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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

Προτάσεις του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των βιοτεχνικών
επιχειρήσεων
«Προτάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των βιοτεχνικών επιχειρήσεων» απέστειλε με έγγραφό του Β.Ε.Θ. στους
υπουργούς Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη, Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Κωστή Χατζηδάκη, αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη και τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης &
Επενδύσεων, Νίκο Παπαθανάση.
Πιο συγκεκριμένα προτείνει:
1. Γενναία μείωση της φορολογίας εισοδήματος στο 17% για τις επιχειρήσεις
2. Μείωση της προκαταβολής φόρου από το 80% στο 50% αλλά και την κωδικοποίηση και απλοποίηση του φορολογικού
συστήματος
3. Δημιουργία πλαισίου υπερ - αποσβέσεων για την άμεση εγκατάσταση Φ/Β τύπου ΝΕΤ metering σε βιοτεχνικές μονάδες
4. Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων
5. Πλήρη άρση επιβολής ΕΝΦΙΑ στα βιοτεχνικά κτήρια
Δείτε αναλυτικά εδώ την επιστολή
Ενημέρωση για ειδικές αργίες διατραπεζικών συναλλαγών για το έτος 2022
Eνημέρωση σχετικά με τις ειδικές αργίες διατραπεζικών συναλλαγών για το έτος 2022, όπως προβλέπονται με το άρθρο 11 του
νόμου 3336/20.04.2005.
Σε ότι αφορά τις εξοφλήσεις λογαριασμών μέσω της Τράπεζας Πειραιώς, το Σύστημα Πληρωμών ΔΙΑΣ δεν θα λειτουργεί λόγω
αργίας του συστήματος TARGET2 και θα αντιμετωπίσει την Παρασκευή 15 Απριλίου 2022 και την Δευτέρα 18 Απριλίου 2022 (Μ.
Παρασκευή και Δευτέρα του Πάσχα των Καθολικών) ως ειδική αργία διατραπεζικών συναλλαγών.
Ως εκ τούτου, τις εν λόγω ημέρες δεν θα πραγματοποιηθούν εκκαθαρίσεις και διακανονισμοί και δεν θα ανταλλαγούν αρχεία
συναλλαγών πληρωμών με την Τράπεζα και τους συνεργαζόμενους Οργανισμούς.
Ειδικότερα:
1)για τις Εντολές Πληρωμής & IRIS e-Commerce οι συναλλαγές θα αποστέλλονται κανονικά και αδιάλειπτα (ως 4ήμερο
Σαββατοκύριακο), ενώ τα αντίστοιχα batch αρχεία τους θα αποστέλλονται από τις 19/04/2022 και μετά.
2)για τις συναλλαγές Άμεσων Χρεώσεων:
θα πρέπει να μην στείλετε κανένα αρχείο Άμεσων Χρεώσεων με ημερομηνία χρέωσης 15/04 & 18/04, καθώς δεν θα εκτελεστεί.
Αν υπάρχουν αρχεία με ημερομηνία χρέωσης στις 19/04, θα πρέπει να έχουν αποσταλεί το αργότερο μέχρι και τις 14/04.
Για κάθε διευκρίνιση στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας: Groupemail:
e-paymentsServices@piraeusbank.gr

Οι πληρωμές από Υπουργείο Εργασίας, e-ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ για την περίοδο 11-15 Απριλίου
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Η καταβολή της ενίσχυσης στου εργαζομένους που ήταν ενταγμένοι στο πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» τον Μάρτιο περιλαμβάνεται
μεταξύ των προγραμματισμένων πληρωμών από Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, e-ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ για την
εβδομάδα 11-15 Απριλίου.
Ειδικότερα:
1. Από το Υπουργείο Εργασίας και Οικονομικών Υποθέσεων θα γίνουν την επόμενη εβδομάδα -και πιο συγκεκριμένα την
Πέμπτη 14 Απριλίου – οι εξής καταβολές:
• Καταβολή ενίσχυσης στους εργαζομένους που είναι ενταγμένοι στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Μάρτιος 2022) και Δώρο
Πάσχα για την περίοδο 1η Ιανουαρίου-31 Μαρτίου 2022.
• Καταβολή Δώρου Πάσχα στους εργαζομένους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν σε αναστολή τον Ιανουάριο 2022.
• Αποζημίωση άδειας ειδικού σκοπού.
Για τον αριθμό των δικαιούχων και το ύψος των ποσών θα εκδοθεί νεότερη ανακοίνωση.
2. Από τον e-ΕΦΚΑ την περίοδο 11-15 Απριλίου θα γίνουν οι ακόλουθες προγραμματισμένες καταβολές:
• 19,3 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 670 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
• 200.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 1.500 δικαιούχους για πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών υγείας σε ασφαλισμένους.
3. Από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
• 10 εκατ. ευρώ σε 25.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
• 25 εκατ. ευρώ σε 14.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
• 1,5 εκατ. ευρώ σε 2.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση Πάσχα σε χαμηλοσυνταξιούχους
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ e-ΕΦΚΑ 12.04.2022
Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ενημερώνει ότι την Μεγάλη Τετάρτη 20 Απριλίου 2022 θα πιστωθεί στους λογαριασμούς 634.000
χαμηλοσυνταξιούχων η έκτακτη οικονομική ενίσχυση Πάσχα που ανέρχεται στο ποσό των 200 €.
Η οικονομική ενίσχυση θα πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς των συνταξιούχων με ανώτατο ετήσιο ατομικό φορολογητέο
εισόδημα έως 7.200 ευρώ (600 ευρώ μηνιαίως) και ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα έως 14.400 ευρώ.
Συγκεκριμένα θα καταβληθεί σε όσους κατά τον μήνα Μάρτιο 2022 λαμβάνουν:
• οριστική ή προσωρινή κύρια σύνταξη ή προκαταβολή κύριας σύνταξης, λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου,
• προσυνταξιοδοτική παροχή,
• αναπηρικά επιδόματα που καταβάλλονται από τον ηλεκτρονικό εθνικό φορέα κοινωνικής ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ),
• συνταξιοδοτικές παροχές της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85).
Οι συνταξιούχοι (δικαιούχοι και μη) της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης θα έχουν τη δυνατότητα προσωποποιημένης
πληροφόρησης μέσω ειδικής πλατφόρμας που θα τεθεί σε λειτουργία στον διαδικτυακό ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr)
στην επιλογή: «ηλεκτρονικές υπηρεσίες» για «συνταξιούχους», κατά την ημέρα της πληρωμής. Ο τίτλος της υπηρεσίας είναι:
Έλεγχος δικαιώματος έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης Πάσχα 2022.
Οι χρήστες θα εισέρχονται στο σύστημα με χρήση κωδικών taxis και θα μπορούν να βλέπουν στην οθόνη σε πραγματικό
χρόνο τον λόγο απόρριψης (μετά από έλεγχο που έχει πραγματοποιήσει η ΑΑΔΕ).
Οι έλεγχοι –λόγοι απόρριψης είναι οι εξής:
1.Το ατομικό εισόδημά σας είναι μεγαλύτερο από 7.200€
2.Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα σας είναι μεγαλύτερο από 14.400€
3.Είστε κάτοικος Εξωτερικού
4.Η αξία της ακίνητης περιουσίας σας είναι μεγαλύτερη από 200.000€
5.Ο ΑΦΜ ίσως ανήκει σε αποβιώσαντα. Επικοινωνήστε με τον ΕΦΚΑ
6.Δεν βρέθηκε εκκαθαρισμένη δήλωση μέχρι 31/03/2022 για τον ΑΦΜ
Επισημαίνεται ότι όσον αφορά στις ενστάσεις που είχαν υποβληθεί στο bonus2021@efka.gov.gr και αφορούσε στην έκτακτη
οικονομική ενίσχυση των 250 ευρώ που καταβλήθηκε στις 29 Δεκεμβρίου 2021, ολοκληρώθηκε η επανεξέτασή τους σε
συνεργασία με την ΑΑΔΕ, απορρίφθηκαν στο σύνολο τους (πλην ελαχίστων περιπτώσεων συνταξιούχων με λάθος ΙΒΑΝ) και οι
πολίτες θα μπορούν να δουν στην ίδια πλατφόρμα τον λόγο απόρριψης.

Διευκρινίσεις για την υποβολή στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ της υπεύθυνης δήλωσης για τη
διενέργεια rapid test
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Ενημερώνουμε ότι η Υπεύθυνη Δήλωση επιχειρήσεων για τους εργαζόμενούς τους που έχουν την υποχρέωση διενέργειας
διαγνωστικού ελέγχου, κατά τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμόν 64232/15.10.2021 (ΦΕΚ Β’ 4766) ΚΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί με την
υπ’ αριθμόν 69459/05.11.2021 (ΦΕΚ Β’ 5165) ΚΥΑ και δη για τις εβδομάδες αναφοράς από 07.02.2022 και μετά, υποβάλλεται το
χρονικό διάστημα από Μεγάλη Τρίτη 19 Απριλίου έως Παρασκευή 29 Απριλίου.
Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα στους υπόχρεους εργοδότες για τους οποίους εκκρεμεί η υποβολή της ανωτέρω Υπεύθυνης
Δήλωσης για τις εβδομάδες αναφοράς από 15.11.2021 έως και 06.02.2022 να προβούν στην υποβολή δηλώσεων ή/και
διορθώσεων από Παρασκευή 8 Απριλίου έως Δευτέρα 18 Απριλίου

Ηλεκτρονικά ο υπολογισμός των τελών για τη μεταβίβαση οχήματος και οι τραπεζικοί λογαριασμοί για την πληρωμή τους
ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 12.04.2022
Ευκολότερος είναι από την Τρίτη ο υπολογισμός και η πληρωμή των τελών για τη μεταβίβαση οχήματος. Συγκεκριμένα, πρόκειται
για την υπηρεσία «Υπολογισμός τελών για μεταβίβαση επιβατικού ή δίκυκλου», την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν είτε
στο gov.gr στην ενότητα «Πολίτης και Καθημερινότητα» και την υποενότητα «Μετακινήσεις», είτε απευθείας, στην πλατφόρμα
https://drivers-vehicles.services.gov.gr/public/ipologismos-telon-metavivasis.
Με τη νέα υπηρεσία οι πολίτες μπορούν πλέον να υπολογίζουν τα τέλη (αδείας και μεταβίβασης) που απαιτούνται για τη μεταβίβαση
οχήματος. Επιπλέον, μπορούν να εντοπίσουν σε ένα και μόνο σημείο συγκεντρωμένους τους περίπου 80 τραπεζικούς
λογαριασμούς όλων των περιφερειακών ενοτήτων της χώρας στους οποίους πληρώνονται τα τέλη, ανάλογα με την υπηρεσία
μεταφορών της επιλογής τους, ώστε να ολοκληρώσουν τη μεταβίβαση του οχήματος.
Η διαδικασία για τον υπολογισμό των τελών μεταβίβασης αδείας κυκλοφορίας και μεταβίβασης οχήματος είναι ιδιαίτερα απλή.
Αρχικά ο πολίτης καλείται να συμπληρώσει τα ακόλουθα στοιχεία:
•
•
•
•
•

ΑΦΜ ιδιοκτήτη
αριθμό κυκλοφορίας του υπό μεταβίβαση οχήματος
ποσοστό κυριότητας που θα μεταβιβαστεί
έκδοση παραστατικού
υπηρεσία που θα πραγματοποιηθεί η μεταβίβαση

Στη συνέχεια, τα τέλη αδείας και μεταβίβασης υπολογίζονται αυτόματα και, μαζί με το ποσό, στην οθόνη εμφανίζονται και τα IBAN
των τραπεζικών λογαριασμών, στους οποίους μπορεί να γίνει την κατάθεση. Σημειώνεται ότι, για κάθε περιφέρεια που θα
εντάσσεται στο σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών της ΔΙΑΣ με κωδικούς RF (αντί των IBAN), θα εμφανίζεται ο κωδικός RF, ώστε η
πληρωμή να μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε τράπεζα με φυσική παρουσία ή ηλεκτρονικά.
Η νέος τρόπος υπολογισμού των τελών αδείας κυκλοφορίας και μεταβίβασης οχήματος, διευκολύνει σημαντικά τους πολίτες, καθώς
πλέον δεν απαιτείται η διπλή μετάβαση του ενδιαφερόμενου σε ΚΕΠ ή στην Περιφέρεια και την τράπεζα για τον υπολογισμό και την
πληρωμή των τελών αντίστοιχα προτού ολοκληρωθεί η διαδικασία της μεταβίβασης οχήματος.
Η πλατφόρμα αποτελεί το πρώτο βήμα για την ψηφιακή μεταβίβαση οχήματος, η οποία πρόκειται να ολοκληρωθεί το προσεχές
διάστημα. Στόχος είναι η διαδικασία να ολοκληρώνεται αμιγώς ψηφιακά, χωρίς να προσκομίζεται κανένα δικαιολογητικό (χειρόγραφη
αίτηση, Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου ΚΤΕΟ, βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας κλπ).
Πρόκειται για την υλοποίηση ενός ακόμα έργου από την προγραμματική συμφωνία μεταξύ των Υπουργείων Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και Μεταφορών και Υποδομών, με βάση τις κατευθύνσεις των Υπουργών Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Κυριάκου Πιερρακάκη και Μεταφορών και Υποδομών Κώστα Καραμανλή. Η πλατφόρμα σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τη Γενική
Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα Λεωνίδα
Χριστόπουλου, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών (ΕΠΑΔ).

Την Πέμπτη στην ολομέλεια της Βουλής ο
συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός
οικονομικού έτους 2022

Θετικό το ισοζύγιο της απασχόλησης τον Μάρτιο του
2022 σύμφωνα με τα στοιχεία
του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ»

Την ερχόμενη Πέμπτη (14/4/2022) εισάγεται για ψήφιση, στην
ολομέλεια της Βουλής, ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός
ύψους 2,6 δισ. ευρώ. Ήδη, εισήχθη στη Βουλή με τη μορφή
τροπολογίας, σε νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, με το
οποίο ενσωματώνονται σειρά ευρωπαϊκών οδηγιών.
Το νομοσχέδιο αυτό βρίσκεται σε φάση επεξεργασίας, με την
αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή να συνεδριάζει για τη «β'
ανάγνωσή» του, τη Δευτέρα, 11 Απριλίου.
Στην τροπολογία αναφέρεται ότι αυξάνονται κατά 2 δισ. ευρώ οι
πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού και κατά 600 εκατ.
ευρώ οι πιστώσεις του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του
Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. Σύμφωνα με την
έκθεση Γενικού Λογιστηρίου που συνοδεύει την τροπολογία
αναφέρεται ότι οι δαπάνες της συνδέονται με την αντιμετώπιση
των «εξαιρετικά επειγουσών και εκτάκτων αναγκών που
ανέκυψαν λόγω της ενεργειακής κρίσης».
Επίσης με την τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο
Οικονομικών δίνεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες οχημάτων να
«πάρουν πίσω» τις πινακίδες κυκλοφορίας των οχημάτων τους
και να πληρώσουν τέλη κυκλοφορίας με το μήνα χωρίς πέναλτι.
Με την ίδια τροπολογία απαλλάσσονται πλήρως από το τέλος
επιτηδεύματος οι αγρότες του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ και
αλιείς.

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Θετικό ήταν το ισοζύγιο ροών μισθωτής απασχόλησης, τόσο
το Μάρτιο όσο και κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους,
σύμφωνα με τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος
«ΕΡΓΑΝΗ».
Συγκεκριμένα, κατά τον περασμένο μήνα οι αναγγελίες
πρόσληψης ανήλθαν σε 199.566 ενώ οι αποχωρήσεις σε
165.193 (79.521 οικειοθελείς αποχωρήσεις και 85.672
καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις
συμβάσεων ορισμένου χρόνου). Συνεπώς το ισοζύγιο του
Μαρτίου ήταν θετικό κατά 34.373 θέσεις εργασίας.
Στο τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου οι αναγγελίες
προσλήψεων ανήλθαν στις 491.317 και οι αποχωρήσεις
έφτασαν τις 467.559 (247.943 καταγγελίες συμβάσεων
αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου
και 219.616 οικειοθελείς αποχωρήσεις). Έτσι, το ισοζύγιο
των ροών μισθωτής απασχόλησης του πρώτου τριμήνου
του έτους ήταν θετικό κατά 23.758 θέσεις εργασίας.
Επισυνάπτεται η σχετική έκθεση

Προσωπικά Δεδομένα και Εργασιακή Σχέση –Μέρος Β
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 Β" 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.

Διευκρινίσεις για την υποβολή στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ της υπεύθυνης δήλωσης για τη
διενέργεια rapid test
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Ενημερώνουμε ότι η Υπεύθυνη Δήλωση επιχειρήσεων για τους εργαζόμενούς τους που έχουν την υποχρέωση διενέργειας
διαγνωστικού ελέγχου, κατά τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμόν 64232/15.10.2021 (ΦΕΚ Β’ 4766) ΚΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί με την
υπ’ αριθμόν 69459/05.11.2021 (ΦΕΚ Β’ 5165) ΚΥΑ και δη για τις εβδομάδες αναφοράς από 07.02.2022 και μετά, υποβάλλεται το
χρονικό διάστημα από Μεγάλη Τρίτη 19 Απριλίου έως Παρασκευή 29 Απριλίου.
Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα στους υπόχρεους εργοδότες για τους οποίους εκκρεμεί η υποβολή της ανωτέρω Υπεύθυνης
Δήλωσης για τις εβδομάδες αναφοράς από 15.11.2021 έως και 06.02.2022 να προβούν στην υποβολή δηλώσεων ή/και
διορθώσεων από Παρασκευή 8 Απριλίου έως Δευτέρα 18 Απριλίου

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για χορήγηση Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού σε υπηρεσίες ταξί για την κάλυψη του
αυξημένου κόστους καυσίμων κίνησης
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 12.04.2022
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 1714) σχετικά με τη χορήγηση αποζημίωσης ειδικού σκοπού
κατά τον μήνα Απρίλιο, για την ενίσχυση των επιχειρήσεων ταξί για την κάλυψη του αυξημένου κόστους καυσίμων κίνησης των
οχημάτων που χρησιμοποιούν, στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
Δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού είναι οι επιχειρήσεις με κύριους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 49.32
«Εκμετάλλευση ταξί» και 52.21.29.01 «Υπηρεσίες οδηγού ταξί (μη εκμεταλλευτή)», όπως αυτοί ισχύουν κατά τη 17η Μαρτίου 2022,
οι οποίες πληρούν σωρευτικά τα κριτήρια που τίθενται στη σχετική απόφαση.
Η αποζημίωση ανέρχεται στο ποσό των 200 ευρώ ανά δικαιούχο.
Οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση για τη χορήγηση της αποζημίωσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της
ΑΑΔΕ «myBusinessSupport», η οποία βρίσκεται ήδη σε λειτουργία με την υποστήριξη της ΑΑΔΕ, μέχρι και τη 15η
Απριλίου 2022.
Σημειώνεται ότι η αποζημίωση είναι, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 83 του ν. 4916/2022, αφορολόγητη, ανεκχώρητη και
ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε
κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν 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.
Το Υπουργείο Οικονομικών, αξιολογώντας τις ανάγκες και ανταποκρινόμενο σε αυτές, επιβεβαιώνει την πρόθεση της Κυβέρνησης
να στηρίξει άμεσα και αποτελεσματικά τις επιχειρήσεις που επηρεάζονται άμεσα από το αυξημένο κόστος καυσίμων.

Δημόσια Διαβούλευση για την αναθεώρηση του άρθρου 115 («Ζυμαρικά»)
του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών
Η Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους της ΑΑΔΕ, μετά από πρόταση του ΕΦΕΤ και σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του,
προτίθεται να εισηγηθεί στο Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο την αναθεώρηση του άρθρου 115 («Ζυμαρικά») του Κώδικα Τροφίμων και
Ποτών, προκειμένου οι διατάξεις να προσαρμοστούν στις επιστημονικές εξελίξεις που αφορούν τον τομέα αλλά και στις τρέχουσες
ανάγκες της αγοράς.
Οι σημαντικότερες από τις αλλαγές που επέρχονται με το προτεινόμενο σχέδιο είναι:
1. Διευρύνεται ο ορισμός των ζυμαρικών, έτσι ώστε σε αυτά να περιλαμβάνονται και τα προϊόντα που παρασκευάζονται από
άλευρα άλλων δημητριακών, πλέον του σκληρού σίτου, καθώς και από άλευρο σόγιας.
2. Ορίζονται ειδικές κατηγορίες ζυμαρικών, μεταξύ των οποίων και τα «ζυμαρικά σκληρού σίτου», και τίθενται οι ειδικές
προδιαγραφές τους.
3. Απλοποιείται το κανονιστικό πλαίσιο, μέσω της κατάργησης απαιτήσεων που δεν συμβάλλουν ουσιαστικά στην διασφάλιση της
ποιότητας και της ασφάλειας των εν λόγω προϊόντων.
Στο πλαίσιο αυτό, καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει σχόλια ή προτάσεις, έως τις 30 Απριλίου 2022, στην διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dat.gcsl@aade.gr

Πώς θα εκδίδονται οι συντάξεις fasttrack και οι «συντάξεις εμπιστοσύνης»
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 11.04.2022
Τo πλαίσιο της έκδοσης των συντάξεων fasttrack και των «συντάξεων εμπιστοσύνης», δηλαδή των βασικών ρυθμίσεων που
εξήγγειλε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, περιγράφεται σε τροπολογία του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή στο νομοσχέδιο «Δουλειές Ξανά». Με τις προτεινόμενες
ρυθμίσεις επιδιώκεται δραστική επιτάχυνση της διαδικασίας απονομής συντάξεων, καθώς αντιμετωπίζονται οι καθυστερήσεις στην
έκδοση συνταξιοδοτικών αποφάσεων, που οφείλονται στην επαλήθευση των στοιχείων, που είναι διαθέσιμα στο ηλεκτρονικό
σύστημα του ΕΦΚΑ. Στόχος είναι να δοθεί τέλος στην ομηρία των ασφαλισμένων, που πολλές φορές αναγκάζονται να περιμένουν
χρόνια για να λάβουν τη σύνταξή τους -για την οποία έχουν πληρώσει εισφορές- χωρίς να έχουν άλλους πόρους για τον βιοπορισμό
τους, εκτός από την προκαταβολή σύνταξης.
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: 9 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ FAST TRACK ΚΑΙ ΤΙΣ «ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ»

Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων
Η Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων ως Φορέας Υλοποίησης δράσεων που χρηματοδοτούνται
από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) Ελλάδα 2.0, ανακοινώνει ότι εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση Α.Π.:
162/7-04-2022 και ενημερώνει για την έναρξη υποβολής αιτήσεων στο υποέργο 1 «Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη
Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5164843), η απόφαση αναρτήθηκε στον ιστοχώρο του ΥπΑΑΤ καθώς
και στην κεντρική πύλη ενημέρωσης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, προς ενημέρωση όλων των δυνητικών
δικαιούχων.
Η Δημόσια ενίσχυση ανέρχεται σε 181.521.000,00 €, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την
περίοδο 2022-2025
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
Η υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης και των φακέλων υποψηφιότητας ξεκινά την 16/05/2022, ώρα 12:00 και
ολοκληρώνεται στις 30/9/2022, ώρα 12:00
ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
Οι δυνητικοί δικαιούχοι υποβάλλουν:
1. Την Αίτηση Ενίσχυσης (σύμφωνα με το Παράρτημα IV: Αίτηση ενίσχυσης) και
2. Τον Φάκελο Δικαιολογητικών για την έγκριση της πρότασης (σύμφωνα με το Παράρτημα Ι: Λίστα δικαιολογητικών)
Η αίτηση μαζί με το σύνολο των δικαιολογητικών υποβάλλονται με ψηφιακή υπογραφή (όπου απαιτείται) στην Ενιαία
Ψηφιακή Πύλη του Δημοσίου – www.gov.gr – στην ενότητα Γεωργία και κτηνοτροφία / Γεωργική Επιχειρηματικότητα, αφού
πρώτα ο χρήστης κάνει εγγραφή.
Η απόφαση έχει δημοσιευθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αναρτηθεί στις ιστοσελίδες: του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας https://greece20.gov.gr και του ΥΠΑΑΤ http://minagric.gr/index.php/el/ .
Ο ΦΥ θα προχωρήσει σε αξιολόγηση των αιτήσεων ενίσχυσης αμέσως μετά την οριστικοποίηση των πρώτων αιτήσεων
ενίσχυσης για την έγκριση της Αίτησης Χρηματοδότησης.
Σημειώνεται ότι τυχόν ερωτήματα αναφορικά με την απόφαση μπορούν να αποστέλλονται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις
entamposi@hq.minagric.gr
και akessisi@hq.minagric.gr
με ΘΕΜΑ: “ΕΡΩΤΗΜΑ_ΤΑΑ_16626_sub1- Καινοτομία και
Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων.Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5164843” .
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Δημοσίευση 5 Προσκλήσεων Υποέργων της Δράσης: Οικονομικός Μετασχηματισμός
Αγροτικού Τομέα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 08.04.2022
Δημοσιεύτηκαν οι προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης στα 5 έργα της Δράσης Οικονομικός Μετασχηματισμός
Αγροτικού Τομέα που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του
ΥΠΑΑΤ συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 510 εκ €.
Οι προσκλήσεις αναρτήθηκαν στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ https://diavgeia.gov.gr/f/YAAT, στην ιστοσελίδα του Εθνικού Σχεδίου
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας https://greece20.gov.gr και στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ www.minagric.gr
Τα υποέργα που προκηρύσσονται είναι:
1. Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων
Στόχος του υποέργου είναι η δημιουργία οικονομιών κλίμακας και βιώσιμων εκμεταλλεύσεων, το ποσό της Δημόσιας
Δαπάνης του υποέργου, δλδ τα κεφάλαια που καλύπτει το ΤΑΑ, ανέρχεται σε 181,5 εκ. €. ενώ δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι
Συλλογικά Σχήματα, Οργανώσεις Παραγωγών και σχήματα που εφαρμόζουν Συμβολαιακή Γεωργία. Ενδεικτικά οι επιλέξιμες
δαπάνες που προβλέπονται αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων και υποδομών, αγορά
εξοπλισμού, διαχείριση αποβλήτων και προστασία περιβάλλοντος, καθώς και δαπάνες συμβουλευτικής.
Ο ελάχιστος προϋπολογισμός κάθε πρότασης προβλέπεται για τις ΜΜΕ στο 0,5 εκ. € και ο μέγιστος στα 12,5 εκ € για τις
μεγάλες επιχειρήσεις, με το ποσοστό ενισχύσεων ανάλογα με την Περιφέρεια για τις ΜΜΕ να ανέρχεται στο 55 %
Η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης ξεκινά στις 16/5/2022 και λήγει στις 30/09/2022.
Δείτε το κείμενο της πρόσκλησης εδώ
2. Εκσυγχρονισμός του Πρωτογενούς Τομέα
Στόχος του υποέργου είναι η υλοποίηση επενδύσεων με προσανατολισμό την πράσινη γεωργία και τη γεωργία ακριβείας, το
ποσό της Δημόσιας Δαπάνης του υποέργου, κεφάλαια που καλύπτει το ΤΑΑ, ανέρχεται σε 98,1 εκ. €, δικαιούχοι των
ενισχύσεων είναι συλλογικά σχήματα, Οργανώσεις Παραγωγών και σχήματα που εφαρμόζουν Συμβολαιακή Γεωργία.
Ενδεικτικά οι επιλέξιμες δαπάνες που προβλέπονται αφορούν σε αγορά εξοπλισμού, εισαγωγή νέων τεχνολογιών ΤΠΕ και
γεωργία ακριβείας, δαπάνες για δημιουργία αλυσίδων αξίας καθώς και δαπάνες συμβουλευτικής. Ο ελάχιστος
προϋπολογισμός κάθε πρότασης προβλέπεται για τις ΜΜΕ στο 0,5 εκ. € και ο μέγιστος στα 10 εκ € για τις μεγάλες
επιχειρήσεις, με το ποσοστό ενισχύσεων ανάλογα με την Περιφέρεια για τις ΜΜΕ να ανέρχεται στο 50 % και στο 75% για
επενδύσεις σε ενσώματα ή σε άυλα στοιχεία ενεργητικού σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις (ΜΜΕ) που συνδέονται με
πρωτογενή γεωργική παραγωγή.
Η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης ξεκινά στις 23/05/2022 και λήγει στις 30/09/2022
Δείτε το κείμενο της πρόσκλησης εδώ

Δημοσίευση 5 Προσκλήσεων Υποέργων της Δράσης: Οικονομικός Μετασχηματισμός
Αγροτικού Τομέα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Συνέχεια)
3. Πράσινος αγρο-τουρισμός
Στόχος του υποέργου είναι η ανάπτυξη του Αγροτικού Τουρισμού και η διασύνδεσή του με την Πρωτογενή Παραγωγή και
την Μεταποίηση, το ποσό της Δημόσιας Δαπάνης του υποέργουδλδ τα κεφάλαια που καλύπτει το ΤΑΑ ανέρχεται σε 49 εκ.
€. Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι Νομικά πρόσωπα, Κοινωνικές Συνεταιριστικές επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες. Ενδεικτικά
οι επιλέξιμες δαπάνες που προβλέπονται αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων και υποδομών,
αγορά εξοπλισμού και νέων τεχνολογιών, δημιουργία αλυσίδων αξίας στην αγροδιατροφή, προώθηση νέων τουριστικών
προϊόντων, συμβουλευτική. Ο ελάχιστος προϋπολογισμός κάθε πρότασης προβλέπεται στο 0,5 εκ. € για όλες τις
επιχειρήσεις και ο μέγιστος στα 12,5 εκ € με το ποσοστό ενισχύσεων ανάλογα με την Περιφέρεια για τις ΜΜΕ να ανέρχεται
στο 50 %.
Η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης ξεκινά στις 30/05/2022 και λήγει στις 30/09/2022
Δείτε το κείμενο της πρόσκλησης εδώ
4. Αναδιάρθρωση των Καλλιεργειών
Στόχος του υποέργου είναι η δημιουργία οικονομικά βιώσιμων εκμεταλλεύσεων, με εξαγωγικό χαρακτήρα και φυτά
ανθεκτικά στην κλιματική αλλαγή, το ποσό της Δημόσιας Δαπάνης του υποέργουδλδ τα κεφάλαια που καλύπτει το ΤΑΑ να
ανέρχεται σε 166,7 εκ. €. Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι συλλογικά σχήματα, Οργανώσεις Παραγωγών, Συνεταιρισμοί.
Ενδεικτικά οι επιλέξιμες δαπάνες που προβλέπονται αφορούν σε εκρίζωση υφιστάμενης φυτείας, προμήθεια και
εγκατάσταση νέων δενδρυλλίων και προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος στήριξης. Ο ελάχιστος προϋπολογισμός κάθε
πρότασης προβλέπεται στο 0,5 εκ. € για ΜΕΕ και ο μέγιστος στο 1 εκ €. με το ποσοστό ενίσχυσης ανάλογα την Περιφέρεια
κυμαίνεται περίπου από 40% έως 75%.
Η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης ξεκινά στις 28/07/2022 και λήγει στις 30/09/2022
Δείτε το κείμενο της πρόσκλησης εδώ
5. Γενετική Βελτίωση Ζώων
Στόχος του υποέργου είναι η ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση του ζωικού κεφαλαίου και η αύξηση του εισοδήματος των
παραγωγών, το ποσό της Δημόσιας Δαπάνης του υποέργουδλδ τα κεφάλαια που καλύπτει το ΤΑΑ ανέρχεται σε 14,7 εκ. €.
Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ), Διεπαγγελματικές
Οργανώσεις, Σύλλογοι και συνεργατικά σχήματα και Οργανισμοί ερευνών και διάδοσης γνώσεων. Ενδεικτικά οι επιλέξιμες
δαπάνες που προβλέπονται αφορούν σε σράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης, μέτρα προώθησης γεωργικών
προϊόντων, συλλογή και τήρηση στοιχείων γενεαλογίας των ζώων, δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης καθώς και δαπάνες
συμβουλευτικής.
Ο ελάχιστος προϋπολογισμός κάθε πρότασης προβλέπεται στο 0,5 εκ. € για όλες τις επιχειρήσεις και ο μέγιστος στα 2 εκ €
για τις ΜΜΕ με ποσοστό ενίσχυσης 70% - 80% .
Η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης ξεκινά στις 06/06/2022 και λήγει στις 30/09/2022
Δείτε το κείμενο της πρόσκλησης εδώ
Για όλα τα υποέργα οι αιτήσεις ενίσχυσης μαζί με το σύνολο των δικαιολογητικών θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στην
Ενιαία Ψηφιακή Πύλη του Δημοσίου –www.gov.gr – στην ενότητα Γεωργία και κτηνοτροφία / Γεωργική Επιχειρηματικότητα,
αφού πρώτα ο χρήστης κάνει εγγραφή.

Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν ΦοΔΣΑ ΚΜ και ΤΕΕ/ΤΚΜ
Στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας στο πεδίο της κυκλικής οικονομίας και της διαχείρισης αποβλήτων, προχώρησαν το
ΤΕΕ/ΤΚΜ
και ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας στη διάρκεια συνάντησης που
πραγματοποιήθηκε στην έδρα του Επιμελητηρίου στη Θεσσαλονίκη, με τη συμμετοχή των Προέδρων των δύο φορέων κ.
Γιώργου Τσακούμη και κ. Μιχάλη Γεράνη αντίστοιχα και επιπλέον – εκ μέρους του ΦΟΔΣΑ- του Γεν. Γραμματέα κ. Ευστάθιου
Λαφαζανίδη και του στελέχους (και μέλους της ΜΕ Περιβάλλοντος του ΤΕΕ/ΤΚΜ) κ. Κωνσταντίνου Πούλιου, εκ μέρους δε του
ΤΕΕ/ΤΚΜ, του Αντιπροέδρου κ. Μιχάλη Παπαστεργίου, του Γεν. Γραμματέα κ. Φώτη Κουβουκλιώτη και της Διευθύντριας κ.
Χρύσας Λασκαρίδου
Στόχοι του Συμφώνου Συνεργασίας είναι:
• Ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας σε επιστημονικά και τεχνικά θέματα, με τη συγκρότηση Κοινών Ομάδων Εργασίας
με τη συμμετοχή εκπροσώπων των δύο φορέων.
• Από κοινού ανάπτυξη δράσεων για την προώθηση της πρόληψης παραγωγής αποβλήτων και της επαναχρησιμοποίησης
όσων παράγονται.
• Ανάπτυξη κοινών δράσεων για την προώθηση της ανακύκλωσης και τη δημιουργία αγοράς δευτερογενών προϊόντων.
• Ανάπτυξη δράσεων για την ένταξη των αρχών Industry 4.0 και τη συλλογή και αξιολόγηση bigdata στη διαχείριση στερεών
αποβλήτων.
• Διοργάνωση κοινών δράσεων εκπαίδευσης/κατάρτισης.
• Διοργάνωση -από κοινού και με την ενδεχόμενη συμμετοχή τρίτων μερών- εκδηλώσεων, εκθέσεων και συνεδρίων, για όλα
τα παραπάνω θέματα καθώς και για αναπτυξιακά ζητήματα της περιοχής αρμοδιότητας.
• Διερεύνηση της δυνατότητας αξιοποίησης εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών χρηματοδοτικών μέσων (από κοινού
σχεδιασμός, υποβολή και υλοποίηση προγραμμάτων).
• Αμοιβαία πληροφόρηση και προώθηση θεμάτων και κοινών δράσεων των δύο φορέων μέσα από τα έντυπα, τις ιστοσελίδες
τους και την κάθε είδους ενημέρωση των μελών-χρηστών τους και τρίτων, καθώς και δια των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.
Στο πλαίσιο της συνεργασίας ήδη αποφασίστηκε η συγκρότηση τετραμελούς κοινής Επιτροπής που θα συντάσσει ετήσια
έκθεση απολογισμού των κοινών δράσεων.
(ΠΗΓΗ NEWSLETTERTEE/TKM 14.04.2022)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
➢ Αύξηση 4,8% βιομηχανικής παραγωγής στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο 2022
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΣΤΑΤ 08.04.2022
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τον Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής, με έτος βάσης 2015=100,0 και μήνα
αναφοράς τον Φεβρουάριο 2022, η εξέλιξη του οποίου, σύμφωνα με προσωρινά και διορθωμένα ως προς το πλήθος των
εργάσιμων ημερών στοιχεία, έχει ως εξής: Ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Φεβρουαρίου 2022, σε
σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2021, παρουσίασε αύξηση 4,8% έναντι αύξησης 4,3% που σημειώθηκε
κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2021 με το 2020. Ο μέσος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου
Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2021,
παρουσίασε αύξηση 2,2% .Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Φεβρουαρίου
2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2022, παρουσίασε αύξηση 2,0%. Ο δείκτης του κλάδου
παραγωγής προϊόντων καπνού σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση, ενώ ο δείκτης του κλάδου λοιπών ορυχείων
και λατομείων σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση κατά τον Φεβρουάριο 2022 σε σχέση με τον Ιανουάριο 2022.
Κατά τη σύγκριση των δεικτών του Φεβρουαρίου 2022 με τους αντίστοιχους δείκτες του Φεβρουαρίου 2021, η μεγαλύτερη
ποσοστιαία αύξηση καταγράφηκε στον κλάδο βιομηχανίας δέρματος και δερμάτινων ειδών, ενώ η μεγαλύτερη ποσοστιαία
μείωση καταγράφηκε στον κλάδο εξόρυξης μεταλλευμάτων
➢ Αύξηση 8,9% του ετήσιου πληθωρισμού τον Μάρτιο 2022
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΣΤΑΤ 08.04.2022
Εκτοξεύτηκε στο 8,9% ο πληθωρισμός τον Μάρτιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Μάλιστα, ο Γενικός ΔΤΚ σε
σύγκριση με τον Φεβρουάριο 2022 παρουσίασε αύξηση 2,7%.Κρίσιμα αγαθά και υπηρεσίες καταγράφουν τεράστιες
ανατιμήσεις. Ο ηλεκτρισμός κατά 79%, το φυσικό αέριο κατά 68% και το πετρέλαιο θέρμανσης κατά 58,5%. Στα τρόφιμα,
ανατιμήσεις 19,9% καταγράφονται στα λάδια και 13% στα λαχανικά.Αυξήθηκαν κατά 26,8% τα εισιτήρια στα αεροπλάνα και
κατά 16% αυτά των πλοίων. Το κόστος διαμονής σε ξενοδοχεία και μοτέλ ανέβηκε 18,5%.
Οι τομείς:
Η αύξηση του Γενικού ΔΤΚ κατά 8,9% τον μήνα Μάρτιο 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Μαρτίου 2021,
προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:
1. Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:
• 8,1% στην ομάδα Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε ψωμί και δημητριακά, κρέατα
(γενικά), ψάρια (γενικά), γαλακτοκομικά και αβγά, έλαια και λίπη, νωπά φρούτα, λαχανικά (γενικά), ζάχαρη-σοκολάτεςγλυκά-παγωτά, λοιπά τρόφιμα, καφέ, μεταλλικό νερό-αναψυκτικά-χυμούς φρούτων.
• 0,4% στην ομάδα Αλκοολούχα ποτά και καπνός, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα κρασιά.
• 6,5% στην ομάδα Ένδυση και υπόδηση, λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.
• 29,9% στην ομάδα Στέγαση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε ενοίκια κατοικιών, είδη επισκευής και συντήρησης
κατοικίας, ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης.
• 3,7% στην ομάδα Διαρκή αγαθά-Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε έπιπλα και
διακοσμητικά είδη, υφαντουργικά προϊόντα οικιακής χρήσης, υαλικά-επιτραπέζια σκεύη και σκεύη οικιακής χρήσης, είδη
άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού, οικιακές υπηρεσίες.
• 15,4% στην ομάδα Μεταφορές, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε καινούργια αυτοκίνητα, μεταχειρισμένα αυτοκίνητα,
μοτοποδήλατα-μοτοσικλέτες, ελαστικά, καύσιμα και λιπαντικά, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο, εισιτήρια
μεταφοράς επιβατών με πλοίο.
• 0,1% στην ομάδα Αναψυχή-Πολιτιστικές δραστηριότητες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε μικρά είδη αναψυχήςάνθη-κατοικίδια ζώα, κινηματογράφους-θέατρα. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των
τιμών σε οπτικοακουστικό εξοπλισμό-υπολογιστές-επισκευές, διαρκή αγαθά αναψυχής.
2. Από τη μείωση του δείκτη κατά:
• 2,9% στην ομάδα Επικοινωνίες, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε τηλεφωνικό εξοπλισμό κινητών τηλεφώνων,
τηλεφωνικές υπηρεσίες.
➢

Αύξηση 5,6% στις πωλήσεις αυτοκινήτων τον Μάρτιο 2022
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΣΤΑΤ 12.04.2022
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει ότι κατά το μήνα Μάρτιο του 2022 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 17.661
αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 16.731 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους
2021, παρουσιάζοντας αύξηση 5,6%. Αύξηση 97,5% είχε παρουσιάσει η κυκλοφορία για πρώτη φορά αυτοκινήτων
(καινούργιων ή μεταχειρισμένων εξωτερικού) τον Μάρτιο του έτους 2021 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020. Τα
καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν τον Μάρτιο του 2022 ανέρχονται σε 9.255 έναντι 10.017 που κυκλοφόρησαν
τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2021, παρουσιάζοντας μείωση 7,6%. Η κυκλοφορία νέων μοτοσυκλετών κυβισμού άνω των
50 cc (καινούργιων και μεταχειρισμένων εξωτερικού) κατά το μήνα Μάρτιο του 2022, ανήλθε σε 4.056 έναντι 3.444 τον
αντίστοιχο μήνα του έτους 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 17,8%. Αύξηση 103,1% είχε παρουσιάσει η κυκλοφορία νέων
μοτοσυκλετών (άνω των 50 cc) τον Μάρτιο του 2021 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020. Οι καινούργιες
μοτοσυκλέτες που κυκλοφόρησαν τον Μάρτιο του 2022 ανέρχονται σε 3.724 έναντι 3.172 που κυκλοφόρησαν τον
αντίστοιχο μήνα του έτους 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 17,4%. Την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2022 κυκλοφόρησαν
για πρώτη φορά 50.226 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 46.178 που κυκλοφόρησαν την
αντίστοιχη περίοδο του έτους 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 8,8%. Μείωση 2,6% είχε παρουσιάσει το τρίμηνο Ιανουαρίου
- Μαρτίου του 2021 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2020. Τα καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν την περίοδο
Ιανουαρίου - Μαρτίου 2022 ανέρχονται σε 24.612 έναντι 25.874 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους
2021, παρουσιάζοντας μείωση 4,9%. Η κυκλοφορία νέων μοτοσυκλετών άνω των 50 cc (καινούργιων και μεταχειρισμένων
εξωτερικού) κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2022, ανήλθε σε 9.958 έναντι 7.915 που κυκλοφόρησαν την
αντίστοιχη περίοδο του έτους 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 25,8%. Αύξηση 17,9% είχε παρουσιάσει το τρίμηνο
Ιανουαρίου - Μαρτίου του 2021 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2020. Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες που κυκλοφόρησαν την
περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2022 ανέρχονται σε 9.001 έναντι 7.109 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του
έτους 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 26,6%.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (συνέχεια)
➢

Στο 12,8% η ανεργία τον Φεβρουάριο
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΣΤΑΤ 13.04.2022
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τις εποχικά προσαρμοσμένες εκτιμήσεις απασχόλησης και ανεργίας
για τον Φεβρουάριο 2022. Επισημαίνεται ότι, κατά το μήνα Φεβρουάριο, η αγορά εργασίας επηρεάστηκε από την
εφαρμογή ειδικών κανόνων λειτουργίας στις επιχειρήσεις καθώς και από την εφαρμογή μέτρων για την προστασία της
δημόσιας υγείας και την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, στο σύνολο της Χώρας. Τα μέτρα αυτά επηρέασαν,
πέρα από την κανονική λειτουργία της αγοράς, και τον τρόπο συλλογής
των στοιχείων της έρευνας. Σημειώνεται ότι λόγω των μη τυπικών συνθηκών υπό τις οποίες διενεργήθηκε η συλλογή
τμήματος των πρωτογενών δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν για το παρόν δελτίο τύπου και της ενδεχόμενης
μεταβολής του ποσοστού απόκρισης των ερευνώμενων και του βαθμού στον οποίο αυτή οφείλεται σε αυτές τις μη
τυπικές συνθήκες, η Ελληνική Στατιστική Αρχή διενεργεί μεθοδολογικούς ελέγχους διερεύνησης συμβατότητας των
εναλλακτικών πρακτικών συλλογής στοιχείων τα αποτελέσματα των οποίων ενδέχεται να δημοσιεύσει εκτάκτως, εφόσον
αυτό κριθεί απαραίτητο.
• Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Φεβρουάριο του 2022 ανήλθε σε 12,8% έναντι 16,1% τον Φεβρουάριο
του 2021 και του αναθεωρημένου προς τα άνω 12,9% τον Ιανουάριο του 2022.
• Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.118.939 άτομα σημειώνοντας αύξηση κατά 455.115 άτομα σε σχέση με τον
Φεβρουάριο του 2021 (+12,4%) και κατά 112.391 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2022 (+2,8%).
• Οι άνεργοι ανήλθαν σε 603.025 άτομα σημειώνοντας μείωση κατά 99.441 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2021
(-14,2%) και αύξηση κατά 7.428 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2022 (+1,2%).
• Τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού
δυναμικού», δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 3.120.148, σημειώνοντας
μείωση κατά 387.995 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2021 (-11,1%) και κατά 122.526 άτομα σε σχέση με τον
Ιανουάριο του 2022 (-3,8%).

Πρόστιμα 120.340 ευρώ σε δύο αλυσίδες σούπερ μάρκετ για μεγαλύτερο μεικτό
περιθώριο κέρδους κατά παράβαση της νομοθεσίας
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 08.04.2022
Διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 120.340ευρώ, επιβάλλονται, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ.
Άδωνι Γεωργιάδη, σε δύο αλυσίδες σούπερ μάρκετ και συγκεκριμένα 86.340 ευρώ στη μία και 34.000 ευρώ στη δεύτερη, διότι σε
ελέγχους που διενήργησαν ελεγκτές της Διϋπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) διαπιστώθηκε ότι πωλούσανμε
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 κορωνοϊού
Covid-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της
δημόσιας διοίκησης».
Επισημαίνεται ότι η δημοσιοποίηση των επωνυμιών των επιχειρήσεων, στις οποίες επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα για λόγους
αισχροκέρδειας θα ξεκινήσει αμέσως μετά την ψήφιση σχετικής νομοθετικής ρύθμισης από τη Βουλή των Ελλήνων.

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο-Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών
Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, το μοναδικό Πανεπιστήμιο της χώρας που προσφέρει εκπαίδευση με τη μεθοδολογία της εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης, 8 Προπτυχιακά και 47 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών σε εξειδικευμένα αντικείμενα στην Ελληνική
και όχι μόνο γλώσσα,ενώ παράλληλα, προσφέρει την ευκαιρία για φοίτηση σε 418 Mεμονωμένες Θεματικές Ενότητες και 1 Ειδικό
Πρόγραμμα.
Η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων είναι ενεργή από την 29η Μαρτίου 2022.
Για να ενημερωθείτε για τη διαδικασία, πατήστε ΕΔΩ .
Για οποιεσδήποτε επιπλέον πληροφορίες: τηλ: 2610367600email: info@eap.gr

Έναρξη λειτουργίας φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών με ψηφιακή υποβολή
της γνωστοποίησης στο NotifyBusiness
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 13.04.2022
Από τις 12 Απριλίου 2022 η αδειοδότηση δραστηριοτήτων από τον τομέα της εκπαίδευσης – Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων
Γλωσσών (ΚΑΔ 85.59) – με δυναμικότητα κάτω των 75 μαθητών ανά ώρα, πραγματοποιείται με γνωστοποίηση, μέσω ψηφιακής
υποβολής, στο πληροφοριακό σύστημα NotifyBusiness(https://notifybusiness.gov.gr/).
Οι παραπάνω εκπαιδευτικές δομές αποτελούν την πλειονότητα των επιχειρήσεων για τις εν λόγω δραστηριότητες στη χώρα. Οι
δομές με δυναμικότητα άνω των 75 μαθητών ανά ώρα, για λόγους καλύτερης διασφάλισης των όρων ασφαλείας, διατηρούνται σε
καθεστώς έγκρισης. Η ψηφιοποίηση των διαδικασιών έγκρισης θα υλοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.
Η απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης στον τομέα της εκπαίδευσης εισήχθη με το άρθρο 71 του νόμου 4849/2021 (Α’ 207),
με το οποίο προστέθηκε το κεφάλαιο ΛΗ΄ (άρθρα 285-287) στον νόμο 4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής
δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 230). Η διάταξη αυτή μαζί με την ΚΥΑ 14715/ΓΓ4/2022 (Β΄609) καθόρισαν τις διαδικασίες
και ολοκλήρωσαν το πλαίσιο απλοποίησης, δημιουργώντας έτσι τη βάση για την ψηφιοποίηση των διαδικασιών στον σημαντικό και
ευαίσθητο από πλευράς ασφάλειας τομέα της εκπαίδευσης.
Με την ψηφιακή υποβολή, πέραν της απλοποίησης των γραφειοκρατικών διαδικασιών που έχει προηγηθεί, διευκολύνονται οι
επιχειρήσεις, οι οποίες μπορούν πλέον να ξεκινήσουν την οικονομική τους δραστηριότητα, υποβάλλοντας τη γνωστοποίηση, χωρίς
χρονικούς περιορισμούς, ενώ η ενημέρωση των αρμόδιων αρχών γίνεται σε πραγματικό χρόνο.
Σημειώνεται ότι η ψηφιακή υποβολή για τις δραστηριότητες του τομέα εκπαίδευσης σηματοδοτεί μία πρωτιά στο πλαίσιο της
μεταρρύθμισης που υλοποιείται για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, καθώς για τις δραστηριότητες αυτές δεν
μεσολάβησε έγχαρτη υποβολή γνωστοποιήσεων, απαλλάσσοντας έτσι τους επιχειρηματίες από την υποχρέωση να μεταβούν οι ίδιοι
ή οι εκπρόσωποι τους στις αρμόδιες αρχές αδειοδότησης.

Από 13/4 η υποβολή δηλώσεων στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ για την οικονομική ενίσχυση
θεάτρων και κινηματογράφων
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Δίνεται η δυνατότητα αποκλειστικά για τις επιχειρήσεις θεάτρων, μουσικών σκηνών, χοροθεάτρων, συναυλιακών
χώρων και χώρων παραστάσεων, καθώς και τις επιχειρήσεις κινηματογράφου, οι οποίες έκαναν έναρξη εργασιών μετά
την 1η/1/2019, βάσει της ΚΥΑ αριθμ. 21534/4-3-2022 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 107422/24-12-2021 κοινής υπουργικής
απόφασης «Ενίσχυση επιχειρήσεων θεάτρων, μουσικών σκηνών, χοροθεάτρων, συναυλιακών χώρων, χώρων παραστάσεων και
επιχειρήσεων κινηματογράφων και διανομέων κινηματογραφικών ταινιών, στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών του
CΟVID– 19, για το έτος 2021»» (Β΄1013), να υποβάλλουν αιτήσεις (με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά – «Επισυναπτόμενα
αρχεία»), για την οικονομική ενίσχυση του άρθρου 70 του ν. 4745/2020, η οποία έχει τη μορφή οικονομικής κάλυψης
θέσεων θεατή/ εισιτηρίου για το έτος 2021, στην ειδική πλατφόρμαstirizoumetonpolitismo.services.gov.gr, που τηρείται στο
Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, σύμφωνα με τις αναλυτικές αναρτημένες σε αυτό οδηγίες.
Επιπρόσθετα της ανωτέρω αίτησης, οι επιχειρήσεις υποβάλλουν υποχρεωτικά το ειδικό έντυπο «Αίτηση/ δήλωση υπαγωγής
επιχείρησης στο Προσωρινό Πλαίσιο ή στον Καν. (ΕΕ)1407/2013 (De minimis)», βάσει της αριθμ. 107422/24-12-2021 (Β΄6231)
ΚΥΑ, προκειμένου να εξεταστεί η υπαγωγή της κάθε επιχείρησης στην οικονομική ενίσχυση. Σημειώνεται ότι η ανωτέρω δήλωση
υποβάλλεται μια μόνο φορά ανά μοναδικό ΑΦΜ επιχείρησης, ανεξαρτήτως του πλήθος των αιτήσεων ένταξης στην οικονομική
ενίσχυση.
Όσες επιχειρήσεις αιτούνται να λάβουν την οικονομική ενίσχυση βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, υποχρεούνται ακόμη να
υποβάλουν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση επιλέγοντας «Υποβολή
Συνοδευτικών Εγγράφων Πολιτισμού». Το απαιτούμενο ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας πρέπει να έχει εκδοθεί
από 15/2/2022 και εντεύθεν.
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από 13/4/2022 ώρα 00.01΄ ΕΩΣ ΚΑΙ 15/4/2022 ώρα 23.59΄.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσες επιχειρήσεις, οι οποίες ανήκουν στην παραπάνω κατηγορία δηλαδή έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την
1η/1/2019, και έχουν ήδη υποβάλει αίτηση για την οικονομική ενίσχυση, δεν απαιτείται επανυποβολή καθώς οι αιτήσεις αυτές θα
εξεταστούν με βάση τα νέα οικονομικά κριτήρια της ΚΥΑ, ανεξαρτήτως εάν στο πεδίο «ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΑΔΕ» υπάρχει η
ένδειξη «ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΙ», παρά μόνον επανυποβολήεπικαιροποιημένου πιστοποιητικού δικαστικής φερεγγυότητας (εκδοθέν από
15/2/2022 και εντεύθεν).
Επικαιροποίηση του ενιαίου πιστωτικού δικαστικής φερεγγυότητας
Οι επιχειρήσεις που αιτούνται να λάβουν την οικονομική ενίσχυση βάσει του Προσωρινού Πλαισίου και των οποίων οι αιτήσεις
τους παραμένουν με την ένδειξη «υποβληθείσες» υποβάλλουν επικαιροποιημένο ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας
(εκδοθέν από 15/2/2022 και εντεύθεν) επιλέγοντας «Υποβολή Συνοδευτικών Εγγράφων Πολιτισμού», εντός της ως άνω
προθεσμίας.

Σε λειτουργία το Μητρώο Αξιολογητών του Ταμείου Ανάκαμψης
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 12.04.2022
Ξεκίνησε η λειτουργία του Μητρώου Αξιολογητών για τα δάνεια του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα
2.0», σε συνέχεια απόφασης που υπεγράφη από τον αρμόδιο για το Πρόγραμμα Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, κ.
Θόδωρο Σκυλακάκη.
Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες στο Μητρώο αναλαμβάνουν την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων για τα οποία αιτείται
χρηματοδότηση από τα δανειακά κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η επιλογή τους, από τα συμμετέχοντα
στο «Ελλάδα 2.0» πιστωτικά ιδρύματα, γίνεται μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης.
Στο πλαίσιο ελέγχου των επιλεξιμοτήτων οι αξιολογητές συνεργάζονται με τις τράπεζες και τους φορείς των επενδυτικών
σχεδίων, διασφαλίζοντας την τήρηση της Ενωσιακής και της εθνικής νομοθεσίας, με ιδιαίτερη ευαισθησία στα περιβαλλοντικά
ζητήματα.
Για την ένταξή τους στο Μητρώο, οι υποψήφιοι αξιολογητές πρέπει να διαθέτουν ομάδα με έμπειρα στελέχη. Σ’ αυτήν
συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, περιβαλλοντολόγοι, που εξετάζουν και διασφαλίζουν τη συμμόρφωση των σχεδίων με την
αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης (DoNoSignificantHarmprinciple - DNSH), καθώς επίσης νομικοί σύμβουλοι, οι οποίοι
διασφαλίζουν, αντιστοίχως, τη συμβατότητα με τους κανόνες περί Κρατικών Ενισχύσεων.
Κάθε ομάδα έργου απαρτίζεται τουλάχιστον από 20 μέλη, γεγονός που συμβάλλει στην αξιολόγηση των έργων με όρους
διαφάνειας και ταχύτητας. Η δομή της ομάδας είναι η εξής:
1. Υπεύθυνος έργου: Ορκωτός ελεγκτής λογιστής, ο οποίος έχει τη συνολική ευθύνη των εργασιών του αξιολογητή, τη
διοίκηση, την πρόοδο και τον συντονισμό όλων των μελών της ομάδας έργου. Είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της
ποιότητας του έργου, καθώς και για την τήρηση όλων των προδιαγραφών πληρότητας που θέτει η αρμόδια Ειδική
Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης.
2. Αναπληρωτής υπεύθυνος έργου: Ορκωτός ελεγκτής - λογιστής, ο οποίος υποβοηθά και αναπληρώνει τον Υπεύθυνο έργου
στα καθήκοντά του.
3. Στελέχη αξιολόγησης: Ορκωτοί ελεγκτές λογιστές (κατ’ ελάχιστον τέσσερα άτομα).
4. Στελέχη αξιολόγησης επιχειρηματικών σχεδίων (κατ’ ελάχιστον πέντε άτομα).
5. Στελέχη αξιολόγησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων/μελετών (κατ’ ελάχιστον πέντε άτομα)
6. Νομικοί σύμβουλοι, εξειδικευμένοι σε θέματα κρατικών ενισχύσεων (κατ’ ελάχιστον δύο άτομα)
7. Στελέχη αξιολόγησης σχεδίων ψηφιακού μετασχηματισμού (κατ’ ελάχιστον ένα άτομο)
8. Γραμματειακή Υποστήριξη (κατ’ ελάχιστον ένα άτομο)
Η συμβολή των αξιολογητών είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική αξιοποίηση των δανειακών πόρων του Ταμείου
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που βρίσκεται σε τροχιά υλοποίησης. Ήδη, υποψήφιοι επενδυτές, οι οποίοι επιθυμούν να
αξιοποιήσουν το δανειοδοτικό σκέλος, ύψους 12,7 δισ. ευρώ, του «Ελλάδα 2.0» άρχισαν να υποβάλλουν τα σχέδιά τους.
Υπενθυμίζεται πως έχει ανακοινωθεί η πρώτη εγκεκριμένη επένδυση – από συνεργαζόμενη με το Ταμείο Τράπεζα – ύψους 10
εκατ. ευρώ, που θα πραγματοποιηθεί από τη μεταλλευτική βιομηχανία «Ελληνικοί Λευκόλιθοι».
Διευκρινίζεται πως η μεταβατική νομοθεσία προέβλεπε διαδικασία αξιολόγησης των σχεδίων, μέχρι τη δημιουργία του
Μητρώου. Πλέον, με τη δημοσίευση της απόφασης του Υπουργού παύει η ισχύς της μεταβατικής διάταξης και το Μητρώο
τίθεται σε πλήρη λειτουργία.
Στο μεταξύ, από το συνολικό ποσό των 12,7 δισ. ευρώ, εκταμιεύονται, άμεσα, κονδύλια ύψους 1,57 δισ. ευρώ, για την
υλοποίηση επενδύσεων στην ελληνική επικράτεια, σύμφωνα με τις επιχειρησιακές συμφωνίες του Υπουργείου Οικονομικών με
τις εγχώριες Τράπεζες (Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank, Optima Bank, Παγκρήτια Τράπεζα και
Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων) και τις διεθνείς (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης), που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.
Οι συνεργαζόμενες τράπεζες έχουν απευθύνει επίσημο κάλεσμα προς τους επενδυτές – με σχετικές προσκλήσεις που
δημοσίευσαν στις ιστοσελίδες τους – για τη συμμετοχή τους στο «Ελλάδα 2.0».
Τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας καλύπτουν έως το 50% του συνολικού επιλέξιμου επενδυτικού κόστους,
με σταθερό επιτόκιο στη φάση αυτή ύψους 0,35%. Η ιδιωτική συμμετοχή των επιχειρήσεων (φορέας επένδυσης) καλύπτει
τουλάχιστον το 20%, ενώ το δάνειο συγχρηματοδότησης από τη συνεργαζόμενη με το Πρόγραμμα Τράπεζα τουλάχιστον το
30% του συνολικού επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου.

Ανακοίνωση για την 2η διεθνή έκθεση Ascen.tec / Τεχνολογίες Ανελκυστήρων
Η «Τεχνοεκδοτική / T-Press» θα διοργανώσει την 2η διεθνή έκθεση Ascen.tec / Τεχνολογίες Ανελκυστήρων, όπου θα
πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης από τις 3 έως τις 5 Ιουνίου 2022, στο εκθεσιακό
κέντρο MEC Παιανίας. Οι εκθέτες θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, να διευρύνουν
τον επαγγελματικό τους κύκλο, να προσεγγίσουν νέες αγορές, να γνωρίσουν τον ανταγωνισμό και ουσιαστικά να αξιοποιήσουν
στο έπακρο την ευκαιρία της προβολής τους και της προσωπικής επαφής.
Η Έκθεση απευθύνεται σε: Εμπόρους, στελέχη κατασκευαστικών εταιρειών, βιομηχανίες, ξενοδοχεία, αεροδρόμια, εμπορικά
κέντρα, εγκαταστάτες ανελκυστήρων και συντηρητές, εργολήπτες και μηχανικούς, αρχιτέκτονες, σχεδιαστές, μελετητές,
διακοσμητές και στελέχη δημοσίων οργανισμών και τοπικής αυτοδιοίκησης, επιμελητήρια, εκπαιδευτικά ιδρύματα, πρεσβείες κ.ά
Περισσότερες πληροφορίες: email:press@tpress.gr site: www.tpress.gr, τηλέφωνα: 210 6800470, 697 7739774.

Παράταση Προκήρυξης Μοριοδοτούμενων Επιμορφωτικών Προγραμμάτων
➢
➢

Ανάπτυξη Εφαρμογών στο Υπολογιστικό Νέφος της Amazon (165 ωρών – 2 μήνες και 23 ημέρες)
Προγραμματισμός σε Πολλαπλά Υπολογιστικά Νέφη (170 ωρών – 2 μήνες και 23 ημέρες)

Τα Επιμορφωτικά Προγράμματα Τεχνολογίας και Ανάπτυξης (Ε.Π.Τ.Α.), λαμβάνοντας υπόψη τις νέες εκπαιδευτικές και
επαγγελματικές ανάγκες τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και την ισχύουσα νομοθεσία περί
μοριοδότησης, προσφέρουν στοχευμένους κύκλους εξελικτικής ψηφιακής επιμόρφωσης. Ανταποκρινόμενοι στην αυξανόμενη
ζήτηση ψηφιακά εξειδικευμένων σε πληθώρα διαφορετικών χώρων εργασίας όσο και στην παροχή βασικών δεξιοτήτων σε
κάθε μέλος της σύγχρονης κοινωνίας ανακοινώνει την προκήρυξη ειδικών επιμορφωτικών προγραμμάτων για ένστολους και
όσους επιθυμούν να εκπαιδευτούν σε κλάδους πληροφορικής, τεχνολογίες δικτύων και ασφάλειας.
Παρέχει τις σχετικές γνώσεις αξιοποιώντας σύγχρονες προσωποποιημένες μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, όπου
έμπειροι επαγγελματίες του χώρου δρουν σαν επιμορφωτές παρέχοντας πρακτική εμπειρία και εξάσκηση. Η χορήγηση του
σχετικού πιστοποιητικού επιμόρφωσης και η απονομή βαθμών ECVET (European CreditSystem for VocationalEducation and
Training) παρέχουν την διεθνή αναγνώριση των παρεχόμενων γνώσεων.
Ενεργά Προγράμματα
·
Ανάπτυξη Εφαρμογών στο Υπολογιστικό Νέφος της Amazon,
https://epta.aegean.gr/courses/application-development-in-amazon-cloud-2022/
·
Προγραμματισμός σε Πολλαπλά Υπολογιστικά Νέφη,
https://epta.aegean.gr/courses/multi-cloud-computing-2022/
Το πρόγραμμα απευθύνεται τόσο σε επαγγελματίες πληροφορικής που επιθυμούν να κατακτήσουν τις δυνατότητες που
παρέχει η τεχνολογία και να αναπτύξουν εφαρμογές και περιβάλλοντα αξιοποίησης της στην παραγωγή. Ενδεικτικά το
πρόγραμμα απευθύνεται σε:
·
Ένστολους
·
Απόφοιτους και Φοιτητές τεχνολογικών κατευθύνσεων κυρίως προγραμματιστές.
·
Μηχανικούς Λογισμικού
·
Μηχανικούς Παραγωγής
·
Αρχιτέκτονες Πληροφοριακών Συστημάτων
·
Στελέχη ΙΤ Επιχειρήσεων
·
Στελέχη ΙΤ Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
·
Εκπαιδευτικό υλικό (προγραμματισμός, βιντεοδιαλέξεις, παρουσιάσεις power point, e-books, σημειώσεις, προτεινόμενη
βιβλιογραφία)
·
Οδηγός μελέτης
·
Βεβαίωση συμμετοχής
·
Πιστοποιητικό επιμόρφωσης με τις αντίστοιχες 8.25 και 8.5 μονάδες ECVET
Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 350,00 € ανά εκπαιδευόμενο. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε μια, δύο ή τρεις
δόσεις. Η τελευταία δόση πρέπει να καταβληθεί πριν τη λήξη του προγράμματος.
Οι εκπτωτικές κατηγορίες συμμετοχής είναι:
·
Έκπτωση 10% σε προκαταβολή του συνολικού ποσού.
·
Έκπτωση 10% σε άνεργους/ες.
·
Έκπτωση 10% σε φοιτητές.
·
Έκπτωση 10% σε ένστολους.
·
Έκπτωση 10% σε υπαλλήλους Δημοσίου και ΟΤΑ.
·
Έκπτωση 10% σε συμμετέχοντες άνω των 40 ετών.
·
Έκπτωση 40% έκπτωση σε όσους εγγραφούν παράλληλα και στα δυο προγράμματα
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες ενθαρρύνονται να επικοινωνούν με τη γραμματεία του προγράμματος στο
τηλ. επικοινωνίας: 22730 82255 καθημερινά τις ώρες 9:00-15:00, καθώς και στο email: epta@aegean.gr.

Διαδικτυακή εκδήλωση “Discover Jordan”
Το ΕΒΕΑ, ο ΣΕΒ, η Enterprise Greece και ο ΣΕΒΕ, θα πραγματοποιήσουν την Τετάρτη 27 Απριλίου 2022 και ώρα 15:00,
ψηφιακή ενημερωτική ημερίδα για την αγορά της Ιορδανίας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με την υποστήριξη της Πρεσβείας
της Ελλάδας στην Ιορδανία και την Πρεσβεία της Ιορδανίας στην Ελλάδα.
Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση των Ελλήνων επιχειρηματιών για τις προοπτικές και τις
δυνατότητες που παρουσιάζει η αγορά της Ιορδανίας.Για την φόρμα συμμετοχής εδώ, έως την Τρίτη 26 Απριλίου 2022. Θα
λάβετε το σύνδεσμο ηλεκτρονικής παρακολούθησης της εκδήλωσης μετά την εγγραφή σας.Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στα
αγγλικά και η συμμετοχή γίνεται κατόπιν εγγραφής.
Το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο εδώ.
Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με το ΕΒΕΑ (Τμήμα Διεθνών Σχέσεων,
Τ: 210 3382342, 210 3382466, Ε: excom@acci.gr), τον ΣΕΒ (κα. Βίκυ Μακρυγιάννη, Τ: 211 5006 121,
E: ir@sev.org.gr), την EnterpriseGreece (κ. Χρήστο Σκούρα, Τ: 210 335 5770,
Ε: ch.skouras@eg.gov.gr) και τον ΣΕΒΕ (κα. Νατάσα Γιαλόγλου, Τ: 2310 535333, Ε: ny@seve.gr).

Στο gov.gr η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για το 2022
ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
14.04.2022
Σε μια σημαντική διευκόλυνση για τον Έλληνα παραγωγό προχωρούν τα Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς από το απόγευμα της Πέμπτης είναι διαθέσιμη στο gov.gr η πλατφόρμα για την Ενιαία
Αίτηση Ενίσχυσης για το 2022. Με τον τρόπο αυτό συστηματοποιείται και επιταχύνεται η υποβολή, η συλλογή και η
επεξεργασία των Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης. Η ψηφιοποίηση της υπηρεσίας πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα ορίζονται
στην Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπέγραψαν ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος
Πιερρακάκης και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργος Γεωργαντάς.
Με τη νέα διαδικασία, ο αγρότης μπορεί πλέον να υποβάλλει την αίτησή του διαδικτυακά είτε ο ίδιος, είτε με τη συνδρομή των
πιστοποιημένων Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ). Η είσοδος στην υπηρεσία γίνεται μέσω του eae.opekepe.gov.gr, με
τη χρήση των κωδικών Taxisnet. Όλες οι διαδικασίες θα πραγματοποιούνται ψηφιακά, με αμεσότητα, ταχύτητα, διαφάνεια και
χωρίς επιβαρύνσεις.
Ικανοποιείται, έτσι, ένα πάγιο αίτημα των αγροτών της χώρας και των 412 ΚΥΔ που ήδη λειτουργούν, ενισχύοντας τον υγιή
ανταγωνισμό και εξοικονομώντας σημαντικούς πόρους. Περαιτέρω, ενισχύεται ο θεσμικός ρόλος του Οργανισμού Πληρωμών
και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), μειώνοντας σημαντικά το λειτουργικό
κόστος και διευκολύνοντας τη διασταύρωση των στοιχείων.
Η υλοποίηση της πλατφόρμας έγινε από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ)
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αξιοποιώντας και ενσωματώνοντας όλα τα νέα προηγμένα δεδομένα και εργαλεία
και φιλοξενείται στις υποδομές του Ενιαίου Κυβερνητικού Νέφους (G-Cloud). Με αυτό τον τρόπο, υλοποιείται μια ψηφιακή
διαρθρωτική παρέμβαση στον αγροτικό τομέα και εκπληρώνεται η κυβερνητική δέσμευση για μετάβαση των πληροφοριακών
συστημάτων της δημόσιας διοίκησης σε δημόσιο υπολογιστικό νέφος.

75 επιχειρήσεις με περισσότερες από 3.000 θέσεις εργασίας στην «Ημέρα Καριέρας ΟΑΕΔ» το Σάββατο στον Πειραιά
Δελτίο Τύπου ΟΑΕΔ 11.04.2022
Το Σάββατο 16 Απριλίου 2022, θα πραγματοποιηθεί η 4η «Ημέρα Καριέρας ΟΑΕΔ» στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ) από
τις 10:00 έως τις 18:00, με στόχο να δοθεί η δυνατότητα σε όσους αναζητούν εργασία να συνομιλήσουν απευθείας με
εκπροσώπους εταιρειών που αναζητούν το κατάλληλο προσωπικό.
Έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή 75 επιχειρήσεις με περισσότερες από 3.000 θέσεις εργασίας διαφόρων ειδικοτήτων και
επιπέδων εξειδίκευσης. Ενδεικτικά, συμμετέχουν επιχειρήσεις από τους κλάδους εμπορίου, τεχνικών υπηρεσιών, ναυτιλίας,
τουρισμού, υπηρεσιών υγείας, τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής και ψηφιακού μάρκετινγκ, logistics, facilitymanagement,
εκπαίδευσης, υπηρεσιών φύλαξης και συστημάτων ασφαλείας, κ.α. Για να δείτε τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν και τις
ειδικότητες που αναζητούν, επισκεφτείτε τη διεύθυνση:
https://www.oaed.gr/storage/news/hmera-karieras-peiraias-2022/etairies-idikothtes-4i-hmera-karieras-oaed-stadio-irhnhs-filiaspiraias.pdf
Οι συναντήσεις με στελέχη των εταιρειών θα γίνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, με ελεύθερη είσοδο και χωρίς
προκαθορισμένο ραντεβού.
Η δήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.eventora.com/el/Events/imera-karieras-oaed-peiraias-2022
Οι συναντήσεις με στελέχη των εταιρειών θα γίνονται καθόλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, χωρίς προκαθορισμένο ραντεβού.
Επίσης, εργασιακοί σύμβουλοι και στελέχη της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ) του
ΟΑΕΔ, θα παρέχουν στους ενδιαφερόμενους πληροφορίες για τις δράσεις και τα προγράμματα του Οργανισμού.
Η είσοδος στην εκδήλωση είναι δωρεάν, με αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων. Οι προσερχόμενοι θα πρέπει
απαραιτήτως να προσκομίσουν πιστοποιητικό εμβολιασμού COVID-19 ή πιστοποιητικό νόσησης τελευταίου τριμήνου.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τον ιστότοπο του Οργανισμού www.oaed.gr .

«Ελλάδα 2.0»: 3,6 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 08.04.2022
Η Ελλάδα έλαβε την, Παρασκευή 8 Απριλίου 2022, την πρώτη πληρωμή από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ύψους
3,6 δισ. ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολόγησε θετικά το σχετικό αίτημα, που απέστειλε ο αρμόδιος για την υλοποίηση του
Ελληνικού Προγράμματος, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, κ. Θόδωρος Σκυλακάκης, μετά από την εκπλήρωση των
προβλεπόμενων 15 οροσήμων.
Από τα 15 ορόσημα τα 10 αφορούσαν μεταρρυθμίσεις κανονιστικού χαρακτήρα που υλοποιήθηκαν υπό το συντονισμό της
Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης που υπάγεται στον Υπουργό Επικρατείας, κ. Άκη Σκέρτσο. Την υλοποίηση των
οροσήμων παρακολουθεί η Ειδική Υπηρεσία του Ταμείου Ανάκαμψης, υπό τον Διοικητή της, κ. Νίκο Μαντζούφα, ενώ για τα
ειδικότερα ορόσημα, που αφορούν κανονιστικές μεταρρυθμίσεις την ευθύνη έχει η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, υπό τον
κ. Θανάση Κοντογεώργη.
Από τα 3,6 δισ. ευρώ, 1,72 δισ. ευρώ αφορούν στο σκέλος της μη επιστρεπτέας στήριξης του Ταμείου Ανάκαμψης (δηλαδή σε
επιδοτήσεις) και 1,84 δισ. ευρώ, αντίστοιχα, στο σκέλος των δανείων.
Πριν από την Ελλάδα, μόλις δύο χώρες από τις 27 της ΕΕ έχουν λάβει την πρώτη δόση πληρωμής από το Ταμείο Ανάκαμψης
και Ανθεκτικότητας.
Αναλυτικά το δελτίο τύπου εδώ

Προκήρυξη Ετήσιου Μοριοδοτούμενο Προγράμματος Ετήσιου Internet οf Things and Robotics: To Ψηφιακό μας
Μέλλον στο Σημερινό Σχολείο
Στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης, ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, η πλατφόρμα
Ε.Π.Τ.Α. (https://epta.aegean.gr) υλοποιεί ετήσιο μοριοδοτούμενο πρόγραμμα επιμόρφωσης με τίτλο:« Internet of
Things and Robotics: To Ψηφιακό μας Μέλλον στο Σημερινό Σχολείο »Προετοιμάζει σύμφωνα με τα νέα προγράμματα
σπουδών του μαθήματος τεχνολογίας που θα εφαρμοστούν άμεσα σε πρότυπα και πειραματικά σχολεία και από το 2023 σε
όλα τα σχολεία.
Επιστημονικός Υπεύθυνος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι ο κ. Χαράλαμπος Σκιάνης, Καθηγητής, Πανεπιστημίου
Αιγαίου, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών κα Επικοινωνιακών Συστημάτων. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα
προβλέπεται εκπαίδευση 400 ωρών, σε χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών, αξιοποιώντας αποκλειστικά την εξ αποστάσεως
ασύγχρονη εκπαίδευση, χωρίς υποχρεωτική παρακολούθηση. Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης, πρακτική και εργασίες
ανάπτυξης στις θεματικές ενότητες καθώς και η επικοινωνία με τους καταξιωμένους επιστήμονες που διδάσκουν
διασφαλίζουν την σε βάθος κατανόηση τεχνολογιών διασυνδεδεμένων έξυπνων συστημάτων στο πλαίσιο του Διαδικτύου
των Πραγμάτων και της Ρομποτικής.
Το Ενδεικτικά το πρόγραμμα απευθύνεται σε:
·
Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και κλάδων, ιδιαίτερα STEM
·
Στελέχη Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε ρομποτικά συστήματα IoΤ
·
Στελέχη Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης που δραστηριοποιούνται σε ρομποτικά συστήματα IoT
·
Φοιτητές και παιδαγωγικών σχολών και τεχνολογικών κατευθύνσεων.
Παροχές προγράμματος
·
Εκπαιδευτικό υλικό (άρθρα, πρακτική, βιντεοδιαλέξεις, παρουσιάσεις power point, e-books, σημειώσεις, προτεινόμενη
βιβλιογραφία)
·
Οδηγός μελέτης
·
Βεβαίωση συμμετοχής
·
Πιστοποιητικό επιμόρφωσης με τις αντίστοιχες 20 μονάδες ECVET
Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 500,00 € ανά εκπαιδευόμενο. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε μια, δύο ή
τρεις δόσεις. Η τελευταία δόση πρέπει να καταβληθεί πριν τη λήξη του προγράμματος.
Οι εκπτωτικές κατηγορίες συμμετοχής είναι:

•

Έκπτωση 10% σε εκπαιδευτικούς,

•

Έκπτωση 10% σε φοιτητές,

•

Έκπτωση 10% σε άνεργους και συμμετέχοντες άνω των 40 ετών,

•

Έκπτωση 10% σε προκαταβολή του συνολικού ποσού.

Σημαντικές ημερομηνίες:
Έναρξη προγράμματος: 2 Μαΐου 2022
Λήξη προγράμματος:
29 Ιανουαρίου 2023.
Αναλυτικές πληροφορίες για τη συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, τα κριτήρια επιλογής καθώς και για την αίτηση
συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αντλήσουν από τον εξής σύνδεσμο: https://epta.aegean.gr/courses/iotrobotics-in-education-2022/.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες ενθαρρύνονται να επικοινωνούν με τη γραμματεία του προγράμματος
στο τηλ. επικοινωνίας: 22730 82255 καθημερινά τις ώρες 9:00-15:00, καθώς και στοemail: epta@aegean.gr.

Σεμινάριο Ενίσχυσης Ψηφιακών Δεξιοτήτων με Εργαλεία της Google
Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Αιγαίου θα πραγματοποιήσει διαδικτυακό σεμινάριο (150 ώρες – 3 μήνες
και 20 ημέρες) με θέμα «Ενίσχυσης Ψηφιακών Δεξιοτήτων με Εργαλεία της Google»
Οφέλη του σεμιναρίου:
• Εκπαιδευτικό περιεχόμενο από επαγγελματίες του χώρου.
• Ανάπτυξη hands on project.
• Επίλυση προβλημάτων από ειδικούς.
• Πιστοποιητικό εκπαίδευσης από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Για την αίτηση παρακολούθησης ηλεκτρονικά μέσω της φόρμας https://epta.aegean.gr/courses/digital-office-google-2022/
Το κόστος του προγράμματος ανέρχεται στα: €220
Εκπτωτικές κατηγορίες:
- 10% έκπτωση σε άνεργους
- 10% έκπτωση σε φοιτητές
- 10% έκπτωση σε άνω των 40 ετών
Για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: https://epta.aegean.gr/ ή στο τηλέφωνο 22730 82255 καθημερινά τις ώρες
9:00-15:00, καθώς και στο email: epta@aegean.gr.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
TOURCOOP (COSME)
Στο πλαίσιο του έργου COSME «Ενίσχυση της ανάπτυξης του βιώσιμου τουρισμού και της ικανότητας των τουριστικών ΜΜΕ
μέσω της διακρατικής συνεργασίας και της μεταφοράς γνώσης», δύο από τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη καλούν ΜΜΕ του
τουρισμού να συμμετάσχουν στα καθεστώτα στήριξής τους και να λάβουν άμεση στήριξη σε διάφορα κράτη μέλη.
Πρόκειται για τα έργα SUSTOUR με προθεσμία υποβολής αίτησης από τις ΜΜΕ τις 10 Μαΐου, η οποία απευθύνεται σε όλα τα
Κράτη Μέλη ή τρίτη χώρα που συμμετέχει στο πρόγραμμα COSME [1] https://ec.europa.eu/docsroom/documents/49405
και ECO-TANDEM με προθεσμία υποβολής αίτησης τις 15 Μαΐου (απευθύνεται σε Ιταλία, Γερμανία, Σλοβακία, Ελλάδα και
Αυστρία, αλλά είναι επίσης ανοιχτό στα υπόλοιπα Κράτη Μέλη).
SUSTOUR: Πλήρης τίτλος του έργου: Ενίσχυση της Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης και της Ικανότητας των ΜΜΕ στον
Τουρισμό μέσω της Διακρατικής Συνεργασίας και τις Μεταβίβασης Γνώσης Boosting Sustainable Tourism Development and
Capacity of Tourism SMEs through Transnational Cooperation and Knowledge TransferΣτόχος του SUSTOUR είναι να συνδράμει
περισσότερους από 175 τουριστικούς πράκτορες που ανήκουν στην κατηγορία των ΜΜΕ να ενσωματώσουν στις επιχειρήσεις
τους και στις εφοδιαστικές αλυσίδες τις αρχές της βιωσιμότητας. Το SUSTOUR θα παράσχει στους ταξιδιωτικούς πράκτορες που
θα επιλεγούν ολοκληρωμένο πρόγραμμα τεχνικής υποστήριξης που θα τους βοηθήσει να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους στον
τομέα της βιωσιμότητας. Η ΜΜΕ μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε διαφορετικά σχήματα υποστήριξης: είτε την υποστήριξη προς την
πιστοποίηση βιωσιμότητας (διαθέσιμα διαφορετικά επίπεδα) και/ή υποστήριξη για τη βελτίωση ορισμένων τμημάτων της
επιχειρηματικής της λειτουργίας, όπως η διαχείριση πλαστικού/ άνθρακα/ εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι ταξιδιωτικές επιχειρήσεις που
ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν τη διαδρομή προς τη βιωσιμότητα ή που επιθυμούν να βελτιώσουν τις βιώσιμες πρακτικές τους
μπορούν να επωφεληθούν από ένα μίγμα καινοτόμων διαδικτυακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, πολυήμερης εκπαίδευσης με
φυσική παρουσία, εντατικής καθοδήγησης (coaching) ομαδικής και ατομικής, καθώς και εκπαίδευσης από ομότιμους −όλα με την
επίβλεψη επιλεγμένων εμπειρογνωμόνων της βιωσιμότητας. Η υποστήριξη για την πιστοποίηση θα παρέχεται, όπου υπάρχει η
δυνατότητα στα αγγλικά, ελληνικά, κροατικά, γαλλικά, ολλανδικά, πορτογαλικά, γερμανικά και φιλανδικά. Η υποστήριξη που
παρέχεται για τα υπόλοιπα σχήματα θα είναι διαθέσιμη μόνο στα αγγλικά. Οδηγίες για την αίτηση, καθώς και τη φόρμα που
πρέπει να συμπληρώσετε, θα βρείτε στον σύνδεσμό: https://www.travelife.info/sustour/?menu=call-for-smes .
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 10 Μαΐου 2022, 17:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης.
Μια επιχείρηση πρέπει να πληροί τα ακόλουθα κριτήρια για να μπορεί να κάνει αίτηση:
•Να διαθέτει οικονομική δραστηριότητα ταξιδιωτικού πράκτορα (NACE 79)
Να είναι μικρή η μεσαία επιχείρηση[1] SME definition: https://ec.europa.eu/growth/smes/sme-definition_en
•Να έχει την έδρα της σε κράτος μέλος της ΕΕ ή τρίτη χώρα που συμμετέχει στα προγράμματα COSME[2]
Iceland, the UK,
Montenegro, North Macedonia, Kosovo Serbia, Bosnia and Herzegovina, Albania
or Turkey
Να μην έχει λάβει εναλλακτική χρηματοδότηση για υποστήριξη σε κάποιο από τα υπόλοιπα έργα COSME TOURCOOP[3]
Tourban, CEnTOUR, ETGG2030, TouriSME and EU ECOTANDEM
•Να μην διώκεται για παραβίαση θεμάτων υγείας, βιωσιμότητας, ανθρώπινων πόρων και φορολόγησης.
Το πρόγραμμα στήριξης αναμένεται να διαρκέσει από τον Ιούνιο 2022 ως τις 30 Ιουνίου 2023.
Σύνολο διαθέσιμης χρηματοδότησης: 595.000€
ECO-TANDEM: Το πρόγραμμα EU ECO-TANDEM είναι διασυνοριακό πρόγραμμα για την ταυτοποίηση και αντιμετώπιση των
βασικών προκλήσεων στην αλυσίδα αξίας του Ευρωπαϊκού Τουρισμού, με ειδικότερο ενδιαφέρον για την οικο-βιωσιμότητα και την
πράσινη μετάβαση. Το πρόγραμμα φέρνει σε επαφή ευρωπαϊκές ΜΜΕ του τουρισμού και επιχειρήσεις καινοτομίας (νεοφυείς,
καινοτόμες ΜΜΕ) για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις ECO-TANDEM μέσω της αποκαλούμενης συνεργασίας «TANDEM».
Στόχος της πρόσκλησης συμμετοχής είναι να επιλεγούν οι ευρωπαϊκές ΜΜΕ του τουρισμού και οι καινοτόμες επιχειρήσεις
(τουριστικές ή και όχι), που θα δημιουργήσουν τα «TANDEM», ζεύγη επιχειρήσεων που ενώνονται και μοιράζονται μια
επιχειρηματική συμφωνία, ταυτοποιώντας από κοινού μια πρόκληση (EU ECO-CHALLENGE) που θα αντιμετωπίσουν και
συμφωνώντας σε ένα κοινό Σχέδιο Δράσης. Από τα ζεύγη που θα δημιουργηθούν, θα επιλεγούν τα καλύτερα, στα οποία θα
παρασχεθεί τεχνική και χρηματοδοτική υποστήριξη που θα διευκολύνουν την πράσινη μετάβασή τους. Η διαδικασία επιλογής
παρέχεται χωρίς χρέωση των επιχειρήσεων που θα συμμετάσχουν. Θα επιλεγούν εξήντα δύο (62) ΜΜΕ του τουριστικού τομέα για
χρηματοδότηση και θα συγχρηματοδοτηθούν από εταίρους της Κοινοπραξίας EU ECOTANDEM. Δεκαέξι (16) από αυτές από τον
οργανισμό X23 (Ιταλία), δεκατέσσερις (14) θα συγχρηματοδοτηθούν από τον οργανισμό SocialFare (Ιταλία); Δεκαέξι (16) θα
συγχρηματοδοτηθούν από τον οργανισμό ITKAM (Γερμανία), και δεκαέξι (16) από την SBA (Σλοβακία). Το πρόγραμμα θα
επιβραβεύσει μέχρι 31 ζεύγη επιχειρήσεων ( 62 επιχειρήσεις συνολικά).
Η συμμετοχή στο πρόγραμμα περιορίζεται στις ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:
EU παραδοσιακές τουριστικές ΜΜΕ (κατηγορίες NACE 55.* , 79.*) (a) {α}
EU Τουριστικές μικροεπιχειρήσεις (κατηγορίες NACE 55.*, 79.*) {β}
EU Τουριστικές νεοφυείς επιχειρήσεις (b) {γ}
EU Μη τουριστικές νεοφυείς επιχειρήσεις (b) {δ}
EU Τουριστικές καινοτόμες ΜΜΕ (a) {ε}
EU Μη τουριστικές καινοτόμες ΜΜΕ (a) {ζ}
Ειδικότερα, οι περιπτώσεις {α}, {β} και {γ} πρέπει να προέρχονται από τις κατηγορίες:
● Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα (NACE 55.10)
● Καταλύματα διακοπών και άλλοι τύποι καταλύματος σύντομης διάρκειας (NACE 55.20)
● Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα (NACE 55.30)
● Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων (NACE 79.*)
Γεωγραφική επιλεξιμότητα
Μόνο οι οργανισμοί που έχουν την έδρα σε κράτη Μέλη της ΕΕ είναι επιλέξιμοι για συμμετοχή στην πρόσκληση, ενώ το
πρόγραμμα θα εστιάσει γεωγραφικά σε οργανισμούς που προέρχονται από την Αυστρία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιταλία και
τη Σλοβακία.
Επιλέξιμες δραστηριότητες που μπορούν να χρηματοδοτηθούν είναι μεταξύ άλλων:
•εκπαίδευση για πράσινη πιστοποίηση και τυποποίηση
•συμμετοχή σε εκδηλώσεις σε επίπεδο ΕΕ
•επενδύσεις για την υιοθέτηση πράσινων λύσεων
•συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ανάλυση της αγοράς
•τεχνική υποστήριξη στη ΜΜΕ για εκτίμηση της εφαρμογής καινοτόμων λύσεων
•βελτίωση δεξιοτήτων (εξειδικευμένη κατάρτιση προσωπικού για χρήση καινοτόμων πράσινων λύσεων, για τον περιβαλλοντικό και
κοινωνικό αντίκτυπο της δραστηριότητάς τους, για τη διαχείριση των διαδικασιών με τρόπο περισσότερο φιλικό στο περιβάλλον
Η προθεσμία για υποβολή αιτήσεων λήγει στις 15 Μαΐου 2022, ώρα 17:00 Κεντρικής Ευρώπης.
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: https://www.eu-ecotandem.eu/ .
Περισσότερες πληροφορίες για τις αιτήσεις μπορείτε να ζητήσετε με μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@eu-ecotandem.eu
Για επικοινωνία με τους εταίρους της Κοινοπραξίας μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα ακόλουθα στοιχεία:

«Άσυλο του Παιδιού»-Τσάι και Μέλημα
Πασχαλινή Εορτοαγορά

Ανακοίνωση για την 2η διεθνή έκθεση Ascen.tec / Τεχνολογίες
Ανελκυστήρων

Το φιλανθρωπικό ίδρυμα «Άσυλο του Παιδιού»
το Σάββατο 16 Απριλίου από ώρα 11:00 έως
15:00,
στο
ξενοδοχείο Electra Palace στην
Θεσσαλονίκη
διοργανώνει
το Πασχαλινό
Τσάι και την Πασχαλινή Εορταγορά.
Ακόμη, από τη Δευτέρα 11 Απριλίου 2022 και
έως την Μεγάλη Πέμπτη, θα μπορείτε να
επισκεφθείτε από τις 10 το πρωί έως τις 2 το
μεσημέρι καθημερινά, εκτός Σαββάτου και
Κυριακής, στην αίθουσα «Σταύρος Νιάρχος»,
ώστε να διαλέξετε τα πασχαλιάτικα δώρα σας
«δια ζώσης». (Επίσκεψη κατόπιν επίδειξης
πιστοποιητικού
εμβολιασμού
ή
νόσησης). Επισυνάπτουμε κατάλογο όλων των
ειδών που θα πωλούνται εκεί.
Η εορταγορά θα λειτουργεί και ηλεκτρονικά
(atpgrammateia@gmail.com )
ή
τηλεφωνικά
(2310209398) με παράδοση στο χώρο σας.
Δείτε εδώ την συννημένη πρόσκληση.

Η «Τεχνοεκδοτική / T-Press» θα διοργανώσει την 2η διεθνή έκθεση
Ascen.tec / Τεχνολογίες Ανελκυστήρων, όπου θα πραγματοποιηθεί
υπό την αιγίδα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης από τις
3 έως τις 5 Ιουνίου 2022, στο εκθεσιακό κέντρο MEC Παιανίας. Οι
εκθέτες θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα προϊόντα και τις
υπηρεσίες τους, να διευρύνουν τον επαγγελματικό τους κύκλο, να
προσεγγίσουν νέες αγορές, να γνωρίσουν τον ανταγωνισμό και
ουσιαστικά να αξιοποιήσουν στο έπακρο την ευκαιρία της προβολής
τους και της προσωπικής επαφής.
Η Έκθεση απευθύνεται σε: Εμπόρους, στελέχη κατασκευαστικών
εταιρειών, βιομηχανίες, ξενοδοχεία, αεροδρόμια, εμπορικά κέντρα,
εγκαταστάτες ανελκυστήρων και συντηρητές, εργολήπτες και
μηχανικούς, αρχιτέκτονες, σχεδιαστές, μελετητές, διακοσμητές και
στελέχη δημοσίων οργανισμών και τοπικής αυτοδιοίκησης,
επιμελητήρια, εκπαιδευτικά ιδρύματα, πρεσβείες κ.ά
Περισσότερες πληροφορίες: email: press@tpress.gr
site: www.tpress.gr τηλέφωνα: 210 6800470, 697 7739774.

Διαδικτυακό Σεμινάριο «Αγορές ακινήτων στο Χονγκ Κονγκ και την Κίνα – Μία άτυπη ομιλία με τους αρμόδιους της
HSBC»
Το Eμπορικό Eπιμελητήριο της Ιταλίας στο Χονγκ Κονγκ, Μακάο, θα πραγματοποιήσει Διαδικτυακό Σεμινάριο με θέμα: «Αγορές
ακινήτων στο Χονγκ Κονγκ και την Κίνα – Μία άτυπη ομιλία με τους αρμόδιους της HSBC». Πιο συγκεκριμένα, οι ομιλητές – μέλη
της HSBC και τα μέλη της Επιτροπής Οικονομικών στο Ολλανδικό Εμπορικό Επιμελητήριο στο Χονγκ Κονγκ θα εμβαθύνουν στις
τάσεις και τους βασικούς παράγοντες βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα που επηρεάζουν τις αγορές ακινήτων, για να
βοηθήσουν στη διαμόρφωση των προβλέψεων και των αποφάσεών στις αγορές ακινήτων και στις δύο πλευρές του
VictoriaHarbour.Το κόστος για το Σεμινάριο διαμορφώνεται στα HKD 50 για τα μέλη, διαφορετικά κοστίζει HKD 100.Για την
εγγραφή στο Σεμινάριο, πατήστε εδώ.
Ο σύνδεσμος του διαδικτυακού σεμιναρίου θα σταλεί στο email εγγραφής έως τις 5 μ.μ. την ημέρα πριν από το διαδικτυακό
σεμινάριο. Οι ακυρώσεις πρέπει να παρέχονται γραπτώς στη διεύθυνση: icc@icc.org.hk τουλάχιστον 72 ώρες (3 ημέρες) πριν
από την εκδήλωση, χωρίς να υπάρχουν πρόσθετες επιβαρύνσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες: email: icc@icc.org.hk τηλ:+852 2521 8837.

Πρόσκληση για το ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΦΟΡΟΥΜ προώθησης Κρητικών Προϊόντων στα Ελληνικά Ξενοδοχεία & τα Δίκτυα
Διανομής– SUPER MARKET
Τα τέσσερα (4) Επιμελητήρια της Κρήτης (Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνης, Λασιθίου) σε συνεργασία με την Πανελλήνια
Ομοσπονδία Διευθυντών Ξενοδοχείων και υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων (ΚΕΕΕ) και της Περιφέρειας
Κρήτης διοργανώνουν το ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΦΟΡΟΥΜ προώθησης Κρητικών Προϊόντων στα Ελληνικά Ξενοδοχεία & τα Δίκτυα
Διανομής– SUPER MARKET.
Το ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΦΟΡΟΥΜ θα διεξαχθεί 27 & 28 Μαΐου Ολυμπιακό Στάδιο Αθήνας.
Η συμμετοχή είναι δωρεάν, αλλά απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης μέχρι την Παρασκευή 6 Μαΐου στο site του
Επιμελητηρίου Ηρακλείου www.ebeh.gr ή στον σύνδεσμο https://aitiseis.ebeh.gr/pagkritio-forum-athina..
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Επιμελητήριο Ηρακλείου, υπεύθυνη, κα Λένα
Στεφανουδάκη τηλ: 2810 247034, 247039, 247047, stefanoudaki@ebeh.gr, forum@ebeh.gr.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1045/05.04.2022 (ΑΔΑ: ΩΖΠΥ46ΜΠ3Ζ-3Υ9)
Παράταση της προθεσμίας των προβλεπόμενων υποχρεώσεων των οντοτήτων των περ. α), β) και γ) της παρ. 2 του άρθρου 1 του
ν. 4308/2014 (Α' 251) που παραλαμβάνουν, ως τελικοί καταναλωτές, χύδην υγραέριο κατ’ εφαρμογή των άρθρων 5 και 9 της υπό
στοιχεία Α.1001/31-12-2020 (Β' 40/2021) απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ.(ΦΕΚ 1722/09.04.2022)
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2035/05.04.2022 (ΑΔΑ:ΡΠΤΦ46ΜΠ3Ζ-ΤΨ7)
Κοινοποίηση των διατάξεων της υπό στοιχεία: Α.1035/08-03-2022 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ «Όροι και διατυπώσεις για την
εφαρμογή του άρθρου 60 του ν.2960/01 σχετικά με πωλήσεις αλκοολούχων προϊόντων εξ αποστάσεως» (Β' 1212)

Σεμινάριο Κατάρτισης: Business Analytics with Big Data
Το ΚΕΔΙΒΙΜ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την 7η σειρά του Σεμιναρίου Κατάρτισης "Business
Analytics with Big Data - Μία Πρακτική Εισαγωγή" που απευθύνεται σε Στελέχη Επιχειρήσεων αλλά και πρόσφατα
Απόφοιτους ΑΕΙ, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν μία καλή εικόνα των εννοιών, τεχνολογιών και συστημάτων που
χρησιμοποιούνται
σε
εφαρμογές
"Επιχειρηματικής
Αναλυτικής."
Το συγκεκριμένο σεμινάριο έχει διάρκεια 60 ωρών, διαιρεμένο σε 10 εβδομάδες των δύο τρίωρων διαλέξεων/εβδομάδα.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πρακτική διάσταση των διαφορετικών θεμάτων και λιγότερο στις θεωρητικές έννοιες. Οι
θεματικές ενότητες είναι οι παρακάτω - συνήθως μία ανά εβδομάδα:
• Modern Data Management and Business Intelligence
• Data Visualization with Power BI
• Statistics for Business Analytics, An Overview
• An Introduction to R with Applications
• Working with Python for Analytics
• Mining Big Datasets
• Social Media Analytics
• Big Data Systems, A Practical Outline
• Data PrivacyIssues

•

Το Σεμινάριο επιδοτείται από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ και δίνεται πιστοποιητικό κατάρτισης με την επιτυχή
ολοκλήρωσή του. Η έναρξη των μαθημάτων γίνεται στις 9 Μαΐου και εγγραφές γίνονται δεκτές μέχρι και τις 5 Μαΐου.
Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή στο:
https://diaviou.aueb.gr/programs/101-programs-dia-zwsis/1830-business-analytics-with-big-data-1000003.

33ο Συνέδριο Ηγεσίας ΕΑΣΕ (Εταιρίας Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων)
Το 33ο Συνέδριο Ηγεσίας της ΕΑΣΕ (Εταιρίας Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων), διοργανώνεται την Παρασκευή 27 και
το Σάββατο 28 Μαΐου 2022, στο Grand Resort Lagonissi, Αττική, με τίτλο: «PURPOSE- Παύση & Στοχασμός για Ηγεσία με
Σκοπό».
Κεντρική θεματολογία του 33ου Συνεδρίου Ηγεσίας:
• Πώς μπορεί μια επιχείρηση να μεριμνά για την κερδοφορία της αλλά, συγχρόνως, και για το κοινό καλό;
• Πως μπορεί να αναδείξει τί συνιστά το κοινό καλό και πώς αυτό υπηρετείται επιχειρηματικά;
• Πώς χτίζεται ο σκοπός (purpose) σε μια επιχείρηση;
• Πώς δημιουργείται η αξιακή πυξίδα συμπεριφοράς και πώς χρησιμοποιείται στην πράξη;
Το Συνέδριο Ηγεσίας της ΕΑΣΕ αποτελεί το κορυφαίο ετήσιο φόρουμ του ανώτατου μάνατζμεντ στην Ελλάδα, με τη
συμμετοχή διακεκριμένων ομιλητών, καταξιωμένων μάνατζερ και επιχειρηματικών ηγετών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Οι τιμές early bird ισχύουν μέχρι 29/4/2022.
Για περισσότερες πληροφορίες για το πώς κυμαίνονται οι τιμές ανά περίπτωση, και για το σεμινάριο γενικότερα, πατήστε
εδώ.
Το Συνέδριο συμμορφώνεται με όλα τα μέτρα προστασίας κατά της διασποράς του ιού Covid-19.

Συνέδριο Hellenic International Business Angels Summit (HIBAS-2022)
Το Ελληνικό Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων (HeBAN), το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων (EBAN) και η
Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων καi Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise Greece), συνδιοργανώνουν στην Αθήνα το συνέδριο
Hellenic International Business Angels Summit (HIBAS-2022), στις 23 και 24 Ιουνίου 2022.
Στόχος του Hellenic International Business Angels Summit είναι να φέρει σε επαφή Επιχειρηματικούς Αγγέλους από όλο τον
κόσμο με Venture Capital Funds, Επιταχυντές και νεοφυείς επιχειρήσεις από την Ελλάδα, ώστε να δικτυωθούν. Παράλληλα,
θα προσφέρει στις ελληνικές start-ups την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια, ώστε να αντλήσουν
χρηματοδότηση.
Η πρόσβαση στο συνέδριο θα είναι αυστηρά με πρόσκληση, ενώ οι νεοφυείς εταιρείες θα επιλεγούν από επιτροπή που θα
απαρτίζεται από μέλη του Hellenic Business Angels Network (HeBAN) και του European Business Angels Network (EBAN).
Οι start-ups που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση θα πρέπει να είναι:
1. Εταιρείες πρώιμου σταδίου (που έχουν δηλ. συγκεντρώσει λιγότερα από 500.000 € σε επενδυτικά κεφάλαια μέχρι
σήμερα).
2. Εταιρείες που αναζητούν ενεργά επενδυτικά κεφάλαια από 50.000 € έως 1 εκατομμύριο €.
3. Εταιρείες με έδρα ή δραστηριότητα στην Ελλάδα.
Εκτός από την συμμετοχή στο pitching session, οι start-ups θα μπορούν να παρακολουθήσουν όλα τα εργαστήρια και τις
ενότητες του συνεδρίου, εξασφαλίζοντας έτσι περισσότερες ευκαιρίες για δικτύωση με τους συνέδρους.
Περισσότερες πληροφορίες για τις προϋποθέσεις συμμετοχής, μπορείτε να βρείτε εδώ.
Τα βασικά θέματα του συνεδρίου είναι:
●Από
την
εκκίνηση
έως
το
scaling
up:
Ο
θεμελιώδης
ρόλος
των
Business
Angels
στo
οικοσύστημα καινοτομίας.
●Η βιώσιμη μετάβαση: Οι επενδύσεις με βιώσιμο αντίκτυπο και πώς οι Επιχειρηματικοί Άγγελοι μπορούν να επιταχύνουν τη
θετική αλλαγή.
●Διασυνοριακές επενδύσεις Αγγέλων: Δημιουργία χαρτοφυλακίου με τις καλύτερες start-ups του κόσμου.
●Συνεπένδυση: Ευθυγράμμιση συμφερόντων για περισσότερο επωφελείς επενδύσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

Ενημέρωση από ΕΠΑνΕΚ 2014-2020
6η τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός»
Δημοσιεύθηκε η έκτη (6η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη
Δράση του ΕΠΑνΕΚ «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός», σύμφωνα με την οποία, η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων
επενδύσεων διαμορφώνεται σε (39) μήνες και εκατό τριάντα δύο (132) ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης
Ένταξης. Σε περίπτωση που κάποια προθεσμία λήγει σε μη εργάσιμη ημέρα, αυτή παρατείνεται μέχρι την πρώτη εργάσιμη
ημέρα.
Ειδικά και μόνο για όσα επενδυτικά έργα η ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης είναι έως και την 15-10-2018, η
προθεσμία ολοκλήρωσης τους δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα έξι (36) μήνες και εκατόν τριάντα δύο (132) ημέρες από την
ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.
Για όσα επενδυτικά έργα η ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξής τους στην Δράση είναι μεταγενέστερη της 11-06-2020, η
προθεσμία ολοκλήρωσής τους δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα εννέα (39) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της
Απόφασης Ένταξης. Σε όλες τις περιπτώσεις η διάρκεια υλοποίησης δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31-12-2023
Δείτε την 6η τροποποίηση της Πρόσκλησης εδώ
.
1η τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της
Δράσης «ERANETs 2021A»
Δημοσιεύθηκε η πρώτη (1η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης
«ERANETs 2021A - Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία - Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών Φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε
Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERANETs» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την ένταξη επιπλέον
δεκατριών (13) ερευνητικών έργων/πράξεων. Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 9.409.904,62 ευρώ.
Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ
5η τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Ωφελούμενων Επιχειρήσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Στήριξη Νεοφυών
Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19»
Δημοσιεύθηκε η πέμπτη (5η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Ωφελούμενων Επιχειρήσεων στο πλαίσιο της Δράσης του
ΕΠΑνΕΚ «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19»,
σχετικά με την ένταξη επιπλέον πέντε (5) ωφελουμένων με συνολική δημόσια δαπάνη 426.067,10 ευρώ.
Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ
5η Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων
Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19»
Δημοσιεύθηκε η πέμπτη (5η) Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ «Στήριξη
Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19», σχετικά με την
οριστική απόρριψη είκοσι τεσσάρων (24) επιπλέον αιτήσεων, με συνολική αιτούμενη δημόσια δαπάνη 1.767.321,42 ευρώ.
Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
WORLD TOURISM EXPO
Πόλη: Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου, Αθήνα
Ημερομηνία: 13-15 Μαΐου 2022
Εκθέματα: Έκθεση τουρισμού
Πληροφορίες: site: https://worldtourismexpo.gr/ e-mail: info@mact.gr τηλ: 2110129575
26η Έκθεση Εκκλησιαστικής Τέχνης ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ
Πόλη: HELEXPO, Θεσσαλονίκη
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
ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΦΟΡΟΥΜ
Πόλη: Ολυμπιακό Στάδιο Αθήνας, Αθήνα
Ημερομηνία: 27-28 Μαΐου 2022
Εκθέματα: Έκθεση προώθησης Κρητικών Προϊόντων στα Ελληνικά Ξενοδοχεία & τα Δίκτυα Διανομής– SUPER MARKET
Πληροφορίες: site: https://www.ebeh.gr/pagkritio-foroym-proothisis-kritikon-proionton-sto-olympiako-stadio-tis-athinas-27-28maioy e-mail: forum@ebeh.gr τηλ: 2810 247034, 247039, 247047

Προσφορές - Ζητήσεις Συνεργασίας
Το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών ανακοινώνει στα μέλη του και σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι οι αναφερόμενες στο
Δελτίο Ζητήσεων Προϊόντων και Επιχειρηματικών Συνεργασιών Μάρτιος 2022 ελληνικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις του
εξωτερικού, επιθυμούν να επικοινωνήσουν με ελληνικές, προκειμένου να συνεργαστούν στους τομείς που αναφέρονται στην κάθε
ζήτηση.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΑΙΓΥΠΤΟΣ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Κάϊρο απέστειλε Δελτίο οικονομικών και
επιχειρηματικών ειδήσεων Αιγύπτου για το Μήνα Μάρτιο.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο
Κάϊρο (http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-potheseon/grafeia-ana-xora/office/811,,τηλ:
+202-27948482,
27952036,email: ecocom-cairo@mfa.gr ή
την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr

ΑΛΒΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στα Τίρανα, απέστειλε έγγραφο με θέμα:
“Διοργάνωση διεθνών εκθέσεων της Klik Expo Group στην Αλβανία”
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.grή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .

ΙΣΠΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μαδρίτη, απέστειλε ενημερωτικά έγγραφαμε
θέμα:
-Επιταχυνόμενη η ανάκαμψη του τουρισμού στην Ισπανία
-Ενημέρωση ανάρτησης για την αποτίμηση των Διεθνών Κλαδικών Εκθέσεων Alimentaria και Hostelco Live Hotel
-Ενημέρωση ανάρτησης σχετικά με την πρωτοβουλία Madrid Futuro
-Ενημέρωση για ανάρτηση σχετικά με την πρωτοβουλία για την Βαρκελώνη ως πρωτεύουσα επιστημονικού τουρισμού για το
2023
-Ενημέρωση ανάρτησης σχετικά με την πορεία του πληθωρισμού στην Ισπανία για το 2022
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη
Μαδρίτη ( www.agora.mfa.gr ) ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ : www.veth.gov.gr .

ΡΩΣΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα απέστειλε έγγραφο με θέμα:
-Κυρώσεις από ΕΕ κατά Ρωσικής Ομοσπονδίας
-Κυρώσεις από ΗΠΑ κατά Ρωσικής Ομοσπονδίας
-Eνημερωτικό σημείωμα: Οικονομία Λευκορωσίας εξελίξεις
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

ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Βουκουρέστι, απέστειλε έγγραφο με θέμα:
- Μελέτη: ‘’Εισαγωγή στην έννοια του metaverse και τις επικείμενες επιπτώσεις στον κόσμο των επιχειρήσεων, σχετικές εξελίξεις
στη ρουμανική αγορά’’
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 στο Βουκουρέστι (www.agora.mfa.gr), email: ecocombucharest@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: Απολογισμός Διεθνούς Εμπορικής Εκθέσεως Νωπών Οπωροκηπευτικών ‘Fruit Logistica’ (05-07/04/2022)
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο
Βερολίνο ( http://www.agora.mfa.gr/823 ) ,email: eco-coberlin@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
FLORIADEEXPO 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: site: https://motobike-istanbul.tr.messefrankfurt.com/istanbul/en.html
VIRTUAL INDIA PACKAGING FAIR
Πόλη: ΝέοΔελχί, Ινδία
Ημερομηνία: 25-27 Απριλίου 2022
Εκθέματα: Έκθεση για τη βιομηχανία συσκευασίας
Πληροφορίες: site: www.indiaingreece.gov.in
SEAFOODEXPOGLOBAL 2022
Πόλη: Βαρκελώνη, Ισπανία
Ημερομηνία: 26-28 Απριλίου 2022
Εκθέματα: Έκθεση ιχθυηρών & θαλασσινών
Πληροφορίες: e-mail: c.tsiampali@pkm.gov.gr τηλ: 2313 330391
ANUGAFOODTEC 2022
Πόλη: Κολωνία, Γερμάνια
Ημερομηνία: 26-29 Απριλίου 2022
Εκθέματα: Έκθεση Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών
Πληροφορίες: site: http://www.anugafoodtec.com/

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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19/4/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

424 ΓΣΝΘ

ΥΛΙΚΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΛ. 2310381080
153

29/4/2022 ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΔΑΕ/ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 8 ΤΕΜΑΧΙΩΝ BLADE ΤΗΛ. 210 8191241
154

27/4/2022 ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΕ

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΜΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΕΟΥ Ή
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΛ. 2102466900
155
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30/5/2022 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΤΗΛ. 210 7464102

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

6/5/2022 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

MY FOX AKTIOY Α/ΔΑΚΤΙΟΥ

ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 10 ΠΥΛΩΝΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΙΣΤΑΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
ΤΗΛ. 26820 45040
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16/5/2022 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛ. 22620 45074

114 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ

•

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.

