκδοση ψηφιακού ευρώ

Στις 5 Απριλίου 2022, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τη
διεξαγωγή δημόσιας στοχευμένης διαβούλευσης, έως τις 3 Μαΐου
2022, αναφορικά με την πιθανή έκδοση ψηφιακού ευρώ, η οποία
αποσκοπεί στη συλλογή πληροφοριών τεχνικού χαρακτήρα από
διάφορες κατηγορίες οικονομικών μονάδων της ευρωπαϊκής αγοράς
πληρωμών (π.χ. παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, εμπορικές
επιχειρήσεις, ενώσεις καταναλωτών, εποπτικές αρχές, μονάδες
χρηματοοικονομικών πληροφοριών κτλ.) στη συγκεκριμένη θεματική.
Η εν λόγω πρωτοβουλία είναι συμπληρωματική της φάσης
διερεύνησης έκδοσης ψηφιακού ευρώ που είναι ήδη σε εξέλιξη από
την ΕΚΤ. Ερωτηματολόγιο Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ειδική ενότητα
της ΕΚΤ για το ψηφιακό ευρώ.

Αιτήσεις για τον Γ΄ κύκλο του προγράμματος επιδότησης της εργασίας 5.000 ανέργων 30 ετών και άνω, με έμφαση
στις γυναίκες, σε 6 περιφέρειες
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΑΕΔ 07/04/2022
Τη Δευτέρα, 11 Απριλίου 2020 και ώρα 13:00, ξεκινούν οι αιτήσεις επιχειρήσεων για τον Γ’ κύκλο της δράσης «Πρόγραμμα
επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω στις Περιφέρειες σε μετάβαση (MΕΤ), με
έμφαση στις γυναίκες» και συγκεκριμένα στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας, Ιονίων Νήσων,
Πελοποννήσου, Βόρειου Αιγαίου και Κρήτης. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέχρι την Παρασκευή, 29 Απριλίου 2020 και ώρα
15:00.
Το 12μηνης διάρκειας πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις και τα ποσά της επιχορήγησης για την πρόσληψη ανέργων σε
νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης έχουν ως εξής:

• 466,5 € μηνιαία (5.598 € ετήσια) για ανέργους ηλικίας 30-49 ετών
• 559,8 € μηνιαία (6.717,6 € ετήσια) για ανέργους ηλικίας 50 ετών και άνω
• 606,45 € μηνιαία (7.277,4 € ετήσια) για μακροχρόνια ανέργους 30 ετών και άνω
• 653,1 € μηνιαία (7.837,2 € ετήσια) για μακροχρόνια ανέργους 50 ετών και άνω
• 699,75 € μηνιαία (8.397 € ετήσια) για άνεργες γυναίκες 30 ετών και άνω
Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν θα υποβάλλουν την αίτησή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του
Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων στη διεύθυνση
http://www.ependyseis.gr/mis. Κατόπιν, οι εργασιακοί σύμβουλοι του ΟΑΕΔ θα υποδείξουν στην επιχείρηση υποψηφίους,
σύμφωνα με την κατηγορία ανέργου, την ειδικότητα και τα απαιτούμενα προσόντα και η επιχείρηση θα επιλέξει μεταξύ των
υποψηφίων για την πρόσληψη.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιχείρηση να μην έχει μειώσει το προσωπικό της κατά το τρίμηνο πριν την αίτηση και να
μην έχει λάβει χρηματοδότηση από κρατική ενίσχυση άνω των 200.000 € τα προηγούμενα 3 έτη (τρέχον και δύο
προηγούμενα). Στην επιχορήγηση μισθού και ασφαλιστικών εισφορών συμπεριλαμβάνονται τα αντίστοιχα δώρα
Χριστουγέννων και Πάσχα και επιδόματα αδείας.
Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 32.000.000 €, συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 20142020».
Για τη Δημόσια Πρόσκληση και αναλυτικές πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση:
http://www.oaed.gr/anoikta-programmata

Πρόσκληση για διαδικτυακή εκπαίδευση στο πλαίσιο του έργου «DTRaIN – Καινοτομία για τον αγροδιατροφικό
τομέα»
Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος DTRaIN, καλούνται επαγγελματίες, φοιτητές, εκπαιδευτές, φορείς να
παρακολουθήσουν διαδικτυακή ασύγχρονη εκπαίδευση πάνω στην εφαρμογή της Σχεδιαστικής Σκέψης (Design Thinking), ως
μεθοδολογίας επίλυσης προβλημάτων, αξιοποιώντας τη μεθοδολογία της Σχεδιαστικής Σκέψης. H συμμετοχή των
συμμετεχόντων είναι δωρεάν. Το εκπαιδευτικό υλικό είναι στην ελληνική και αγγλική γλώσσα και αποτελείται από πέντε
θεματικές ενότητες (Προκαταρκτικά βήματα, Παρατήρηση, Ιδεοποίηση, Προτυποποίηση και Δοκιμή). H ενδεικτική διάρκεια της
εκπαίδευσης είναι δύο εβδομάδες, η οποία μπορεί να επεκταθεί ή να συμπτυχθεί, ανάλογα την διαθέσιμη ώρα του κάθε
καταρτιζόμενου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν και να παρακολουθήσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα δωρεάν,
ακολουθώντας τον σύνδεσμο https://dtrain.sqlearn.com/. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος εκπαίδευσης, οι
συμμετέχοντες θα λάβουν Βεβαίωση Συμμετοχής. Το ευρωπαϊκό σχέδιο «DTRaIN» (www.dtrain.eu ), συγχρηματοδοτείται από
την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus, και στοχεύει στην αναζωογόνηση του αγροδιατροφικού
τομέα, προωθώντας την απόκτηση δεξιοτήτων υψηλής ποιότητας για τη βελτίωση της προώθησης των προϊόντων και της
διαχείρισης των επιχειρήσεων του τομέα. Στο σχέδιο συμμετέχουν επτά εταίροι από τέσσερις χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία,
Γερμανία). Περιφέρεια Κρήτης (EL) - (συντονιστής εταίρος), Πανεπιστήμιο του Βαγιαδολίδ (ES), Μεσογειακό Αγρονομικό
Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ) (EL), Eυρωπαϊκό Κέντρο Κατάρτισης για την Απασχόληση (ECTE) (EL), SQLearn (EL), Centro
Machiavelli (IT),LDI Berlin (DE) .

Διεθνές Συνέδριο IMC India Calling Conference με θέμα «Απελευθερώνοντας ευκαιρίες, εξερευνώντας ευκαιρίες,
εδραιώνονται συνεργασίες»
Το Εμπορικό Τμήμα της Πρεσβείας της Ινδίας στην Αθήνα, μας ενημερώνει ότι το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
διοργανώνει εικονικό Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Απελευθερώνοντας ευκαιρίες, εξερευνώντας ευκαιρίες, εδραιώνονται
συνεργασίες» την Παρασκευή 6 Μαΐου 2022.
Το IMC India Calling Conference είναι ένα ετήσιο χαρακτηριστικό για την παροχή πλατφόρμας τόσο στην Ινδία όσο και
παγκόσμια με στόχο να συναντηθούν και να συζητήσουν, να μοιραστούν πληροφορίες και να εξερευνήσουν πιθανές
επενδυτικές ευκαιρίες και συνεργασίες άνθρωποι που δραστηριοποιούνται σε εύρος κλάδων, όπως: ΜΜΕ, Εισαγωγές,
Εξαγωγές, Επιχειρήσεις, Επενδύσεις, Διπλωματικές Αποστολές, Κυβερνήσεις κτλ.
Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο, μπορείτε να βρείτε εδώ.
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγγραφή για το συνέδριο, εδώ.

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις παρόχων επαγγελματικής κατάρτισης για συμμετοχή στις νέες δράσεις αναβάθμισης
δεξιοτήτων 80.000 ανέργων
Δελτίο τύπου 05/04/2022. Την Τρίτη 5 Απριλίου 2022, ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων παρόχων κατάρτισης για την
ένταξή τους στα δύο νέα Μητρώα Παρόχων Κατάρτισης που συγκροτεί ο ΟΑΕΔ στο πλαίσιο των προγραμμάτων αναβάθμισης
δεξιοτήτων «νέας γενιάς» για 80.000 ανέργους, συνολικού προϋπολογισμού 100 εκ. ευρώ, με χρηματοδότηση από το Ταμείο
Ανάκαμψης και Ανασυγκρότησης. Στόχος της δράσης είναι η αποτελεσματική διασύνδεση της κατάρτισης με τις ανάγκες της
αγοράς εργασίας και η ενίσχυση της απασχολησιμότητας των ανέργων για την ταχύτερη εργασιακή επανένταξή τους.
Συγκεκριμένα, οι πάροχοι που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στα «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και
επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και “πράσινες” δεξιότητες», καλούνται να υποβάλουν
αίτηση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, gov.gr, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που
αναγράφονται στις σχετικές προσκλήσεις, για ένταξη στα εξής μητρώα.
1. Μητρώο Παρόχων Κέντρων Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) των ΑΕΙ στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.oaed.gr/upskilling-aei
2.

Μητρώο Παρόχων Αδειοδοτημένων
www.oaed.gr/upskilling-kdvm

Κέντρων

Δια

Βίου

Μάθησης

(ΚΔΒΜ)

στην

ηλεκτρονική

διεύθυνση

Υπενθυμίζεται ότι η δράση αφορά στην παροχή θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 50-200 ωρών σε 80.000 ανέργους ηλικίας
άνω των 18 ετών, που θα οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων και αντίστοιχη
πιστοποίηση μέσω ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης. Οι πάροχοι θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια
διασφάλισης ποιότητας, όπως ορίζουν οι δημόσιες προσκλήσεις, ενώ τα προγράμματα κατάρτισης κάθε μητρώου έχουν
προϋπολογισμό 50 εκ. ευρώ. Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από επιτροπές και οι πάροχοι που πληρούν τους όρους και τις
προϋποθέσεις, θα κληθούν να καταθέσουν προτεινόμενα προγράμματα κατάρτισης.
Τα προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων «νέας γενιάς» ενσωματώνουν τις εξής καινοτομίες:
1. Τα πανεπιστήμια αποκτούν κεντρικό ρόλο στην κατάρτιση: Για πρώτη φορά, οι άνεργοι συμπολίτες μας αποκτούν
πρόσβαση σε προγράμματα κατάρτισης που προσφέρονται από τα πανεπιστήμια και ειδικότερα τα ΚΕΔΙΒΙΜ των
ΑΕΙ, στο πλαίσιο ειδικής πρόσκλησης που θα απευθύνεται μόνο στα δημόσια πανεπιστημιακά ιδρύματα. Τα
πανεπιστήμια θα διαχειριστούν σ’ αυτή την 1η φάση το 50% του προϋπολογισμού.
2.

Προσφέρεται ευρύ φάσμα επιλογών σε σύγχρονα αντικείμενα κατάρτισης υψηλής ζήτησης: Σε αντίθεση με
προγράμματα που είχαν προωθηθεί μέχρι σήμερα, τα οποία είχαν κατά βάση έναν πιο «παραδοσιακό» χαρακτήρα, οι
ωφελούμενοι μπορούν να επιλέξουν μεταξύ πληθώρας προγραμμάτων κατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης, με
έμφαση σε ψηφιακές και «πράσινες» δεξιότητες.

3.

Η πληρωμή παρόχων και ωφελουμένων συνδέεται με την πιστοποίηση: Με στόχο να εξασφαλιστεί ότι οι πόροι θα
«πιάσουν τόπο», το 30% του ποσού που δικαιούνται οι πάροχοι και οι καταρτιζόμενοι θα καταβάλλεται μόνο μετά την
επιτυχή πιστοποίηση. Για πρώτη φορά, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εισάγει τη μεθοδολογία
της πληρωμής των παρόχων βάσει αποτελέσματος (Payment by Results), με σκοπό την αποτελεσματικότητα και
βέλτιστη αξιοποίηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης.

4.

Δίνεται έμφαση στην πιστοποίηση από μεγάλες διεθνείς εταιρείες τεχνολογίας που παρέχουν - μέσω τρίτων φορέων αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις για ψηφιακές δεξιότητες. Στόχος η αναβάθμιση της ποιότητας και της ελκυστικότητας
των προγραμμάτων.

5.

Ανεβαίνει ο πήχης για τους παρόχους κατάρτισης, καθώς εισάγονται αυστηρότερα κριτήρια για τη συμμετοχή των
ΚΔΒΜ στο πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης επιπλέον διεθνών πιστοποιητικών ISO.

6.

Έλεγχος του εκπαιδευτικού υλικού από ανεξάρτητο φορέα: Διασφαλίζεται η ποιότητα του εκπαιδευτικού υλικού με
βάση σύγχρονες ποιοτικές προδιαγραφές, οι οποίες θα ελέγχονται από εξειδικευμένο ανεξάρτητο φορέα.

7.

Επιλογή φορέα πιστοποίησης από τους ίδιους τους καταρτιζόμενους και όχι από τους παρόχους κατάρτισης, έτσι
ώστε οι ωφελούμενοι να επιλέγουν τον πάροχο που επιθυμούν.

8.

Τέλος, μία ακόμη καινοτομία είναι ότι το μητρώο των προγραμμάτων και η συμμετοχή των ανέργων θα παραμείνουν
«ανοιχτά», μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού. Με άλλα λόγια, οι ωφελούμενοι θα μπορούν να ενταχθούν στο
πρόγραμμα οποιαδήποτε στιγμή και να επιλέξουν από ευρεία γκάμα προγραμμάτων κατάρτισης που θα
εμπλουτίζεται συνεχώς.

Τα νέα προγράμματα σηματοδοτούν την αναβάθμιση της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης των ανέργων, με
στοχευμένες παρεμβάσεις σε όλη την διαδικασία και τους εμπλεκόμενους φορείς (πάροχοι κατάρτισης, πάροχοι πιστοποίησης,
καταρτιζόμενοι, κλπ.).Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζονται ταυτόχρονα:
•
Ευρεία γκάμα προγραμμάτων κατάρτισης (συμπεριλαμβανομένων και προγραμμάτων μεγάλων εταιρειών
πληροφορικής με μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας) με διασφάλιση της ποιότητας του περιεχομένου τους
•

Ελεύθερη επιλογή από τον άνεργο του προγράμματος κατάρτισης, του χρόνου που θα το επιλέξει, του παρόχου
κατάρτισης και του παρόχου πιστοποίησης

•

Ποιοτική αναβάθμιση των παρόχων κατάρτισης με την αύξηση των προαπαιτουμένων για τα ιδιωτικά ΚΔΒΜ και τη
συμμετοχή και των ΚΕΔΙΒΙΜ των ΑΕΙ.

Ημερίδα για τον Στόχο Νο 9 Βιώσιμης Ανάπτυξης του
ΟΗΕ-Ατζέντα 2030
Το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (ICC) με το γυναικείο
παράρτημα του ICCWomenHellas θα πραγματοποιήσει
ημερίδα για τον Στόχο Νο 9 Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕΑτζέντα 2030 την Παρασκευή13 Μαΐου 2022, στις 7μμ. στο
Ξενοδοχείο
DomotelKastri.Hημερίδα θα αφοράτην
βιωσιμότητα που καλούνται να διαχειριστούν οι ελληνικές
ΜΜΕ του κλάδου της Βιομηχανίας; Πώς μπορούν να
πετύχουν έναν αποτελεσματικό μετασχηματισμό για να
ανταπεξέλθουν στα ζητούμενα της εποχής; Ιδέες, λύσεις,
πρακτικές, know-how και εμπνευστικές ιστορίες γυναικών
επιχειρηματιών που πέτυχαν στην πράξη τον Στόχο Νο9.Το
κόστος συμμετοχής είναι 40 € και για την εγγραφή σας στην
εκδήλωση θα πρέπει νακαταβληθεί μέχρι και τις 9/5/22 στον
λογαριασμό του ICC Ελλάς:
Τράπεζα : ALPHA BANK
IBAN: GR300 140 802 080 200 200 100 0032
Δικαιούχος: ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
Στην ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ απαραίτητα να αναγράφετε ΕΚΔΗΛΩΣΗ
13/05 και το όνομα του συμμετέχοντος.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση θα
βρείτε: emailinfo@iccwomen.gr, site: www.iccwbo.gr.

Διαδικτυακό Σεμινάριο «Πώς η Χημική Βιομηχανία παίζει
βασικό ρόλο στην ενεργοποίηση της κυκλικής
οικονομίας»
To Ιταλικό Εμπορικό Επιμελητήριο στο Χονγκ Κονγκ και στο
Μακάο θα πραγματοποιήσει διαδικτυακό Σεμινάριο με θέμα:
«Πώς η Χημική Βιομηχανία παίζει βασικό ρόλο στην
ενεργοποίηση της κυκλικής οικονομίας» τηνΤρίτη 12Απριλίου
2022 και ώρα 2.00-3.00PM.Το Σεμινάριο στοχεύει στην
ενημερώσει σχετικά με το πλαίσιο για τον πρόσφατα
ανακοινωμένο κλιματικό στόχο της εταιρείας και να εξηγήσει
πώς, σε πραγματικές επιχειρηματικές περιπτώσεις, η Covestro
συνεργάζεται με την αλυσίδα αξίας της για να αγκαλιάσει
πλήρως την κυκλική οικονομία και να ανταποκριθεί στην
αυξανόμενη ζήτηση των πελατών για κλιματικά ουδέτερα,
κυκλικά προϊόντα και λύσεις.
Για την παρακολούθηση στο Σεμινάριο απαιτείται εγγραφή στο
link:https://icchkmacao.glueup.com/event/53795/register/.
Για περισσότερες πληροφορίες στο link: icc@icc.org.hk
τηλέφωνο: +852 2521 8837

Workshop Εκθέσεων - Ενίσχυση της εξωστρεφούς
επιχειρηματικής δραστηριότητας - Τεχνικές &Διαδικασίες
Συμμετοχής σε Διεθνείς Εκθέσεις
Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
διοργανώνει Workshop Εκθέσεων με θέμα: “Ενίσχυση της
εξωστρεφούς επιχειρηματικής δραστηριότητας - Τεχνικές &
Διαδικασίες Συμμετοχής σε Διεθνείς Εκθέσεις” με σκοπό την
άρτια εκπαίδευση των εκθετών στα τρία στάδια της συμμετοχής
τους σε μια διεθνή έκθεση: Πριν, κατά τη διάρκεια και
μετάΤοWorkshop θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 11 Απριλίου 2022,
και ώρα 11:00 με 14:30, ψηφιακά, μέσω Zoom.
Η agenda του Workshop περιλαμβάνει τις εξής θεματικές:
•
Ο ρόλος του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου στον κλάδο των
Γερμανικών Εκθεσιακών Οργανισμών
•
Διεθνείς Εκθέσεις: Εμπορικές & Καταναλωτικές
•
Προσδιορισμός στόχων συμμετοχής
•
Επτά βήματα συμμετοχής
•
Ψηφιακές Εκθέσεις
•
Ομαδικά Περίπτερα
•
Επιχειρηματικές αποστολές & Β2Β Συναντήσεις.
Για δήλωση συμμετοχής στο Workshop, πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.

12ο Ετήσιο Ελληνικό Φόρουμ Ελληνικής Ναυτιλίας της
CapitalLink
Η εταιρία CapitalLink πραγματοποιεί το 12ο Ετήσιο Ελληνικό
Φόρουμ Ελληνικής Ναυτιλίας την Πέμπτη, 5 Μαΐου 2022, στο
GrandHyattHotel στην Αθήνα, Ελλάδα, από τις 9:00 π.μ. έως
τις 5:20 μ.μ.Η εκδήλωση αυτή επικεντρώνεται σε τρεις
βασικούς τομείς:
• Οι τρέχουσες τάσεις και προοπτικές της παγκόσμιας
οικονομίας και των βασικών αγορών εμπορευμάτων, ενέργειας
και ναυτιλίας.
• Οι κρίσιμες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο
κλάδος σχετίζονται με γεωπολιτικές και ρυθμιστικές
εξελίξεις, όπως η συμμόρφωση με την απαλλαγή από τις
ανθρακούχες εκπομπές και ο μετασχηματιστικός
αντίκτυπος της τεχνολογίας
• Ως συνήθως, το MaritimeFinance θα είναι το βασικό
αντικείμενο με έμφαση στη χρηματοδότηση των τραπεζών,
στις κεφαλαιαγορές, στους εναλλακτικούς μηχανισμούς
χρηματοδότησης και στα ιδιωτικά κεφάλαια.
Για την συμμετοχή σας στην ημερίδα, οφείλετε να
πραγματοποιήσετε εγγραφή εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες: email:
ebej@capitallink.com , τηλ. +30 (210) 610-9800.

Ανακοίνωση για την Έκθεση AUTOMECHANIKA ISTANBUL 2022
Το Γραφείο Εμπορικού Ακόλουθου του Γενικού Προξενείου της Τουρκίας στη Θεσσαλονίκη, μας ενημερώνει ότι στις 02 - 05 Ιουνίου
2022 θα πραγματοποιηθεί ηέκθεσηAutomechanica Istanbul 2022, από την εταιρία Messe Frankfurt στο εκθεσιακό κέντρο TUYAP
Fair, με την επιχορήγηση του σχετιζόμενου φορέα εξαγωγής.
Η Έκθεση αφορά τα στελέχη των διοικήσεων των εταιριών που δραστηριοποιούνται στους τομείς: Ανταλλακτικά, Εξαρτήματα,
Ηλεκτρονικά, Αξεσουάρ, Επισκευές και συντήρηση αυτοκινήτων.
Παράλληλα με την έκθεση υπάρχει ειδική διοργάνωσηαπό το αρμόδιο Υπουργείο της Τουρκίας η οποία διαρκεί 3 μέρες και
περιλαμβάνει επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο καθώς και συναντήσεις με τους παραγωγούς.
Το εν λόγω Υπουργείο καλύπτει τα έξοδα διαμονής ενός εκπροσώπου από κάθε εταιρία για τις 3 νύχτες που αφορούν την Έκθεση.
Διαφορετικά, το κόστος επιβαρύνει τον επισκέπτη.
Oι εταιρείες που θέλουν να επισκεφτούν την έκθεση πρέπει να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση και να την στείλουν το
αργότερο μέχρι τις 13.05.2022.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Έκθεση: https://automechanika-istanbul.tr.messefrankfurt.com/istanbul/en.html

Εκδήλωση για τα πλεονεκτήματα και τις επενδυτικές
ευκαιρίες του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου
Δελτίο τύπου ΕΒΕΘ 07/04/2022
Το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και
η
εταιρεία
συμβουλευτικών
υπηρεσιών Ατλαντίς
Συμβουλευτική Α.Ε., με αφορμή την πρόσφατη ψήφιση
του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου, διοργανώνουν Διαδικτυακή
Ενημερωτική Εκδήλωση με θέμα: «Νέος Αναπτυξιακός
Νόμος 4887/2022 & Επενδυτικές Ευκαιρίες», την Τρίτη 12
Απριλίου και ώρα 15:00.
Στόχος της διαδικτυακής εκδήλωσης αποτελεί η παρουσίαση
του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου, η ενημέρωση για τις
βελτιώσεις του, οι επιχειρηματικές δυνατότητες που
ενσωματώνει και τα πλεονεκτήματά του, σε συνδυασμό με τα
υπόλοιπα νέα θεσμικά καθεστώτα & χρηματοδοτικά εργαλεία.
Για περισσότερες πληροφορίες και για τη δήλωση της
δωρεάν συμμετοχής σας, πατήστε εδώ. ή επικοινωνήστε με
το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Τύπου & Εκδόσεων του
ΕΒΕΘ, 2310 370 132.

Σεμινάριο Συμβάσεις & Κανονισμός Εργασίας:
Η Προστασία της Επιχείρησης
Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος πραγματοποιεί
σεμινάριο με θέμα: Συμβάσεις & Κανονισμός Εργασίας: Η
Προστασία της Επιχείρησης την Τετάρτη 13 Απριλίου 2022
και ώρα 16.00 – 18.30 στις εγκαταστάσεις του ΣΒΕ, 26ης
Οκτωβρίου 21, Θεσσαλονίκη.
Το κόστος του σεμιναρίου θα ανέρχεται στα 100€ (πλέον
ΦΠΑ 24%).
Για την εγγραφή σας στο σεμινάριο, παρακαλούμε 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: web:Sbe.org.gr , τηλ. 2310
539817, email: dinaki@sbe.org.gr

Σεμινάριο Κατάρτισης Apache Kafka για Μηχανικούς - Ε.Π.Τ.Α. - Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Το κέντρο διά βίου μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου διοργανώνει από απόσταση Σεμινάριο κατάρτισης Apache Kafka για
μηχανικούς, το οποίο προσφέρεται από τα επιμορφωτικά προγράμματα τεχνολογίας & ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Εκπαιδευτείτε στα ελληνικά από επαγγελματίες του χώρου, με πολύχρονη εμπειρία σε περιβάλλον Apache Kafka στην διαχείριση,
στην παραγωγή και στην δημιουργία αποδοτικών εφαρμογών σε πλήθος σημερινών οικοσυστημάτων. Ένα πρόγραμμα για
μηχανικούς λογισμικού που αναπτύσσουν εφαρμογές που χρησιμοποιούν Kafka API και μηχανικούς παραγωγής (SREs, devops ή
sysadmins) που εγκαθιστούν, διαμορφώνουν, συντονίζουν και παρακολουθούν Kafka στην παραγωγή. Επιπλέον, αυτή η
εκπαίδευση μπορεί να είναι χρήσιμη για αρχιτέκτονες και μηχανικούς δεδομένων που είναι υπεύθυνοι για το σχεδιασμό και την
κατασκευή ολόκληρης της υποδομής δεδομένων ενός οργανισμού.
Διάρκεια:
Το σεμινάριο θα ξεκινήσει την Δευτέρα 11 Απριλίου 2022 και θα διαρκέσει 120 ώρες – 3 μήνες. Πιο συγκεκριμένα, θα
περιλαμβάνει120 ώρες θεωρητικής και κυρίως πρακτικής εκπαίδευσης μέσω hands on project, με την εκπαίδευση να γίνεται στο
δικό σου χώρο και χρόνο.
Εκπαιδευτική Διαδικασία:
Οι ζωντανές συνεδρίες με ειδικούς δίνουν την δυνατότητα ανάλυσης περιπτώσεων, επίλυσης πρακτικών προβλημάτων και
επεξήγησης του θεωρητικού υπόβαθρου.
Τι θα κερδίσεις με τη συμμετοχή σου:
·
Εκπαιδευτικό περιεχόμενο από επαγγελματίες του χώρου.
·
Ανάπτυξη hands on project.
·
Επίλυση προβλημάτων από ειδικούς.
·
Πιστοποιητικό εκπαίδευσης από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Κόστος προγράμματος: €300
Εκπτωτικές κατηγορίες: - 10% έκπτωση σε άνεργους, φοιτητές, ένστολους, υπαλλήλους Δημοσίου και ΟΤΑ, συμμετέχοντες άνω
των 40 ετών και σε προκαταβολή του συνολικού ποσού.
Κάνε την αίτησή σου και ενημερώσου, ηλεκτρονικά, μέσω της φόρμας:
https://epta.aegean.gr/courses/apache-kafka-2/
Για περισσότερες πληροφορίες: ιστοσελίδα: https://epta.aegean.gr, τηλ: 22730 82255 email: epta@aegean.gr.

Webinar - Σύγχρονες λύσεις & νέα υλικά

ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΠΑΖΑΡΙ 2022

Το Τεχνικό Περιοδικό ΚΤΙΡΙΟ πραγματοποιεί το 2ο κατά
σειρά σεμινάριο με θέμα: Σύγχρονες λύσεις & νέα υλικά την
Τρίτη, 12 Απριλίου 2022 και ώρα 6:30 - 8:00μ.μ. Στο
σεμινάριο
θα
παρευρεθούν
ειδικοί
επιστήμονες,
εξειδικευμένοι επαγγελματίες
και
εκπρόσωποι
εταιρειών του χώρου
που θα
παρουσιάσουν σύγχρονες
λύσεις σε προβλήματα των κατασκευών με νέα υλικά και
νέους τρόπους εφαρμογής. Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι
δωρεάν.
Δίνεται
βεβαίωση
παρακολούθησης.
Για εγγραφή πατήστε εδώ
Για
περισσότερες
πληροφορίες:
site:https://ktirio.gr/el/
email:sales@ktirio.gr τηλέφωνο:2310 480340

Το Κέντρο Ειδικής Αγωγής διοργανώνει Πασχαλινό
Παζάρι το Σάββατο 9 & την Κυριακή 10 Απριλίου 2022
και ώρες 10πμ-7μμ και τις καθημερινές από 11 Απριλίου
έως 20 Απριλίου 2022 και ώρες 8πμ-2μμ. Η Διεύθυνση
είναι Κολοτούρου 14, Καλαμαριά 55132. Στο χώρο θα
τηρηθούν όλα τα υγειονομικά μέτρα προστασίας της
δημόσιας υγείας σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. Για
περισσότερες πληροφορίες στο link: www.keathe.gr ,
email: keathe@otenet.gr.

Ζήτηση Συνεργασίας από το Πεκίνο
Η κατασκευαστική εταιρία ιατρικών προϊόντων Lepu Medical Technology, η οποία εδρεύει στο Πεκίνο, ενδιαφέρεται για
επιχειρηματική
συνεργασία.
Πιο
συγκεκριμένα, αναζητά
διανομείς
με
τις
παρακάτω
προϋποθέσεις:
1. Εξοπλισμός: Οθόνη ασθενούς, ΗΚΓ, Παλμικό οξύμετρα και σχετικές συσκευές κ.λπ
2. Αναλώσιμα: Κεντρικός φλεβικός καθετήρας, καθετήρας αιμοκάθαρσης, μορφοτροπέας πίεσης αίματος,
συσκευή δειγματοληψίας αρτηριακού αίματος, συνδετήρες χωρίς ανάγκη και σχετικά ιατρικά αναλώσιμα.
3. Προδιαγραφή: Τυπικά προϊόντα και υπηρεσία OEM διαθέσιμα.
4. Χρόνος παράδοσης: Σε απόθεμα ή 7-14 ημέρες.
5. Πιστοποιητικό: CE, FDA, ISO, FSC κ.λπ.
6. MOQ: N/A
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ. 00 86 18813125424 (wechat/whatsapp)
Skype: evezhuchina , email: sender4@email.dolphinfind.com link: https://en.lepumedical.com/

Ζήτηση συνεργασίας από την Τουρκία
H εταιρεία επίπλων Konfor Mobilya / İdari Bina – Fabrika, με έδρα την Τουρκία, που δραστηριοποιείται στον κλάδο των
επίπλων , ενδιαφέρετε για συνεργασία με ελληνικές εταιρείες.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στα site: https://www.konfor.com.tr/,
https://www.konforyatak.com.tr/, https://www.cetmen.com.tr/ ή να επικοινωνήσετε στο email:
adem.temel@konfor.com.tr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΑΙΓΥΠΤΟΣ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Κάϊρο,
απέστειλε έγγραφα με θέμα:
-Νέο μέτρο της Κεντρικής Τράπεζας της Αιγύπτου (CBE) σχετικά με την έκδοση Πιστωτικών Επιστολών (L/C) για εισαγωγές στην
Αίγυπτο. Εσωτερική εγκύκλιος προς τις τράπεζες να μην εκδίδουν L/C χωρίς προηγούμενη έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας
-Τροπολογία-Διάταγμα 195/2022/31.3.2022 του αιγυπτιακού Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας αναφορικά με τη διαδικασία
εγγραφής των εξαγωγικών επιχειρήσεων στο μητρώο εξαγωγέων του εν λόγω Υπουργείου. Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeiaoikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/811 ), τηλ: +202-27948482, 27952036, email: mailto:ecocomcairo@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ https://www.veth.gov.gr/
ΑΛΒΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στα Τίρανα, απέστειλε έγγραφο με θέμα:
“Ενημερωτικό Δελτίο Μαρτίου 2022”
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στα
Τίρανα (www.agora.mfa.gr/al51 ), email: ecocom-tirana@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .
ΒΕΛΓΙΟ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στις Βρυξέλλες, απέστειλε ενημερωτικό δελτίο με
τίτλο: “Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Βέλγιο-Μάρτιος 2022”
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στις
Βρυξέλλες (http://agora.mfa.gr/) e-mail: ecocom-brussels@mfa.gr
ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βερολίνο, απέστειλε ενημερωτικό έγγραφο με
θέμα: Συνέντευξη σε CEO γερμανικού κολοσσού BASF: Προειδοποίηση για κατάρρευση γερμανικής οικονομίας στην περίπτωση
που επιβληθεί μποϊκοτάζ στις ρωσικές εισαγωγές φυσικού αερίου.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο
Βερολίνο (http://www.agora.mfa.gr/823 ) ,email: ecocom-berlin@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .

ΣΕΡΒΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στo Βελιγράδι, απέστειλε το Ενημερωτικό Δελτίο
Μαρτίου.
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.grή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ (Συνέχεια)
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Μπουένος Άϊρες, απέστειλε:Ενημερωτικό
Δελτίο Μαρτίου 2022Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου
ΟΕΥ της Ελλάδας στο Μπουένος Άϊρες(www.mfa.gr/missionsabroad/es/argentina ), email: ecocom-buenosaires@mfa.gr ή την
ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .
ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στα Σκόπια, απέστειλε το 73ο τεύχος του
Ενημερωτικού Δελτίου του Γραφείου ΟΕΥ Σκοπίων (Απρίλιος 2022), σχετικά με ειδήσεις οικονομικού, εμπορικού και
επιχειρηματικού ενδιαφέροντος στη Βόρεια Μακεδονία
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.
ΒΟΣΝΙΑ – ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Σεράγεβο, απέστειλε ενημερωτικό έγγραφο με
θέμα: "Οικονομία και Εμπόριο στην Βοσνία & Ερζεγοβίνη
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο ΟΕΥ της Ελλάδας στο Σεράγεβο, email: ecocom-serajevo@mfa.gr , gremb.sjv@mfa.gr ,τηλ: 0038 733 560551 ή να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του
ΒΕΘ www.veth.gov.gr .
ΙΣΠΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μαδρίτη, απέστειλε ενημερωτικά έγγραφα με
θέμα:
-Ενημέρωση για ανάρτηση σχετικά με τις τρέχουσες αυξήσεις των τιμών στα διατροφικά προϊόντα στην Ισπανία
-Ενημέρωση για ανάρτηση σχετικά με το δελτίο οικονομικών κι επιχειρηματικών εξελίξεων για την Ισπανία Μαρτίου 2022
-Ενημέρωση ανάρτησης για τις προωθητικές ενέργειες του οργανισμού τουρισμού της Ισπανίας στην αγορά των ΗΠΑ
-Ενημέρωση για ανάρτηση σχετικά με επένδυση 11 δις ευρώ της Ισπανίας σε ανάπτυξη τεχνολογίας (επεξεργαστές και
ημιαγωγούς)
-Ενημέρωση ανάρτησης σχετικά με τη διεξαγωγή φόρουμ για τη βιώσιμη εφοδιαστική αλυσίδα και τις μεταφορές
-Ενημέρωση για ανάρτηση σχετικά με την αποχώρηση ισπανικών εταιριών από τη ρώσικη αγορά
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 .
ΚΑΝΑΔΑΣ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στην Οττάβα, απέστειλε
έγγραφο με θέμα: Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Μαρτίου 2022
Το εν λόγω Δελτίο έχει αναρτηθεί στην διαδικτυακή πύλη του Γραφείου μας, «Agora»(http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeiaoikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/844). Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδος στον Καναδά (www.agora.mfa.gr ), email: ecocomottawa@mfa.gr , τηλ: 613 238 6271-2, fax: 6132385676, ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr.
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Χάγη, μας απέστειλε ενημερωτικό έγγραφο με
θέμα:-Δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων από την Ολλανδία για τον μήνα Μάρτιο
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη
Χάγη (www.agora.mfa.gr/nl97) ,email: ecocom-hague@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr
ΠΟΛΩΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Βαρσοβία απέστειλε έγγραφο με θέμα :
-Εξαγωγικές δυνατότητες - προβλήματα της ελληνικής επιχειρηματικότητας στην Πολωνία από τον πόλεμο στην Ουκρανία
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη
Βαρσοβία, τηλ: (+4822) 6229460, 6229461, 6229466, email: ecocom-warsaw@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του
ΒΕΘ www.veth.gov.gr .
ΡΩΣΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα απέστειλε έγγραφο με
θέμα: Ενημερωτικό Δελτίο Μαρτίου 2022
Το εν λόγω Δελτίο έχει αναρτηθεί στην διαδικτυακή πύλη του Γραφείου μας, «Agora» (http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeiaoikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/844). Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδος στη Μόσχα (www.agora.mfa.gr), email: ecocom-moscow@mfa.gr ή
την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

FLORIADE EXPO 2022
Πόλη: Αλμέρε, Ολλανδία
Ημερομηνία: 14 Απριλίου-9 Οκτωβρίου 2022
Εκθέματα: Φυτοκομική Έκθεση
Πληροφορίες: site: https://floriade.com/en/

FRESKON-ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ

MOTOBIKE 2022
Πόλη:Κωνσταντινούπολη,Τουρκία
Ημερομηνία: 21 – 24 Απριλίου 2022
Εκθέματα: Έκθεση Μοτοσυκλετας, Ποδηλατων και
Αξεσουαρ
Πληροφορίες: https://motobikeistanbul.tr.messefrankfurt.com/istanbul/en.html

Ημερομηνία:12-14 Μαΐου2022

VIRTUAL INDIA PACKAGING FAIR
Πόλη: Νέο Δελχί, Ινδία
Ημερομηνία: 25-27 Απριλίου 2022
Εκθέματα: Έκθεση για τη βιομηχανία συσκευασίας
Πληροφορίες: www.indiaingreece.gov.in

WORLD TOURISM EXPO

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

Πληροφορίες: Site: https://worldtourismexpo.gr/ , τηλ:

ANUGA FOODTEC 2022
Πόλη: Κολωνία, Γερμάνια
Ημερομηνία:26-29 Απριλίου 2022
Εκθέματα: Έκθεση Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών
Πληροφορίες: http://www.anugafoodtec.com/

Πόλη: HELEXPO, Θεσσαλονίκη

ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
Πόλη: Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο
Θεσσαλονίκης
Εκθέματα: Έκθεση για φρούτα και λαχανικά
Πληροφορίες: Site: https://freskon.helexpo.gr/ τηλ:
2310291161

Πόλη: Αθήνα, Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου
Ημερομηνία: 13-15 Μαΐου 2022
Εκθέματα: Έκθεση τουρισμού

2110129575 e-mail: info@mact.gr
26Η ΈΚΘΕΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ
Ημερομηνία:15-17 Μαΐου 2022
Εκθέματα: Έκθεση εκκλησιαστικής τέχνης
Πληροφορίες: site: https://orthodoxia-expo.gr/el/arxiki/
e-mail: mail@atou.gr τηλ: 210 9576100

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΔΘΕΚΑ Β 1027547 ΕΞ/31.03.2022 (ΑΔΑ:9ΞΘ46ΜΠ3Ζ-Β28)
Κοινοποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2021/1934 της Επιτροπής της 30ης Ιουλίου 2021 σχετικά με την
τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 όσον αφορά ορισμένες διατάξεις σχετικά με την καταγωγή
των εμπορευμάτων.
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2031/29.03.2022 (ΑΔΑ: 9Ξ8Β46ΜΠ3Ζ-9ΣΧ)
Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της περιπτ. ιστ΄της παρ. 1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ περί απαλλαγής ΦΠΑ σε πράξεις
που συνδέονται με δωρεές σε εκκλησιαστικά ΝΠΔΔ του άρθ. 1 παρ. 4 του ν.590/1977 και σε εποπτευόμενα από τα πρόσωπα
αυτά εκκλησιαστικά ΝΠΙΔ.
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2033/31.03.2022 (ΑΔΑ:99ΙΨ46ΜΠ3Ζ-ΝΘΨ)
Ανακοίνωση της Επιτροπής βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 14 του πρωτοκόλλου 1 της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής
σχέσης μεταξύ ΕΕ και των κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, για τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα
καταγωγής» και για τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας- Σώρευση μεταξύ της ΕΕ, των κρατών ΣΟΕΣ της ΑΚΕ και των
υπερπόντιων χωρών και εδαφών της ΕΕ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφοι 3 και 7 του Πρωτοκόλλου 1 της ΣΟΕΣ
ΕΕ- ΚΑΜΑ (2022/C131/02).
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1043/01.04.2022 (ΦΕΚ 1638/05.04.2022)
Καθορισμός των υπηρεσιών που δύνανται να παρέχουν οι εταιρείες ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας και
λοιπά ζητήματα για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 71Η του ν. 4172/2013 (Α’ 167), περί κινήτρων για εταιρείες ειδικού
σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας (ΕΕΣΔΟΠ).

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα
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13/04/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΤΗΛ. 2310381080

424 ΓΝΣΘ

141

18/5/2022 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
2108705010

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
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21/4/2022 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΝΗΨΗ) ΤΗΛ.
2310381080

424 ΓΣΝΘ
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18/5/2022 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ ΚΟΙΝΗΣ
ΒΟΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΒΟΛΙΔΩΤΩΝ ΤΗΛ. 2108705010

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
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15/4/2022 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ
ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΤΗΛ. 2107464102

251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
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6/5/2022 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΛ. 2107464102

XVI Μ/Κ ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
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3/5/2022 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΤΗΛ. 2107464102

251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΣ ΒΕΛΟΣ ΠΛΗΝ RADAR SUGI ” ΤΗΛ. 2108705015

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ RADAR MPDR-90E” ΤΗΛ.
2108705010
9/5/2022 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ
ΤΗΛ. 2553046420

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
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27/2/2022 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
(ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ – ΟΞΥΓΟΝΟ) ΤΗΛ. 2310381080

424 ΓΣΝΘ
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12/5/2022 ΔΙΑΚΗΡΗΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΗΛ. 2313327867

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ΗΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
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•

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ

ΤΗΛ

XVI Μ/Κ ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου μας www.veth.gov.gr, για πληρέστερη
ενημέρωσή σας σε θέματα επιχειρηματικού ενδιαφέροντος: Προκηρύξεις προγραμμάτων, Ελληνικές
και Διεθνείς Εκθέσεις, Ζητήσεις Συνεργασιών, Επιχειρηματικές Αποστολές, Συνέδρια, κ.α.
•
Νέες υπηρεσίες Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) προς τις επιχειρήσεις μέλη των Επιμελητηρίων: Τέσσερεις πρωτοπόρες τεχνολογικά υπηρεσίες, οι οποίες είναι
προσβάσιμες και μέσω της ιστοσελίδας του ΒΕΘ (www.veth.gov.gr), προσφέρει η Κεντρική Ένωση
Επιμελητηρίων (ΚΕΕΕ) στο σύνολο των Ελληνικών επιχειρήσεων-μελών των Επιμελητηρίων.
Πρόκειται για την υπηρεσία εύρεσης επενδυτικών προγραμμάτων(http://investmenttools.uhc.gr/ ), την υπηρεσία
ηλεκτρονικής (εξ αποστάσεως) εκπαίδευσης(http://elearning.uhc.gr/) , την 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.

