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Ο πρόεδρος κ. Αναστάσιος Καπνοπώλης, το Διοικητικό Συμβούλιο
και οι εργαζόμενοι του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης εύχονται σε όλους,
Χρόνια Πολλά – Καλή Ανάσταση με Υγεία-Ειρήνη–Αλληλεγγύη–Αισιοδοξία και Ευημερία.

ΒΕΘ: Όχι στη συγχώνευση και μεταφορά τμημάτων του Διεθνούς Πανεπιστήμιου Ελλάδος

Την πλήρη αντίθεση του με την προτεινόμενη συγχώνευση τμημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου και μεταφορά τους από τη Σίνδο
της Θεσσαλονίκης στις Σέρρες εκφράζει το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης με επιστολή του προς την υπουργό Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως.
Το ΒΕΘ χαρακτηρίζει την πρόταση αναίτια και αιφνιδιαστική και ζητεί την ανάκληση της δρομολόγησης μεταφοράς τμημάτων από
τη Θεσσαλονίκη στις Σέρρες.
Πιο συγκεκριμένα ο πρόεδρος του ΒΕΘ, Αναστάσιος Καπνοπώλης, που υπογράφει την επιστολή τονίζει πως «έχει γίνει για το θέμα
αποδέκτης διαμαρτυριών σωματείων που βρίσκονται στους κόλπους του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Η πρόταση για
τη μεταφορά του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (ΜΠΔ) στην πανεπιστημιούπολη των Σερρών έχει πέσει σαν
κεραυνός εν αιθρία, την ώρα μάλιστα που δεν είναι αιτιολογημένη και προκαλεί ερωτηματικά για τη σκοπιμότητα της και κυρίως
αναστάτωση σε χιλιάδες φοιτητές».
«Δυστυχώς με την προτεινόμενη μεταφορά του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, ένα διαχρονικό αίτημα του
επιχειρηματικού κόσμου για τη διασύνδεση της παραγωγής με την εκπαίδευση, για μια ακόμη φορά δεν εισακούεται. Επιχειρήσεις
όπως η ΕΛΒΟ, που βρίσκονται στην περιοχή της Σίνδου μπορούν να αποτελέσουν τους πλέον ενδεδειγμένους χώρους
προκειμένου οι φοιτητές του ΜΠΔ να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους εξάσκηση. Ωστόσο η δυνατότητα αυτή
παρακάμπτεται» αναφέρεται στην επιστολή.
«Θα πρέπει να γίνει κατανοητό πως δεν μπορεί να επηρεάζεται τόσο αιφνιδιαστικά και αναίτια η ζωή χιλιάδων φοιτητών, των
οικογενειών και των καθηγητών τους, ενώ παράλληλα είναι λάθος να μεταφερθούν υποδομές που έχουν προκύψει μετά από
διαβούλευση και εκθέσεις σκοπιμότητας από τη Θεσσαλονίκη στις Σέρρες, όπου θα πρέπει να μελετηθεί αν μπορεί να φιλοξενήσει
έναν επιπλέον όγκο φοιτητών που θα προκύψουν από τις προτεινόμενες συγχωνεύσεις. Επιπρόσθετα δεν πρέπει να λησμονούμε
πως δαπανήθηκαν χρήματα για την δημιουργία του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης στη Σίνδο. Κατά συνέπεια
είμαστε αντίθετοι με την όποια κατάργηση, συγχώνευση ή μεταφορά και σας ζητούμε να μην προχωρήσει οποιαδήποτε κίνηση που
θα οδηγούσε σε ενδεχόμενη διάλυση της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης» καταλήγει η επιστολή.
Σημειώνεται πως το ΒΕΘ έχει συνάψει σύμφωνο συνεργασίας με το Διεθνές Πανεπιστήμιο, έχοντας μεταξύ των σκοπών του τη
διασύνδεση της εκπαίδευσης με την επιχειρηματικότητα και ειδικότερα την εκπαίδευση των μηχανικών αυτοκινήτων στις νέες
τεχνολογίες.

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

Ξεκίνησε η διανομή ψηφιακών υπογραφών νέου τύπου
μέσω της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος
ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 18.04.2022
Σε φάση υλοποίησης βρίσκεται η διανομή άυλων (νέου
τύπου) ψηφιακών υπογραφών προς επιχειρήσεις και
επαγγελματίες μέσω της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων
Ελλάδος (ΚΕΕΕ). Πρόκειται για ένα έργο το οποίο θα δώσει
τη δυνατότητα στους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις να
πάρουν απλά ψηφιακά εργαλεία, τα οποία θα βοηθήσουν
στην καθημερινότητά του και αφορά στη διανομή συνολικά
376.500 ψηφιακών υπογραφών και, συγκεκριμένα:
• 270.000 στα μέλη της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων
Ελλάδος
• 3.000 σε συμβολαιογράφους
• 43.500 σε δικηγόρους
• 60.000 σε μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου της
Ελλάδας

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η ΚΥΑ για τα νέα μέτρα για τον
κορονοϊό έως 01.05.2022
Δημοσιεύθηκε

στο

ΦΕΚ

1882/Β/16.04.2022

ΑριθμΔ1α/ΓΠ.οικ.22206/15.04.2022,

με
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η
νέα

ΚΥΑ
μέτρα

προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της
Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 18 Απριλίου
2022 και ώρα 6.00 έως και την Κυριακή 01 Μαΐου 2022 και
ώρα 6.00. Ειδικότερα, παραμένει η χρήση μάσκας σε όλους
τους εσωτερικούς χώρους και η τήρηση αποστάσεων 1,5
μέτρου μεταξύ των ατόμων.Τα κέντρα διασκέδασης και η
εστίαση

λειτουργούν

αποκλειστικά

για

πλήρως

εμβολιασμένους (όσοι έχουν κάνει τις τρεις δόσεις) ή
εμβολιασμένους με δύο δόσεις και έχουν παρέλθει μέχρι εννέα
μήνες και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο. Προβλέπεται
υποχρεωτική

επίδειξη

κατά την

είσοδο

των

πελατών,

πιστοποιητικού εμβολιασμού ή πιστοποιητικού νόσησης.
Ειδικότερα, από την 31η Μαρτίου ξεκίνησε και βρίσκεται σε
εξέλιξη η διάθεση των απομακρυσμένων ψηφιακών
υπογραφών για συμβολαιογράφους και δικηγόρους, μέσα
από τη συνεργασία της ΚΕΕΕ με τους συμβολαιογραφικούς
και δικηγορικούς συλλόγους. Έτσι, οι δύο επαγγελματικοί
κλάδοι μπορούν να ξεκινήσουν τη διαδικασία έκδοσης του
ψηφιακού τους πιστοποιητικού, σύμφωνα με τις οδηγίες που
έχουν ήδη λάβει μέσω e-mail από τους επιστημονικούς τους
συλλόγους. Τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσουν οι
ανακοινώσεις για τη διανομή των ψηφιακών υπογραφών και
στις υπόλοιπες επαγγελματικές ομάδες.

Υποχρεωτική η χρήση μάσκας από το προσωπικό και από

Μέχρι στιγμής, 800 συμβολαιογράφοι και 5.476 δικηγόροι
έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία απόκτησης ψηφιακού
πιστοποιητικού και έχουν ήδη εκδοθεί 1.995 ψηφιακά
πιστοποιητικά.
Αναλυτικά το δελτίο τύπου εδώ

διαγνωστικό τεστ covid-19. Ειδικότερα για τις εκκλησίες, από

τους πελάτες κατά τον χρόνο αναμονής. Σε επιχειρήσεις που
λειτουργούν σε ανοικτό υπαίθριο χώρο και διαθέτουν άδεια
λειτουργείας για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ο
πελάτης πρέπει να επιδείξει πιστοποιητικό εμβολιασμού ή
πιστοποιητικού νόσησης ή βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού
ελέγχου για covid-19.
Στις εκκλησίες οι άνθρωποι εισέρχονται αφού επιδείξουν
πιστοποιητικό

εμβολιασμού

,

ή

νόσησης

ή

αρνητικό

την υποχρεωτική χρήση μάσκας εξαιρούνται οι θρησκευτικοί
λειτουργοί κατά τη διάρκεια της θρησκευτικής τελετής.
Υποχρεωτική παραμένει η χρήση μάσκας σε όλα τα Μέσα
Μαζικής Μεταφοράς.

e-ΕΦΚΑ: Απλουστεύονται οι διαδικασίες για έναρξη ή μεταβολήδραστηριότητας των μη μισθωτών
Από τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑΑθήνα, 08/04/2022 εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: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.
Μέχρι σήμερα οι μη μισθωτοί που επιθυμούσαν να κάνουν έναρξη ή/μεταβολή εργασιών στη Φορολογική Διοίκηση, η οποία
συνδεόταν με την έναρξη ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ έπρεπε προηγουμένως να λάβουν Βεβαίωση απογραφικής δήλωσης, δηλαδή να
κάνουν «προεγγραφή» στον Φορέα προσκομίζοντας μια σειρά από δικαιολογητικά.
Η απλούστευση της διαδικασίας επιτυγχάνεται λόγω της ενεργοποίησης της διαλειτουργικότητας μεταξύ των πληροφοριακών
συστημάτων, μέσω της οποίας μπορούν να αντλούνται αυτόματα τα στοιχεία, μειώνοντας τη γραφειοκρατία και την ταλαιπωρία των
πολιτών.
Με αυτόν τον τρόπο, η εγγραφή/επανεγγραφή στον e-ΕΦΚΑ διενεργείται αυτόματα μετά την έναρξη ή μεταβολή εργασιών στη
Φορολογική Διοίκηση, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης του υπόχρεου για τηνολοκλήρωση της υπαγωγής στην ασφάλιση.
Η αίτηση υποβάλλεται μέχρι τη δέκατη (10η) ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα έναρξης ή μεταβολής εργασιών ηλεκτρονικά
μέσω του ιστότοπου του e-ΕΦΚΑ (https://www.efka.gov.gr/) ακολουθώντας τη διαδρομή->Ηλεκτρονικές υπηρεσίες για Ελεύθερους
Επαγγελματίες/Αυτοαπασχολούμενους/Αγρότες->Έναρξη/Μεταβολή/Λήξη ασφάλισης.
Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής αίτησης από τον υπακτέο στην ασφάλιση, το αρμόδιο όργανο του e-ΕΦΚΑ προβαίνει σε
αυτεπάγγελτη εγγραφή και ασφάλισή του.Σχετική η εγκύκλιος 14/6-4-2022.

Η πραγματικότητα για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές
Δελτίο Τύπου Υπουργείου Οικονομικών 16.04.2022:
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) δημοσιοποίησε χθες τα στοιχεία Παρακολούθησης Φορολογικής και Τελωνειακής
Διοίκησης μηνός Φεβρουαρίου 2022.
Με αφορμή δημοσιεύματα για δήθεν «έκρηξη» των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση τον προαναφερθέντα
μήνα, επισημαίνονται τα εξής:
Μία προσεκτική ανάγνωση των χθεσινών στοιχείων της ΑΑΔΕ αρκεί, για να αποδειχθεί ότι συμπεράσματα περί «στάσης πληρωμών»
από τους πολίτες είναι εκτός πραγματικότητας και αγνοούν τα επίσημα δεδομένα.
Η αλήθεια είναι ότι τον Φεβρουάριο του 2021 είχαν δημιουργηθεί ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 974 εκατομμυρίων ευρώ.
Τον Φεβρουάριο του 2022 εμφανίζεται αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών στα 1,7 δισ. ευρώ.
Με τη διαφορά ότι – όπως τονίζεται στη χθεσινή ανακοίνωση της ΑΑΔΕ – τα 800 εκατ. ευρώ αφορούν έναν και μοναδικό Α.Φ.Μ.,
δηλαδή έναν και μοναδικό οφειλέτη.
Συνεπώς, εάν αφαιρεθεί το συγκεκριμένο ποσό, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές κινούνται ακριβώς στα ίδια με πέρυσι επίπεδα.
Επιπλέον, με βάση την επίσημη ενημέρωση της ΑΑΔΕ, στο δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2022 εισπράχθηκαν από ληξιπρόθεσμα
χρέη 73 εκατ. ευρώ περισσότερα από την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
Άλλωστε, το πλαίσιο ρύθμισης των 120 δόσεων, η δυνατότητα επανένταξης σε αυτή για όσους την έχασαν στη διάρκεια της
πανδημίας και το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων των 36 ή 72 δόσεων για τις οφειλές που δημιουργήθηκαν στην περίοδο της πανδημίας,
έδινε τη δυνατότητα στους πολίτες να διεκπεραιώσουν τις οφειλές τους.
Η Κυβέρνηση διευκολύνει και θα συνεχίσει να διευκολύνει τους πολίτες.

Μηνιαίο Ενημερωτικό Τεύχος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων- Μάρτιος 2022
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

Η Κεντρική Ένωση απέστειλε στο ΒΕΘ το Μηνιαίο Ενημερωτικό Τεύχος Μάρτιος 2022, όπου αναλύονται ζητήματα επίκαιρα και
χρήσιμα με την λειτουργία των επιχειρήσεων.

Κατατέθηκε η τροπολογία για το πλαφόν 3% στις επαγγελματικές μισθώσεις
Κατατέθηκε η τροπολογία - προσθήκη του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που αφορά στο πλαφόν 3% στις επαγγελματικές
μισθώσεις. Με τις διατάξεις της τροπολογίας επιτρέπεται, από την 1η Ιανουαρίου 2022 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2022,
αναπροσαρμογή του μισθώματος που ανέρχεται σε 3%, κατά ανώτατο όριο, σε σχέση με το μίσθωμα του έτους 2021, για τις
εμπορικές και επαγγελματικές μισθώσεις ακινήτων. Η τροπολογία – προσθήκη κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με τίτλο "Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για τη δραστηριοποίηση των πλοίων αναψυχής
και των τουριστικών ημερόπλοιων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και
άλλες διατάξεις" (άρθρο 3). Δείτεεδώτηντροπολογία.

Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ και ΟΠΕΚΑ για την εβδομάδα 18-22 Απριλίου
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Την καταβολή των κύριων και επικουρικών συντάξεων Μάϊου και της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε χαμηλοσυνταξιούχους,
ανασφάλιστους υπερήλικες, δικαιούχους αναπηρικών επιδομάτων ΟΠΕΚΑ, δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και
δικαιούχους Επιδόματος Παιδιού περιλαμβάνει -μεταξύ άλλων- ο προγραμματισμός των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΟΠΕΚΑ και
ΟΑΕΔ για την περίοδο 18-22 Απριλίου. Θα καταβληθούν συνολικά πάνω από 2,4 δις. ευρώ σε πάνω από 5 εκατ. δικαιούχους.
Ειδικότερα:
1. Από τον e-ΕΦΚΑ την περίοδο 18-22 Απριλίου θα γίνουν οι ακόλουθες προγραμματισμένες καταβολές, στο πλαίσιο των
τακτικών πληρωμών του Φορέα:
• Τη Μεγάλη Τρίτη 19 Απριλίου θα καταβληθούν 552,5 εκατ. ευρώ για την καταβολή κύριων και επικουρικών συντάξεων
Μάϊου σε 974.228 δικαιούχους. Πρόκειται για τους συνταξιούχους που προέρχονται από τους τέως φορείς ΟΑΕΕ, ΟΓΑ
και ΕΤΑΑ καθώς και αυτούς των τ. ΝΑΤ, τ. ΕΤΑΤ, τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΔΕΗ.
• Τη Μεγάλη Τετάρτη 20 Απριλίου θα καταβληθούν 741,5 εκατ. ευρώ για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις Μαΐου σε
1.476.228 δικαιούχους που προέρχονται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις τράπεζες, τον ΟΤΕ και το Δημόσιο. Πρόκειται για
τους συνταξιούχους το ΑΜΚΑ των οποίων λήγει σε 1, 3, 5, 7 και 9.
• Τη Μεγάλη Τετάρτη 20 Απριλίου θα καταβληθούν επίσης 11 εκατ. ευρώ σε 28.000 δικαιούχους για προκαταβολές
συντάξεων Μαΐου στη βάση του Ν. 4778/2021.
• Τη Μεγάλη Πέμπτη 21 Απριλίου θα καταβληθούν 742 εκατ. ευρώ για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις Μαΐου σε
1.477.955 δικαιούχους που προέρχονται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις τράπεζες, τον ΟΤΕ και το Δημόσιο (για τους
συνταξιούχους που των οποίων το ΑΜΚΑ λήγει σε 0, 2, 4, 6 και 8).
• Επίσης, κατά την επόμενη εβδομάδα θα καταβληθούν 15,1 εκατ. ευρώ σε 700 δικαιούχουςσε συνέχεια έκδοσης
αποφάσεων για εφάπαξ.
• Τέλος, 13,9 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 56.571 ασφαλισμένους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας,
κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας).
Έκτακτες πληρωμές
Όπως έχει ήδη ανακοινώσει ο ε-ΕΦΚΑ, τη Μεγάλη Τετάρτη 20 Απριλίου 2022 θα πιστωθεί στους λογαριασμούς 634.000
χαμηλοσυνταξιούχων η έκτακτη οικονομική ενίσχυση Πάσχα, ύψους 200 ευρώ. Σημειώνεται ότι στον αριθμό αυτό δεν
συμπεριλαμβάνονται οι συνταξιούχοι εκείνοι που λαμβάνουν σύνταξη από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν.4387/2016 (ανάπηροι πολέμου, καλλιτέχνες, κλπ.)
2. Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλλει τη Μεγάλη Πέμπτη 21 Απριλίου την έκτακτη ενίσχυση σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που έχει
προαναγγείλει η κυβέρνηση, ως εξής:
• 138.515 δικαιούχοι αναπηρικού επιδόματος ΟΠΕΚΑ θα λάβουν έκτακτη οικονομική ενίσχυση 200 ευρώ.
• 32.000 ανασφάλιστοι υπερήλικες θα λάβουν έκτακτη οικονομική ενίσχυση 200 ευρώ.
• 223.529 δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος θα λάβουν διπλή δόση του επιδόματος.
• 580.000 δικαιούχοι Επιδόματος Παιδιού θα λάβουν προσαυξημένο το επίδομα.
3. Από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
• 9 εκατ. ευρώ σε 23.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων
• 27 εκατ. ευρώ σε 16.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης
• 700.000. ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας
• 500.000 ευρώ σε 1.000 δικαιούχους που συμμετείχαν σε Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
➢ Ανακοίνωση δημοσίευσης πινάκων από το Στατιστικό Μητρώο Επιχειρήσεων 2019 15.04.2022
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τη δημοσίευση πινάκων μεστοιχεία από το Στατιστικό Μητρώο
Επιχειρήσεων, έτους αναφοράς 2019.Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ, στον ακόλουθο
σύνδεσμο:https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SBR01/-.
➢ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την αναπροσαρμογή μισθωμάτων, μηνός Απριλίου 2022
Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή ( ΕΛΣΤΑΤ ) ανακοινώνεται ότι :
1. Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) κατά τη δωδεκάμηνη περίοδο Απριλίου 2021 – Μαρτίου 2022
παρουσίασε αύξηση (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή) κατά 8,9% (αύξηση οκτώ και εννέα δέκατα τοις εκατό).
2. Στις περιπτώσεις των μισθώσεων των οποίων η ετήσια αναπροσαρμογή μισθώματος ορίζεται, σύμφωνα μετην ισχύουσα
νομοθεσία, στο 75% της μεταβολής του ΔΤΚ, όπως αυτός υπολογίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ, τοποσοστό αύξησης του
μισθώματος για τον μήνα Απρίλιο 2022 διαμορφώθηκε σε 6,7% (αύξηση έξι και επτάδέκατα τοις εκατό) επί του
καταβαλλόμενου μισθώματος.
Τα στοιχεία του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή διατίθενται στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ, στη δ/νσηwww.statistics.gr.
Επίσης τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του Δείκτη παρέχονται με ηχογραφημένο μήνυμα στον τηλεφωνικόαριθμό 213 135
2142.

Αγγελίες Θέσεων Εργασίας από τον ΟΑΕΔ
ΟΑΕΔ: Δείτε τις Θέσεις Εργασίας σε Μεγάλες Επιχειρήσεις που θα αναρτώνται τακτικά στον Ιστότοπό μας.
Προσωρινά, μπορείτε να αναζητήσετε τρέχουσες Θέσεις Εργασίας στο παλαιό περιβάλλον.
Σας ενημερώνουμε ότι πρόκειται να ενεργοποιηθεί σύγχρονο περιβάλλον αναζήτησης/σύζευξης θέσεων εργασίας.

ΑΑΔΕ : Σε λειτουργία η Δήλωση Απόδοσης Εισφοράς
Προστασίας του Περιβάλλοντος για τα Πλαστικά Προϊόντα
Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να υποβάλετε τη Δήλωση
απόδοσης της εισφοράς προστασίας του περιβάλλοντος για τα
πλαστικά προϊόντα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του
ν.
4736/2020
(Α'200).ΕΙΣΟΔΟΣ
ΣΤΗΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ.
ΠροθεσμίεςΑνά τρίμηνο:
Α' τρίμηνο (01/01 έως 31/03) μέχρι 30/04
Β' τρίμηνο (01/04 έως 30/06) μέχρι 31/07
Γ' τρίμηνο (01/07 έως 30/09) μέχρι 31/10
Δ' τρίμηνο (01/10 έως 31/12) μέχρι 31/01 του επόμενου έτους.
Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις
Λήψη αρχείου (Ενημέρωση 14-04-2022).
Σχετικές διατάξεις
Α. 1251 /13-12-2021.

Πρόσκληση συμμετοχής στην προκαταρκτική διαβούλευση
των ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών για τρόφιμα της
Γενικής Γραμματείας Εμπορίου
Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, μας ενημερώνει ότι στην ιστοσελίδα του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ),
www.promitheus.gov.gr , στην ενότητα «Προκαταρκτικές
διαβουλεύσεις» αναρτήθηκαν για διαβούλευση ενιαίες τεχνικές
προδιαγραφές
για
τρόφιμα.
Δείτε
τη
σχετικήπρόσκλησησυμμετοχής σε διαβούλευση.

Τροπολογία: Μετάθεση της ημερομηνίας των εκλογών
στα επιμελητήρια
Κατατέθηκε η τροπολογία-προσθήκη του υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που αφορά στη χρονική
μετάθεση της διαδικασίας εκλογής μελών των διοικητικών
συμβουλίων των επιμελητηρίων (άρθρο 4). Όπως
σημειώνεται, η διαδικασίας εκλογής μελών των διοικητικών
συμβουλίων των επιμελητηρίων του ν. 4497/2017, θα
διεξαχθεί σε ημερομηνία μεταξύ της 15ης Νοεμβρίου 2023
και της 15ης Δεκεμβρίου 2023, που ορίζεται με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου Επιμελητηρίου.

myCar: Σε λειτουργία η πληρωμή τελών κυκλοφορίας με
το μήνα
Στην πλατφόρμα myCAR, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων, έχετε τη δυνατότητα να:
Θέσετε σε ψηφιακή ακινησία/κυκλοφορία το όχημά σας,
καταθέτοντας ψηφιακά τις πινακίδες του, χωρίς να πρέπει να
επισκεφθείτε τη ΔΟΥ σας.
Κατεβάσετε το ειδοποιητήριο για τα τέλη κυκλοφορίας και να
λάβετε βεβαίωση μη οφειλής τελών κυκλοφορίας.
Άρετε την ακινησία του οχήματός τους και να πληρώσετε
τέλη κυκλοφορίας με το μήνα.
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ.
Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις (Ενημέρωση 07-09-2021).
Εγχειρίδιο Χρήσης
Λήψη αρχείου(Ενημέρωση 02-09-2021).
Σχετικές διατάξεις
Ν 4920 /15-04-2022
Ν 4758 /04-12-2020 αρθ. 66 - Ηλεκτρονική ακινησία
Α. 1304 /31-12-2020.

Η 4η «Ημέρα Καριέρας ΟΑΕΔ» έδωσε τη δυνατότητα σε περισσότερους από 3.000 ανέργους να βρουν δουλειά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΑΕΔ 16.04.2022. Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία η τέταρτη «Ημέρα Καριέρας ΟΑΕΔ» που διοργανώθηκε το
Σάββατο 16 Απριλίου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Η εκδήλωση έδωσε τη δυνατότητα σε χιλιάδες πολίτες που αναζητούν εργασία,
να συνομιλήσουν με εκπροσώπους εταιρειών που αναζητούν εργαζόμενους για τις θέσεις εργασίας που διαθέτουν.
Στην εκδήλωση συμμετείχαν 83 επιχειρήσεις με περισσότερες από 4.500 θέσεις εργασίας, διαφορετικών επιπέδων εξειδίκευσης και
μεγάλου εύρους ειδικοτήτων, όπως: τουριστικών επαγγελμάτων, εκπαιδευτικών, υπαλλήλων γραφείου, υπαλλήλων λογιστηρίου,
μηχανολόγων και ηλεκτρολόγων μηχανικών, προγραμματιστών, softwareengineers, τεχνικών πεδίου, νοσηλευτών και γενικού
ιατρικού
προσωπικού,
πωλητών
καταστημάτων,
προσωπικού
ασφαλείας,
χειριστών
μηχανημάτων,
κ.α.
Όσοι από τους ανέργους δεν μπόρεσαν να προσέλθουν στην εκδήλωση, μπορούν να αποστείλουν μέχρι τις 30 Απριλίου το
βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση kariera@oaed.gr γράφοντας στο θέμα την ειδικότητα που τους ενδιαφέρει και τον τόπο
κατοικίας
τους.
Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε: «Αυτό που έγινε το Σάββατο στο Στάδιο
Ειρήνης και Φιλίας είναι μια πολύ σημαντική προσπάθεια της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Ήρθαν 83 επιχειρήσεις και
προσέφεραν 4.500 νέες δουλειές. Αυτή είναι η δουλειά της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, όχι μόνο να μένει στα επιδόματα όσο
σημαντικά και να είναι, αλλά να βρίσκει στους ανέργους δουλειές. Είναι ένα πάντρεμα που κάνει ο Οργανισμός ανάμεσα στις
επιχειρήσεις και στους ανέργους. Είναι η τέταρτη πρωτοβουλία αυτής της μορφής από τον Σεπτέμβριο και μετά και οι πρωτοβουλίες
αυτές θα συνεχιστούν. Ενθαρρύνω τον Διοικητή του Οργανισμού τον Σπύρο Πρωτοψάλτη και τα στελέχη της Δημόσιας Υπηρεσίας
Απασχόλησης να συνεχίσουν προς την ίδια κατεύθυνση. Έτσι γίνεται στις προηγμένες χώρες του εξωτερικού, έτσι πρέπει να γίνεται
και
στην
Ελλάδα.
Αυτό
είναι
ουσιαστική
κοινωνική
πολιτική».
Ο Διοικητής του ΟΑΕΔ Σπύρος Πρωτοψάλτης δήλωσε: «Η 4η «Ημέρα Καριέρας» είχε τη μεγαλύτερη συμμετοχή επιχειρήσεων, με
περισσότερες από 4.500 θέσεις εργασίας και τη μεγαλύτερη προσέλευση πολιτών από όλες τις αντίστοιχες εκδηλώσεις. Στόχος της
Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης είναι, με περισσότερη εξωστρέφεια, να βρίσκεται δίπλα στους πολίτες δίνοντάς τους
πραγματικές ευκαιρίες απασχόλησης. Έχοντας επίγνωση της κρισιμότητας του ρόλου μας στη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης στην
αγορά εργασίας θα συνεχίσουμε να διοργανώνουμε «Ημέρες Καριέρας» σε όλη την Ελλάδα και να ερχόμαστε πιο κοντά στους
πολίτες που χρειάζονται τις υπηρεσίες μας».

Ασφάλιση πολιτών τρίτων χωρών που αιτούνται διεθνή προστασία
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
« Ασφαλιστικά Θέματα» με τίτλο "Ασφάλιση πολιτών τρίτων χωρών που αιτούνται διεθνή προστασία" στο οποίο αποτυπώνονταιοι
διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν οι αιτούντες διεθνή προστασία προκειμένου να απογραφούν στο Μητρώο ΕΦΚΑ, ώστε να
έχουν τη δυνατότητα ασφάλισης και δραστηριοποίησης στο χώρο εργασίας.

Οδηγός Προγραμμάτων από το ΕΕΔΕΓΕ
Το Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών (ΕΕΔΕΓΕ)
ενημέρωση των μελών του τον οδηγό ενεργών προγραμμάτων στήριξης επιχειρήσεων.

απέστειλε στο Επιμελητήριό μας για την

Ενημέρωση από ΕΠΑνΕΚ 2014-2020
9η τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση
Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων»
Δημοσιεύθηκε η ένατη (9η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης του
ΕΠΑνΕΚ «Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων», σχετικά με τη συμπληρωματική ένταξη σαράντα έξι (46) επιπλέον
αιτήσεων χρηματοδότησης, συνολικής δημόσιας δαπάνης 83.179,00 ευρώ. Τα συνολικά ενταγμένα έργα στη Δράση ανέρχονται
στα δέκα τρεις χιλιάδες εξακόσια ενενήντα πέντε (13.695) κσι η συνολική δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται σε 25.049.641,96
ευρώ.
Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ
7η τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»
Δημοσιεύθηκε η έβδομη (7η) τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης του
ΕΠΑνΕΚ «Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης Πληττόμενων από την Πανδημία Τουριστικών Επιχειρήσεων Φιλοξενίας ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ», σχετικά με τη συμπληρωματική ένταξη έντεκα (11) αιτήσεων χρηματοδότησης, δημόσιας
δαπάνης 2.572.821,00 ευρώ.
Ειδικότερα: i) πέντε (5) αιτήσεις αφορούν σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δημόσιας δαπάνης 454.810,55 ευρώ, ii) μία (1) αίτηση
αφορά σε Μικρομεσαία επιχείρηση με χρηματοδότηση άνω των 200.000,00 ευρώ ανά επιχείρηση, δημόσιας δαπάνης 400.000,00
ευρώ και iii) πέντε (5) αιτήσεις αφορούν σε Μεγάλες επιχειρήσεις, δημόσιας δαπάνης 1.718.010,45 ευρώ.
Με την τροποποίηση, τα συνολικά ενταγμένα έργα στη Δράση ανέρχονται σε πέντε χιλιάδες εξακόσια είκοσι (5.620). Η συνολική
δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 235.178.061,51 ευρώ.
ReactEU - Η Δράση χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της απόκρισης της Ένωσης στην πανδημία COVID-19.
Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ
2η Απόφαση Αποδοχής/Απόρριψης Ενστάσεων στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»
Δημοσιεύθηκε η δεύτερη (2η) Απόφαση Αποδοχής/Απόρριψης Αιτήσεων Ενστάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης
«Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης Πληττόμενων από την Πανδημία Τουριστικών Επιχειρήσεων Φιλοξενίας - ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την απόρριψη τεσσάρων (4) ενστάσεων, συνολικής αιτούμενης δημόσιας δαπάνης
50.942,37 ευρώ.
ReactEU - Η Δράση χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της απόκρισης της Ένωσης στην πανδημία COVID-19
Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ
1η Απόφαση Αποδοχής/Απόρριψης Ενστάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση
Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων»
Δημοσιεύθηκε η πρώτη (1η) Απόφαση Αποδοχής/Απόρριψης Ενστάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης του
ΕΠΑνΕΚ «Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων», σχετικά με την έγκριση των αποτελεσμάτων της εξέτασης εκατόν
δεκαεννέα (119) ενστάσεων. Ειδικότερα, εγκρίνεται η αποδοχή σαράντα έξι (46) ενστάσεων, συνολικής δημόσιας δαπάνης
83.179,0 ευρώ, καθώς και η απόρριψη εβδομήντα τριών (73) ενστάσεων, συνολικής δημόσιας δαπάνης 130.789,00 ευρώ.
Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ

Δράση ΕΠΑνΕΚ: «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών» - Παράταση
ημερομηνίας υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επενδυτικών Σχεδίων
Δημοσιεύθηκε η Απόφαση παράτασης ημερομηνίας υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επενδυτικών Σχεδίων στη Δράση του
ΕΠΑνΕΚ «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών»,σύμφωνα με την οποία η υποβολή
αιτήσεων χρηματοδότησης παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 13/05/22 και ώρα 15:00, από 18/04/22 και ώρα 15:00, όπως
ίσχυε.Ωφελούμενοι της Δράσης είναι οι Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν καταχωριστεί στα οικεία Μητρώα που τηρούνται
στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, ως: α) αυτοαπασχολούμενοι λογιστές – φοροτεχνικοί κάτοχοι επαγγελματικής
ταυτότητας λογιστή – φοροτεχνικού κατά τάξεις ή β) νομικά πρόσωπα παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών
υπηρεσιών.Επιδοτούνται αιτήσεις με επιχορήγηση από 1.500 ευρώ έως 2.000 ευρώ, ανάλογα με τα έσοδα του 2020, για δαπάνες
ψηφιακού εκσυγχρονισμού.Οι ωφελούμενοι, οι οποίοι έκαναν έναρξη εντός του 2021 δύναται να αιτηθούν και να λάβουν ως
ανώτερο όριο επιχορήγησης ποσό 1.500 ευρώ. Επιχορηγούνται αποκλειστικά δαπάνες προμήθειας για εξοπλισμό τεχνολογιών
πληροφορικής επικοινωνίας και λογισμικά απαραίτητα για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό της επιχείρησης.Η υποβολή αιτήσεων και
δικαιολογητικών:
(i)
γίνεται
ηλεκτρονικά
στο:
www.ependyseis.gr,
(ii)
διαρκεί
από
09/03/2022
μέχρι
13/05/22
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στο
ΠΣΚΕ.
Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.
Για κάθε πρόσθετη πληροφορία σχετικά με τη Δράση μπορείτε να απευθυνθείτε ή να ανατρέξετε:
•
στο Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ:Δραγατσανίου 8, πλατεία Κλαυθμώνος, Αθήνα. Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως
και Παρασκευή από τις 10.00 π.μ. έως τις 2.00 μ.μ.
•
στο 801 11 36 300 (από σταθερό, με αστική χρέωση από τις 9.00 π.μ έως τις 4.30 μ.μ.
•
στην ιστοσελίδα της Δράσης
•
στην ιστοσελίδα www.espa.gr
•
στα σημεία Πληροφόρησης ΕΦΕΠΑΕ & των Περιφερειακών Μονάδων του: www.efepae.gr .

Παράταση ημερομηνίας υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ «Έκτακτη επιχορήγηση των
περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων,
τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιώνγυμναστήριου και σχολής χορού»
Δημοσιεύθηκε η δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης στη Δράση του ΕΠΑνΕΚ
«Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων
και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστήριου και σχολής χορού», σύμφωνα με την οποία η
υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 20 Μαΐου 2022 και ώρα 15:00, από την Παρασκευή 15
Απριλίου και ώρα 15:00 όπως ίσχυε.Με την τροποποίηση της Πρόσκλησης προστίθενται και οι ΚΑΔ:
• 77.39.19.03 «Υπηρεσίεςενοικίασηςεξοπλισμού εκθέσεων»
• 90.02.19 «Άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες των τεχνών του θεάματος»
• 90.04 «Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες»
Ωφελούμενοι της Δράσης είναι επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, των κλάδων:
• Παροχής υπηρεσιών οργάνωσης συνεδρίων/εμπορικών εκθέσεων,
• Τροφοδοσίας για εκδηλώσεις,
• Εστίασης/διασκέδασης/ψυχαγωγίας,
• Γυμναστηρίων και σχολώνχορού.
Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών:
(i)γίνεται ηλεκτρονικά στο: www.ependyseis.gr
(ii) διαρκεί από 16/03/22 μέχρι 20/05/22
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στο
ΠΣΚΕ.ReactEU - Η Δράση χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της απόκρισης της Ένωσης στην πανδημία COVID-19. Για κάθε πρόσθετη
πληροφορία σχετικά με τη Δράση μπορείτε να απευθυνθείτε ή να ανατρέξετε:
• στο Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Δραγατσανίου 8, πλατεία Κλαυθμώνος, Αθήνα. Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα
έως και Παρασκευή από τις 10.00 π.μ. έως τις 2.00 μ.μ.
• στο 801 11 36 300 (από σταθερό, με αστική χρέωση από τις 9.00 π.μ έως τις 4.30 μ.μ.
• στηνιστοσελίδα της Δράσης
• στηνιστοσελίδα www.espa.gr
στα σημεία Πληροφόρησης ΕΦΕΠΑΕ & των Περιφερειακών Μονάδων του: www.efepae.gr

Νέα Έρευνα: Τι Πιστεύουν Οι Έλληνες - 2022
Μετά τη δημοσίευση του πρώτου μέρους της έρευνας "Τι Πιστεύουν Οι Έλληνες - 2022", την οποία μπορείτε να διαβάσετε εκεί,
έρχεται η παρουσίαση του δεύτερου μέρους . Η έρευνα διεξήχθη από την εταιρεία ερευνών MARCA.E. και τα ερωτήματα που
καλείται να απαντήσει είναι τα εξής: “ Πώς βλέπουν οι πολίτες τα οικονομικά θέματα, τον ρόλο του κράτους στη ζωή τους, τα
εργασιακά και τα θέματα ισότητας; Επίσης: Πώς ζουν οι Έλληνες το 2022; ”
Αυτό το σκέλος της έρευνας περιέχει ερωτήσεις για την οικονομία, για τις σχέσεις των Ελλήνων με το κράτος, για την εργασιακή τους
κατάσταση, για τα οικονομικά τους, για την ισότητα των φύλων και για τον τρόπο με τον οποίο οι Έλληνες ζουν σήμερα. Τα
συμπεράσματα και αυτών των απαντήσεων έχουν μεγάλο ενδιαφέρον και μας δίνουν μια εικόνα για το τι σκέφτονται, πώς ζουν και
πώς αντιλαμβάνονται τον κόσμο οι Έλληνες μετά από τις πολλαπλές κρίσεις των τελευταίων δεκαετιών.
Μπορείτε να διαβάσετε τα πλήρη αποτελέσματα της έρευνας εδώ, να βρείτε μια συνοπτική παρουσίαση των κυριότερων
ευρημάτων εδώ και να κατεβάσετε τα πλήρη, ανοιχτά δεδομένα της έρευνας απόεδώ (.xls και .sav).
Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας,
μπορείτε να επικοινωνήσετε με email: info@dianeosis.org ή τηλ. 213 002 3000 .

Σε έξαρση οι online απειλές στην Ελλάδα: 2η παγκοσμίως μετά την Ουκρανία
Στη δεύτερη θέση, παγκοσμίως, όσον αφορά στους κινδύνους, που συνδέονται με το σερφάρισμα στο Διαδίκτυο, μόλις μία θέση
δηλαδή πίσω από την Ουκρανία, βρίσκεται η Ελλάδα. Σύμφωνα με στοιχεία του KSN (KasperskySecurityNetwork), σχεδόν ένας
στους δύο (44,4%) Έλληνες χρήστες του Διαδικτύου ήρθε αντιμέτωπος με κάποια μορφή διαδικτυακής απειλής την περίοδο
Ιανουάριος - Μάρτιος 2022.Όπως εξηγούν οι ειδικοί, κάθε φορά που οι χρήστες συνδέονται στο Διαδίκτυο είναι πιθανό να εκθέτουν
τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στον υπολογιστή τους σε ιούς και άλλα κακόβουλα προγράμματα. Αυτά μπορούν να
διεισδύσουν στον υπολογιστή, ενώ ο χρήστης κατεβάζει δωρεάν λογισμικό ή περιηγείται σε ιστότοπους, που έχουν παραβιαστεί
από εγκληματίες ή ορισμένα networkworms.Τα τελευταία μπορούν να διεισδύσουν στον υπολογιστή μόλις αυτός συνδεθεί στο
Διαδίκτυο, ακόμη και πριν ο χρήστης ανοίξει μια ιστοσελίδα ή κατεβάσει ένα αρχείο. Αυτές οι κακόβουλες επιθέσεις, που
συμβαίνουν μέσω προγραμμάτων περιήγησης, ονομάζονται διαδικτυακές απειλές.Οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου
χρησιμοποιούν διαφορετικές μεθόδους για να διεισδύσουν σε συστήματα. Μία από τις πιο συνηθισμένες εξ αυτών είναι η
εκμετάλλευση ευπαθειών σε προγράμματα περιήγησης και τα plugin τους (drive-bydownload).Η “μόλυνση” σε αυτήν τη μορφή
επίθεσης λαμβάνει χώρα κατά την επίσκεψη σε “μολυσμένο” ιστότοπο, χωρίς καμία παρέμβαση από τον χρήστη και εν αγνοία του.
Μεταξύ αυτών, το fileless κακόβουλο λογισμικό είναι το πιο επικίνδυνο: ο κακόβουλος κώδικας του, χρησιμοποιεί συνδρομές
μητρώου ή WMI για επιμονή, χωρίς να αφήνει κανένα αντικείμενο για στατική ανάλυση στον δίσκο.
Κοινωνική μηχανική
Μία άλλη συχνή μέθοδος είναι η κοινωνική μηχανική. Αυτές οι επιθέσεις απαιτούν τη συμμετοχή του χρήστη: ο χρήστης, δηλαδή,
πρέπει να κατεβάσει ένα κακόβουλο αρχείο στον υπολογιστή του. Αυτό συμβαίνει, όταν οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου κάνουν
το θύμα να πιστέψει ότι κατεβάζει ένα νόμιμο πρόγραμμα.
Εκτός από τη χρήση μιας αξιόπιστης λύσης για την αποτελεσματική προστασία τους από τέτοιες απειλές, οι χρήστες θα πρέπει να
προχωρούν σε:
- Σάρωση των λήψεων τους για κακόβουλο λογισμικό.
- Έλεγχο των συνδέσμων πριν το άνοιγμα, κάνοντας κλικ μόνο σε συνδέσμους που είναι βέβαιοι ότι ο προορισμός είναι ασφαλής
και αξιόπιστος.
- Δημιουργία ισχυρών και ασφαλών κωδικών πρόσβασης και αποφυγή των διπλότυπων. Οι χρήστες θα πρέπει να χρησιμοποιούν
έναν ασφαλή Διαχειριστή κωδικών πρόσβασης, ούτως ώστε να είναι σε θέση να διαχειρίζονται όλους τους λογαριασμούς και τους
κωδικούς πρόσβασης.
- Περιορισμό των προσπαθειών σύνδεσης με την ενεργοποίηση της λειτουργίας κλειδώματος του λογαριασμού τους μετά από
περιορισμένο αριθμό προσπαθειών.
- Έλεγχο ύπαρξης ενδείξεων phishing σε μηνύματα κειμένου, email και άλλες επικοινωνίες. (ΠΗΓΗ: SEPE
Newsletter<newsletter@sepe.gr>,19.04.2022).

Από 1ης Ιουλίου η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας σε τράπεζες και σούπερ-μάρκετ
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Από 1ης Ιουλίου 2022 ξεκινά η εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στους κλάδους των Τραπεζών και των Σούπερ Μάρκετ
με περισσότερους από 250 εργαζόμενους, ενώ από 1ης Ιουνίου ξεκινά για όλες τις επιχειρήσεις η πρώτη φάση εφαρμογής του
ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ. Η Κάρτα Εργασίας, που θεσμοθετήθηκε με τον νόμο 4808/2021 για την Προστασία της Εργασίας, διασφαλίζει το
ωράριο εργασίας και τις υπερωρίες, καθώς θα σημάνει την καθημερινή και άμεση (σε πραγματικό χρόνο) κοινοποίηση στο Π.Σ.
ΕΡΓΑΝΗ της έναρξης και λήξης εργασίας για κάθε εργαζόμενο.
Για την προετοιμασία των επιχειρήσεων και την ενημέρωση των εργαζομένων το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
γνωστοποιεί σήμερα τις βασικές προδιαγραφές υλοποίησης των νέων ρυθμίσεων. Ειδικότερα, προβλέπονται τα εξής:
• Από 1/6/2022 ξεκινά η απογραφική διαδικασία του Ωραρίου Απασχόλησης από όλες τις επιχειρήσεις – εργοδότες που
απασχολούν εργαζόμενους μισθωτής εξαρτημένης εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, ο εργοδότης θα δηλώνει για κάθε εργαζόμενο τα
γενικά στοιχεία που αφορούν τη σχέση εργασίας, το ωράριο απασχόλησης (είτε σταθερό εβδομαδιαίο είτε μεταβαλλόμενο ανά
ημέρα), τις έκτακτες τροποποιήσεις του ωραρίου, υπερωρίες και άδειες.
Μετά την υποβολή της δήλωσης, το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ θα εμφανίζει το Προγραμματισμένο Ωράριο Εργασίας ανά Εργαζόμενο, το
οποίο θα είναι άμεσα διαθέσιμο σε εργοδότη και εργαζόμενο σε ψηφιακή μορφή ημερολογίου. Οι εργαζόμενοι θα έχουν άμεση
πρόσβαση σε αυτό, μέσω του myErganimobileapp ή το myErganiweb portal (https://myErgani.gov.gr).
• Η απογραφική διαδικασία θα ολοκληρωθεί στις 30 Νοεμβρίου 2022 για όλες τις επιχειρήσεις με εξαίρεση τις τράπεζες και τα
σούπερ μάρκετ που θα πρέπει – λόγω εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας από 1ης Ιουλίου – να την έχουν ολοκληρώσει
μέχρι τις 30 Ιουνίου.
• Επιχειρήσεις που ήδη χρησιμοποιούν σύστημα ωρομέτρησης θα έχουν τη δυνατότητα άμεσης διασύνδεσης με τον νέο
μηχανισμό της Κάρτας Εργασίας στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.
• Αναπτύσσεται και θα διατεθεί στις επιχειρήσεις η νέα εφαρμογή για φορητές συσκευές myErganiCardScanner, με την οποία θα
γίνεται η ανάγνωση της Κάρτας Εργασίας των υπαλλήλων (σε μορφή QR Code) κατά την προσέλευση / αποχώρηση από την
εργασία και αυτόματη υποβολή της πληροφορίας στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ. Η Κάρτα Εργασίας κάθε υπαλλήλου θα είναι διαθέσιμη
μέσα από την αντίστοιχη εφαρμογή για φορητές συσκευές myErgani για τους εργαζόμενους, η οποία θα διατεθεί το αμέσως
επόμενο διάστημα.
Παρατίθεται στη συνέχεια η ανακοίνωση των βασικών προδιαγραφών, ενώ θα ακολουθήσει η δημοσίευση αναλυτικών τεχνικών
προδιαγραφών το επόμενο διάστημα.
Δείτε την ανακοίνωση εδώ

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.

Σεμινάριο “Πιστοποίησης Συλλέκτη Αυτοφυών Μανιταριών”
Το Επιμελητήριο Γρεβενών σε συνεργασία με το Διεπιμελητηριακό Φορέα Πιστοποίησης – ΔΙ.ΦΟ.Π. πραγματοποιεί το σεμινάριο
“Πιστοποίησης Συλλέκτη Αυτοφυών Μανιταριών” στις 14 και 15 Μαΐου 2022 στο Επιμελητήριο Γρεβενών.
Το εκπαιδευτικό σεμινάριο απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερομένους ερασιτέχνες ή επαγγελματίες που συλλέγουν,
επεξεργάζονται, τυποποιούν και εμπορεύονται αυτοφυή μανιτάρια ή προϊόντα που περιέχουν μανιτάρια.
Στόχος του σεμιναρίου είναι η επαγγελματική δραστηριότητα του συλλέκτη αυτοφυών μανιταριών να διασφαλιστεί με μια
ολοκληρωμένη επαγγελματική κατάρτιση ώστε να πιστοποιηθούν οι γνώσεις και οι δεξιότητές του μέσα από τις αξιόπιστες
διαδικασίες πιστοποίησης προσώπων κατά το Διεθνές Πρότυπο ISO/IEC 17024.
Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στις 14 και 15 Μαΐου 2022 στο Επιμελητήριο Γρεβενών.
Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από το Επιμελητήριο Γρεβενών έως
30-04-2022
στις 13:00 μ.μ. στα email:
1)ebegreve@grevenanet.grκαι 2) aglezakou@acci.gr - Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.
Το κόστος του σεμιναρίου και της πιστοποίησης ανέρχεται στο ποσό των 250 €.
Το εκπαιδευτικό προσωπικό και οι εκπαιδευόμενοι οφείλουν να προσέρχονται:
•
με πιστοποιητικό εμβολιασμού,
•
με βεβαίωση παρελθούσας νόσησης από κορωνοϊό (τελευταίου εξαμήνου) ή
•
με βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού τεστ (rapidtest )
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο τηλ. 24620 85501.

Σύντομο ερωτηματολόγιο για την εφαρμογή της Συμφωνίας Εμπορίου ΗΒ-ΕΕ στην Ελλάδα
Το Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου (DIT) της Βρετανικής Πρεσβείας στην Αθήνα, διεξάγει έρευνα σχετικά με την εφαρμογή της
Συμφωνίας Εμπορίου και Συνεργασίας ΕΕ-ΗΒ και τυχόν προβλήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις μέχρι
στιγμής.Η μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή σας είναι να συνεργάζεστε με το Ηνωμένο Βασίλειο.Οι απαντήσεις σας μπορούν να
υποβληθούν έως τις 10 Μαΐου 2022.Τα σχόλιά σας θα ενημερώσουν το Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου (DIT) της Βρετανικής Πρεσβείας
στην Αθήνα για τις συζητήσεις με τις αρχές της Ελλάδος και του Ηνωμένου Βασιλείου στο μέλλον. Βρείτε το ερωτηματολόγιο εδώ.Για
οποιαδήποτε σχετική απορία, επικοινωνήστε με τον κ. Σταύρο Χριστοδούλου στο email: Stavros.Christodoulou@fcdo.gov.uk.

Ανακοίνωση για την έκθεση τεχνολογιών μηχανημάτων «KONYA 2022»
To Εμπορικό Τμήμα της Πρεσβείας της Τουρκίας στην Αθήνα, μας ενημερώνει ότι, στις 11-14 Μαΐου
2022πρόκειταιναπραγματοποιηθείη Διεθνής Έκθεση Τεχνολογιών Μηχανημάτων KONYA 2022 ,από το TUYAPFuarcilik στην
Konya - Turkey με επιχορήγηση του σχετιζόμενου φορέα εξαγωγών.
Στηνέκθεσηπροσκαλούνταιταστελέχητωνδιοικήσεωντωνεταιριώνπουδραστηριοποιούνταιστους τομείς μηχανημάτων επεξεργασίας
μετάλλων, τεχνολογίας συγκόλλησης, κοπής, διάτρησης, εργαλείων χειρός, υδραυλικών συστημάτων, τεχνολογίες επεξεργασίας
προφίλ, βιομηχανία μηχανημάτων για μέταλλα, πλαστικές τεχνολογίες, Ηλεκτρικοί κινητήρες, ηλεκτρικός κύκλος, συστήματα
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ηλεκτρικοί διακόπτες και εξοπλισμός διανομής ισχύος, μετάδοση ηλεκτρικής ενέργειας,
ηλεκτρονικός εξοπλισμός δοκιμής κλπ.
Παράλληλα με την έκθεση υπάρχει ειδική διοργάνωση από το αρμόδιο Υπουργείο της Τουρκίας, η οποία διαρκεί 3 μέρες και
περιλαμβάνει επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο καθώς και συναντήσεις με τους παραγωγούς. Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι οι
εταιρείες θα επιλεγούν από το Υπουργείο.
Κατά τη διάρκεια των ημερομηνιών της έκθεσης 10-13 Μαίου 2022το αρμόδιο Υπουργείο της Τουρκίαςθα καλύψει τα έξοδα
διαμονής ενός εκπροσώπου από κάθε εταιρία για 3 νύχτες σε ξενοδοχείο 4 ή 5 αστέρων, το πρωινό και τις μεταφορές από και
προς το αεροδρόμιο καθώς και στον εκθεσιακό χώρο.
Τα έξοδα διαμονής θα καλυφθούν μόνο εφόσον οι επισκέπτες λάβουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και ταξιδέψουν στις
συγκεκριμένες ημερομηνίες των 10-13 Μαΐου 2022(διαμονή 3 νυχτών).
Σε περίπτωση που οι επισκέπτες επιθυμούν να ταξιδέψουν λιγότερες μέρες ή σε διαφοροποιημένες ημερομηνίες, θα πρέπει να
καλύψουν οι ίδιοι τα έξοδά τους.
Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.konmakfair.com/
Οι εταιρείες που θέλουν να επισκεφτούν την έκθεση πρέπει να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση , και να στείλουν το
αργότερο μέχρι τις 25/04/2022 στο e-mail :atina@ticaret.gov.tr

Σεμινάριο: Οι Επενδύσεις ως «Εργαλεία» μείωσης των φορολογητέων κερδών και φόρων
O Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος πραγματοποιεί Σεμινάριο με θέμα: Οι Επενδύσεις ως «Εργαλεία» μείωσης των
φορολογητέων κερδών και φόρων την Τετάρτη 11 Μαΐου 2022 στις εγκαταστάσεις του ΣΒΕ, 26ης Οκτωβρίου 2021,
Θεσσαλονίκη.Στόχος: Η αναλυτική και πρακτική παρουσίαση των δυνατοτήτων που δίδονται από το ισχύον φορολογικό πλαίσιο,
να αποκτηθούν φορολογικά ωφελήματα σε περιπτώσεις επενδύσεων αλλά και επιλογής κατηγορίας δαπανών.Η ενσωμάτωση
και μέτρηση των φορολογικών ωφελημάτων στο «Επιχειρηματικό Σχέδιο» αλλά και στην «Στρατηγική» μιας επιχείρησης.Σε
ποιους απευθύνεται: Στους «Γενικούς Διευθυντές», «Οικονομικούς Διευθυντές», «Προϊσταμένους Λογιστηρίου» και Στελέχη που
επιθυμούν
να
αποκτήσουν
τις
ανάλογες
γνώσεις.
Θεματολογία
1. Το γενικό πλαίσιο και οι επιμέρους κατηγορίες επενδύσεων και δαπανών, που μειώνουν τα φορολογητέα κέρδη και
τους φόρους.
2. Η διαδικασία μέτρησης των φορολογικών ωφελημάτων στον σχεδιασμό μιας επένδυσης.
3. Η μείωση των φορολογικών κερδών, χωρίς να μειώνονται τα λογιστικά κέρδη.
4. Επενδύσεις που εντάσσονται σε Αναπτυξιακούς Νόμους και έχουν Φορολογική Απαλλαγή.
5. Ειδικές Ενισχύσεις λόγω covid-19, απρόβλεπτων καιρικών συνθηκών, κ.λπ
6. Κίνητρα συγχωνεύσεων και μετατροπών.
7. Δαπάνες και Αγορές Παγίων οι οποίες «πριμοδοτούνται» φορολογικά:
Δαπάνες που εμπίπτουν στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των επιχειρήσεων.
Δαπάνες Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας
Χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης για συγκεκριμένες δαπάνες που αφορούν τους εργαζομένους και την
προστασία του περιβάλλοντος
Δαπάνες μίσθωσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών ή χαμηλών ρύπων.
Δαπάνες αγοράς,εγκατάστασης και λειτουργίας δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτισης οχημάτων
Δαπάνες αγοράς οχημάτων ηλεκτρικού μηδενικών ή χαμηλών ρύπων
Προσαυξημένη έκπτωση διαφημιστικής δαπάνης
Δαπάνη για την εφαρμογή ηλεκτρονική τιμολόγησης
Περιπτώσεις Προσαυξημένων αποσβέσεων
8. Κίνητρα Ευρεσιτεχνίας
Κόστος
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: email: dinaki@sbe.org.grweb: https://sbe.org.gr/ τηλ. 2310 539 817.

15TH INTERNATIONAL TRADE FAIR FOR FOOD PROCESSING TECHNOLOGIES
Ηεταιρία “Reed Tüyap Fuarcılık A.Ş” μετηνεπιχορήγησητουσχετιζόμενουφορέαεξαγωγήςπραγματοποιείτην 15ηΔιεθνήΈκθεση
«INTERNATIONAL TRADE FAIR FOR FOOD PROCESSING TECHNOLOGIES» μεταξύτωνημερομηνιών 09 – 11 Ιουνίου 2022
στηνΚωνσταντινούπολη, Τουρκίαστο Tuyap Fair, Convention and Congress Center. Στην έκθεση προσκαλούνται τα στελέχη των
διοικήσεων των εταιριών που δραστηριοποιούνται στα ακόλουθα:Τεχνολογίες επεξεργασία τροφίμων και ποτών, Yγιεινή τροφίμων,
Aυτοματισμοί έλεγχοι τροφίμων- ποτών και συσκευασία τροφίμων ποτών. Παράλληλα με την έκθεση υπάρχει ειδική διοργάνωση
από το αρμόδιο Υπουργείο της Τουρκίας,η οποία διαρκεί 3 μέρες και περιλαμβάνει επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο καθώς και
συναντήσεις με τους παραγωγούς-επιχειρηματίες. Οι λεπτομέρειες της συγκεκριμένης διοργάνωσης είναι όπως παρακάτω:Κατά τη
διάρκεια των ημερομηνιών της έκθεσης ( 08- 11 Ιουνίου 2022 ) το αρμόδιο Υπουργείο της Τουρκίας θα καλύψει τα έξοδα διαμονής
ενός εκπροσώπου από κάθε εταιρία για 3 νύχτες σε ξενοδοχείο 5 αστέρων.
Τα έξοδα διαμονής θα καλυφθούν μόνο εφόσον οι επισκέπτες λάβουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και ταξιδέψουν στις
συγκεκριμένες ημερομηνίες ( 08- 11 Ιουνίου 2022 ) (διαμονή 3 νυχτών).
Σε περίπτωση που οι επισκέπτες επιθυμούν να ταξιδέψουν λιγότερες μέρες ή σε διαφοροποιημένες ημερομηνιες, θα πρέπει να
καλύψουν οι ίδιοι τα έξοδα τους.
Oι εταιρείες που θέλουν να επισκεφτούν την έκθεση πρέπει να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση και να την στείλουν το
αργότερο
μέχρι
τις
20.05.2022
στο
e-mail:
thessaloniki@trade.gov.tr
Λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος στην έκθεση, ενδέχεται το αρμόδιο Υπουργείο της Τουρκίας να μειώσει τον αριθμό των
συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. Γι’ αυτό το λόγο, παρακαλούνται οι εταιρείες που κάνουν αίτηση να μην προβούν σε
προγραμματισμό του ταξιδιού τους προτού λάβουν την τελική έγκριση από τη Πρεσβεία μας. Για περισσότερες πληροφορίες
και λεπτομέρειες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:http://www.fotegistanbul.com/en/index.html.

5ο Συνέδριο Τουρισμού «Βόρεια Ελλάδα: Τουριστική Άνθιση Όλο το Χρόνο»
Τα 4 διμερή Επιμελητήρια (Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, Ελληνογαλλικό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο,
Ελληνογερμανικό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο και Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης) συνδιοργανώνουν το 5ο
Συνέδριο Τουρισμού με τίτλο: “Βόρεια Ελλάδα: Τουριστική Άνθιση Όλο το Χρόνο” σε υβριδική μορφή την Τετάρτη 4 Μαΐου 2022 και
ώρες 4μ.μ. έως 8μ.μ. στην αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης στην ΔΕΘ, Θεσσαλονίκη.
Το Συνέδριο, που αποτελεί μια εκδήλωση-θεσμό στα οικονομικά δρώμενα της Βόρειας Ελλάδος, επανέρχεται ύστερα από 3 έτη
πανδημίας, εστιάζοντας σε επίκαιρα θέματα της τουριστικής βιομηχανίας της Ελλάδος. Η εκδήλωση θα εστιάσει στη χαρτογράφηση
του νέου περιβάλλοντος, στις αλλαγές της καταναλωτικής συμπεριφοράς και θα αναδείξει τρόπους προσαρμογής των επιχειρήσεων.
Επιπρόσθετα η εκδήλωση θα επικεντρωθεί σε βιώσιμες πρακτικές και σε σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στους αρμόδιους:
Νίκος Τσαβδάρογλου: (email: n.tsavdaroglou@amcham.gr τηλ. 2310 286453)
Φανή Ζούρου: ( email: f.zourou@amcham.gr τηλ. 2310 286453 )
ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://www.amcham.gr/events/event/5th_tourism_conference/.

1Ο Συνέδριο “ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ”
Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ και ο Όμιλος Economia διοργανώνουν το 1ο Συνέδριο “ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ” υπό την ακαδημαϊκή
επίβλεψη και την αιγίδα του περιοδικού "Περιβάλλον & Δίκαιο" και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Μεταφορών & Υποδομών, του
Υπερταμείου, του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) & του ΣΕΒ στις 13 Μαΐου 2022 διά ζώσης
στο Athens MarriottHotel& Live Streaming
μέσω
της
virtualplatform
της
ΝΟΜΙΚΗΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ.
Αντικείμενο του Συνεδρίου αποτελεί το ακίνητο και η νομική του μεταχείριση ως αντικείμενο αξιοποίησης και επένδυσης, μεταξύ της
Ιδιωτικής πρωτοβουλίας και της δημόσιας δράσης.
Θεματικές Ενότητες
• H αξιοποίηση των ακινήτων στην Ελλάδα σήμερα
• Το ακίνητο ως επένδυση και η νομική του μεταχείριση
• ΤοΚτηματολόγιο σήμερα
• Η διαχρονική φορολογική αντιμετώπιση του ακινήτου
• Η δημόσια ρύθμιση του χώρου και οι επιπτώσεις στην αξιοποίηση των ακινήτων
• Η αξιοποίηση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας
• Η «πρόκληση» τουΕλληνικού
Για να δηλώσετε συμμετοχή καινα μάθετε πώς διαμορφώνεται η τιμή σε κάθε περίπτωση, πατήστεεδώ.
Για περισσότερεςπληροφορίες: site: https://www.nb.org/1o-syn-dikaou-tou
xwrou.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=28-03-2022+NL+1o-conference-to-dikaio-tou-xorou
email: info@nb.org.

Ανοιχτή πρόσκληση για το OpenInnovationTestBed
O Σύνδεσμος HOPE-A και το Εργαστήριο ΝανοτεχνολογίαςLTFN, καθοδηγούν τις Ελληνικές Start-Ups&MME στη διαδικασία
μετάβασής τους στην Πράσινη & Ψηφιακή Μετάβαση και τις προσκαλούν να επωφεληθούν από τις επιδοτούμενες υπηρεσίες
Έρευνας, Ανάπτυξης & Καινοτομίας αξίας 2.500.000 € για την ανάπτυξη και βελτίωση πρότυπων προϊόντων με ενσωμάτωση
Οργανικών Ηλεκτρονικών, ανάπτυξη προϊόντων σχετικά με Πολυμερή / Βιοπολυμερή, Χαρτί και Πολυμερικές Μεμβράνες, τα
οποία προσφέρουν τα μέλη του Οικοσυστήματος Ανοικτής Καινοτομίας του Ευρωπαϊκου Προγράμματος Horizon 2020
FlexFunction2Sustain.Η Ανοιχτή πρόσκληση είναι σε εξέλιξη, και στοχεύει στην στήριξη 20 Ευρωπαϊκών Start-Ups&MME οι
οποίες θα έχουν την μοναδική ευκαιρία να αναπτύξουν τα νέα προϊόντα τους αποκτώντας πρόσβαση στις κορυφαίες
Ευρωπαϊκές Υποδομές Νανοτεχνολογίας για την Ανάπτυξη Πιλοτικών Προϊόντων και την Παροχή Υπηρεσιών Καινοτομίας,
χωρίς καμία χρέωση. OpenInnovationTestBeds
•Ένα αποτελεσματικό «εργαλείο» της ΕΕ για τις μικρές και ΜΜΕ επιχειρήσεις.
•Το OITB υποστηρίζει την μετατροπή των καινοτόμων ιδεών σε εφαρμογές και προϊόντα.
•Παρέχει τεχνολογική και επιχειρηματική συμβουλευτική σε εταιρείες.
Τι είναι το ΟΙΤΒ
Η ανάγκη για την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών ιδιαίτερα στον τομέα της βιομηχανίας του πλαστικού και του χαρτιού είναι
μεγάλη. Ταυτόχρονα σημαντική είναι και η ανάγκη για την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών και τεχνολογικών δράσεων
κυρίως για τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον συνεχώς εξελισσόμενο τομέα των
νανοτεχνολογιών, των προηγμένων υλικών, των πολυμερών.
Το OpenInnovationTestBed είναι ένα Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανοικτής Καινοτομίας που περιλαμβάνει καινοτόμους φορείς
(Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Ερευνητικά Ινστιτούτα, Μικρομεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις) το οποίο προσφέρει
πολυδιάστατη υποστήριξη στον τομέα των τεχνολογιών και πιο συγκεκριμένα στις τεχνολογίες προϊόντων πλαστικού και
χαρτιού.
Οι υπηρεσίες του ΟΙΤΒ
•Αξιολογεί και παράλληλα μεγιστοποιεί τις δυνατότητες καινοτομίας που προκύπτουν από τις ιδέες, τις τεχνολογίες και τα
προϊόντα της επιχείρησής σας.
•Δημιουργεί και επεξεργάζεται σενάρια παραγωγής, ώστε να μειώσει δραστικά το κόστος παραγωγής των προϊόντων σας ,
αλλά και τις πιθανές απώλειες κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.
•Δημιουργεί και εξερευνά το δίκτυο αγορών στο οποίο απευθύνονται τα προϊόντα σας.
Σε ποιους απευθύνεται το FlexFunction2Sustain ΟΙΤΒs
Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Εκτυπωμένων Ηλεκτρονικών HOPE-A συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα
Flexfunction2Sustain στο πλαίσιο του οποίου αναπτύσσεται η δράση του OpenInnovationTestBed (OITB).
Στο πλαίσιο αυτό, ο Σύνδεσμος HOPE-A:
Οι ωφελούμενοι του ΟΙΤΒ είναι μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στους τομείς:
•Έξυπνης & Βιώσιμης Συσκευασίας Προϊόντων (π.χ. βιοαποικοδομίσιμη συσκευασία).
•Επιφάνειες & Μεμβράνες για Βιο-Εφαρμογές / Αντιμικροβιακές Επιφάνειες.
•Εύκαμπτα Εκτυπωμένα Ηλεκτρονικά Σε Πλαστικό & Χαρτί (plastic&paperelectronics).
•Οπτικές Επικαλύψεις για Πιστοποίηση Αυθεντικότητας Προϊόντων & την Διακόσμηση.
•Ενημερώνει εταιρείες, επιχειρηματικούς φορείς, συνδέσμους , επαγγελματικά και εμπορικά επιμελητήρια για τις δυνατότητες
και τις ευκαιρίες που προκύπτουν από τη δράση του OpenInnovationTestBed (OITB).
•Φέρνει σε επαφή τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να κάνουν χρήση του ΟΙΤΒ με τους εξειδικευμένους μέντορες της
δράσης.
•Διασφαλίζει το υψηλό κύρος και την ποιότητα της καινοτόμας δράσης, η οποία υποστηρίζει έμπρακτα την επιχειρηματική
καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι: www.hope-a.com , www.flexfunction2sustain.eu . Επαφές–ΕπικοινωνίαHOPE-A: 2312132299,
info@hope-a.com, HOPE-A Facebook (ΠΗΓΗ: HOPE-A Newsletter - Φεβρουάριος 2022) .

Σεμινάριο Δημιουργίας Προσωπικής και Επαγγελματικής Ιστοσελίδας - ΚΕΔΙΒΙΜ –
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Αιγαίου θα πραγματοποιήσει διαδικτυακό σεμινάριο (100 ώρες – 28 ημέρες)
με
θέμα
«Σεμινάριο
Δημιουργίας
Προσωπικής
και
Επαγγελματικής
Ιστοσελίδας».
Διάρκεια Σεμιναρίου: 100 ώρες θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης μέσω hands on project. Η εκπαίδευση γίνεται στο δικό
σου χώρο και χρόνο.
Εκπαιδευτική Διαδικασία:
Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται με τη μορφή βίντεο και υπάρχει έξτρα επικοινωνία και βοήθεια με τους διδάσκοντες.
Παρουσιάσεις, quiz και ασκήσεις, σας βοηθούν να τεστάρετε τις γνώσεις σας.
Οφέλη Σεμιναρίου
• Εκπαιδευτικό περιεχόμενο από επαγγελματίες του χώρου.
• Ανάπτυξη handsonproject.
• Επίλυση προβλημάτων από ειδικούς.
• Πιστοποιητικό εκπαίδευσης από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Κόστος Σεμιναρίου: Το κόστος του προγράμματος ανέρχεται στα: €150 - Για να μάθετε για τις εκπτωτικές κατηγορίες, πατήστε
εδώ.
Για να κάνετε την αίτησή σας και να ενημερωθείτε περαιτέρω, πατήστε εδώ.

Πρώτο Πολιτιστικό – Επιχειρηματικό Φόρουμ Ινδίας - Ελλάδας “1stAlexanderTheGreatForum”
To Ελληνο - Ινδικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Οικονομίας σε συνεργασία με τη MactMediaGroup υλοποιεί τη διοργάνωση
του Πρώτου Πολιτιστικού - Επιχειρηματικού Φόρουμ Ινδίας- Ελλάδας 1stAlexanderTheGreatForum στο Δελχί στις 4-5
Ιουλίου 2022.
Το Ελληνο-Ινδικό Επιμελητήριο με το Επιχειρηματικό Φόρουμ στοχεύει:
• Στην προώθηση και την ανάπτυξη των Ελληνο-Ινδικών σχέσεων στον οικονομικό και επιχειρηματικό τομέα.
• Στην ενίσχυση της διακίνησης του εμπορίου και της ανάπτυξης των δύο χωρών.
• Στη στήριξη των Ελλήνων επιχειρηματιών που επιθυμούν να δημιουργήσουν συνεργασίες με εταιρείες της Ινδίας.
• Στην αμφίδρομη παρουσίαση και προσέγγιση των Ελληνικών και Ινδικών επιχειρηματικών κοινοτήτων και τομέων.
• Στην οργάνωση ενός μόνιμου φόρουμ για την ανταλλαγή απόψεων σε θέματα κοινού επιχειρηματικού και εμπορικού
ενδιαφέροντος.
Το Φόρουμ θα έχει δώδεκα θεματικές ενότητες πάνω στις οποίες θα πραγματοποιηθούν και Β2Β συναντήσεις. Οιθεματικές
ενότητεςείναι οιεξής:
•
Ναυτιλία
•
Ενέργεια – Ανανεώσιμες πηγές – Ηλεκτροκίνηση
•
Υψηλή τεχνολογία
•
Τουρισμός
•
Τρόφιμα – ποτά
•
Εκπαίδευση
•
Μεταφορές logistics
•
Κατασκευές , μελέτες , δομικά υλικά
•
Real estate – Golden visa
•
Φάρμακα – ιατρικάεργαλεία
•
Πολιτισμός – κινηματογραφικές εταιρίες
•
Τραπεζικός τομέας – Χρηματοοικονομικά
Το επικοινωνιακό και τεχνικό κομμάτι του Φόρουμ έχει αναλάβει να υλοποιήσει η MactMediaGroup, με τη δημιουργία
σχετικής ιστοσελίδας, τη διοργάνωση Συνεντεύξεων Τύπου, τη διασφάλιση Αιγίδων και την εύρεση χορηγών, την
συνδιοργάνωση Β2Β συναντήσεων και workshop πάντα σε συνεργασία και υπό την καθοδήγηση του Ελληνο-Ινδικού
Επιμελητηρίου Εμπορίου και Οικονομίας.
Τα workshop που σχεδιάζονται να υλοποιηθούν στην Ινδία είναι:
•
Ελλάδα – Ινδία, εμπορικές και επενδυτικές ευκαιρίες
•
Τουριστική Συνεργασία Ελλάδας – Ινδίας
•
Αγροδιατροφική Συνεργασία των δυο κρατών
•
Μέγας Αλέξανδρος Ελλάδα Ινδία κοινή κληρονομιά
Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στο Πρώτο Πολιτιστικό - Επιχειρηματικό Φόρουμ Ινδίας- Ελλάδας, μπορούν να
απευθύνονται στη MactMediaGroup στο τηλ. 2110129575.
Για περισσότερες πληροφορίες: site: www.mact.gremail: g.karachristos@mact.gr

Διεθνής Έκθεση «DOMOTEXTURKEY 2022»
H εταιρία “Hannover Fairs Turkey” με την επιχορήγηση του σχετιζόμενου φορέα εξαγωγής πρόκειται να πραγματοποιήσει τη
Διεθνή Έκθεση “DOMOTEX TURKEY 2022” μεταξύτων ημερομηνιών 14-17 Μαΐου 2022 στο Γκαζιαντέπ στην Τουρκία.
Στην έκθεση προσκαλούνται τα στελέχη των διοικήσεων των εταιριών που δραστηριοποιούνται στους τομείς: χαλιά, είδη
δαπέδου, κουρτίνες,πετσέτες, τραπεζομάντηλα, υφάσματα επίπλωσης, σεντόνια, λευκά είδη, ταπετσαρίες, πρώτες ύλες και
αξεσουάρ σπιτιού.
Παράλληλα με την έκθεση υπάρχει ειδική διοργάνωση από το αρμόδιο Υπουργείο της Τουρκίας, η οποία διαρκεί 3 μέρες
(13-16 Μαΐου 2022) και περιλαμβάνει επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο καθώς και συναντήσεις με τους παραγωγούς. Οι
λεπτομέρειες της συγκεκριμένης διοργάνωσης είναι όπως παρακάτω:
Κατά τη διάρκεια των ημερομηνιών της έκθεσης το αρμόδιο Υπουργείο της Τουρκίας θα καλύψει τα έξοδα διαμονής ενός
εκπροσώπου από κάθε εταιρία για 3 νύχτες σε ξενοδοχείο 4 ή 5 αστέρων.Τα έξοδα διαμονής θα καλυφθούν μόνο εφόσον οι
επισκέπτες λάβουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και ταξιδέψουν στις συγκεκριμένες ημερομηνίες (13-16 Μαΐου
2022) με διαμονή 3 νυχτών.
Σε περίπτωση που οι επισκέπτες επιθυμούν να ταξιδέψουν λιγότερες μέρες ή σε διαφοροποιημένες ημερομηνίες, θα πρέπει
να καλύψουν οι ίδιοι τα έξοδά τους .Λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος στην έκθεση, ενδέχεται το αρμόδιο Υπουργείο της
Τουρκίας να μειώσει τον αριθμό των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα.
Για το λόγο αυτό , παρακαλούνται οι εταιρείες που κάνουν αίτηση να μην προβούν σε προγραμματισμό του ταξιδιού τους
προτού λάβουν την τελική έγκριση από την Πρεσβεία της Τουρκίας στην Αθήνα.
Oι εταιρείες που θέλουν να επισκεφτούν την έκθεση πρέπει να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτησηκαι να μας την
στείλουν το αργότερο μέχρι τις 25.04.2022στο e-mail: atina@trade.gov.trΓια περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://www.domotexturkey.com/en.

Παγκόσμιο Συνέδριο «THE 2022 WORLD FORUM FOR FDI»
Η συμβουλευτική εταιρεία οικονομικής ανάπτυξης ConwayData διοργανώνει το Παγκόσμιο Συνέδριο «THE 2022
WORLDFORUMFORFDI(ForeignDirectInvestment)» από τις 9 έως τις 11 Μαΐου στο Εδιμβούργο, Σκωτία. Το
Παγκόσμιο Συνέδριο για Άμεσες Ξένες Επενδύσεις είναι η παλαιότερη και κορυφαία παγκόσμια εκδήλωση αφιερωμένη
στις διασυνοριακές επενδύσεις. Το Παγκόσμιο Συνέδριο, που διεξάγεται κάθε χρόνο σε διαφορετική χώρα, συγκεντρώνει
εταιρικούς και κυβερνητικούς ηγέτες για να συζητήσουν το μέλλον της παγκόσμιας οικονομίας και τι πρέπει να κάνουν οι
ηγέτες από όλο τον κόσμο για να διατηρήσουν την οικονομική ανάπτυξη, να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και να
βελτιώσουν την ποιότητα ζωής για τους πολίτες τους. Σε όλα τα μέλη του ομίλου ABCC, καθώς και στους διπλωματικούς
αντιπροσώπους από Αραβικές Πρεσβείες στο Ηνωμένο Βασίλειο παρέχεται πάσο εισόδου χωρίς καμία οικονομική
επιβάρυνση. Για να εξασφαλίσετε το πάσο σας, επικοινωνήστε με το email: rana@abcc.org.uk .Για να συμπληρώσετε
την αίτηση συμμετοχής και να ενημερωθείτε σχετικά με το πώς διαμορφώνεται η τιμή για τη συμμετοχή στοΣυνέδριο,
πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες: site: https://www.worldforumforfdi.com/world-forum-2022
email: events@conway.com.

18ο Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακών Τεχνών της Ελλάδας - Athens Digital Arts Festival (ADAF)“FutuRetro”
Το 18οΔιεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακών Τεχνών της Ελλάδας, Athens Digital Arts Festival (ADAF)υλοποιείται με τη
συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Ε.Π. «Αττική» του ΕΣΠΑ 2014-2020, τελεί
υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αθηναίων και
πραγματοποιείται από τις 25 έως τις 29 Μαΐου 2022 στην Πλατεία Κοτζιά και πιο συγκεκριμένα στο κτιριακό συγκρότημα
πρώην – notoshome στην Αθήνα.
Το Φεστιβάλ θα είναι υβριδικό,καθώς θα διεξαχθεί και online το φθινόπωρο του 2022, εξερευνώντας και στις δύο εκδοχές
του τη θεματική“FutuRetro”. Για αυτήν τη χρονιά, η επιμελητική ομάδα του ADAF επέλεξε να στραφεί στην επιστημονική
φαντασία και στον ρετροφουτουρισμό, ως μέρος της επιστήμης του μέλλοντος, επιδιώκοντας να παρουσιαστεί το σήμερα
μέσα από τα μάτια του παρελθόντος, και το παρελθόν μέσα από τα μάτια του μέλλοντος.Το πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα
του Φεστιβάλ θα αποτελείται από: videoart, διαδραστικά και οπτικοακουστικά installation, liveperformance, animation,
έργα εικονικής, επαυξημένης και μεικτής πραγματικότητας (VR/AR/XR), games, digitalimage, webart, δημιουργικά
εργαστήρια, ομιλίες, το παιδικό πρόγραμμα ADAF KIDS, για το πάντα ανήσυχο παιδικό κοινό και φυσικά μία από τις πιο
αγαπημένες κατηγορίες του φεστιβάλ, που μας έλειψε τα τελευταία δύο χρόνια, το ADAF MUSIC.
Ανοιχτό Κάλεσμα Εθελοντών. Οι εθελοντές αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του ADAF. Συμμετέχοντας οι εθελοντές θα
έχουν την ευκαιρία να συμβάλουν δημιουργικά, ανάλογα με τις δεξιότητες, τις γνώσεις, τα ενδιαφέροντά και το χρόνο
τους, στη 18η διοργάνωση και να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία. Αν είστε άνω των 18 ετών, συμπληρώστε τη φόρμα που
θα βρείτε στο σύνδεσμο.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 30.4.2022. Μετά το τέλος του Φεστιβάλ, οι εθελοντές θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής.
Περισσότερες πληροφορίες: volunteers@adaf.gr.
Για περισσότερες ανακοινώσεις σχετικά με το πρόγραμμα του ADAF και το επιμελητικό σημείωμα για τη φετινή θεματική
του 18ου Athens Digital Arts Festival, “FutuRetro”, επισκεφθείτε το 2022.adaf.gr ή επικοινωνήστε με το Γραφείο Τύπου: (
email: press@adaf.gr τηλ. 6938300975 / 2103230005 ) .

21STINTERNATIONALFAIREXPOKOS 2022
Το πρωθυπουργικό γραφείο της Δημοκρατίας του Κοσόβου διοργανώνει την Παγκόσμια Έκθεση
“21STINTERNATIONALFAIREXPOKOS 2022” από 25 έως 26 Μαΐου 2022 στην Πρίστινα, Κόσοβο.
Η EXPOKOS είναι αφιερωμένη στις κατασκευές, την ενέργεια και τις τεχνικές συσκευές στους τομείς της ασφάλειας και
της ασφάλειας. Αυτή η έκθεση είναι το ιδανικό μέρος για αναπτυσσόμενες εταιρείες που αναζητούν νέες αγορές και νέους
συνεργάτες. Φέτος, η έκθεση κλείνει τα 21 χρόνια και τις τελευταίες δύο δεκαετίες η EXPOKOS έχει υποστηριχθεί από
περισσότερους από 6500 εκθέτες και περισσότερους από 350.000 επισκέπτες από τα Βαλκάνια, την ΕΕ, την Τουρκία και
την Ασία.
Η EXPOKOS 2022 θα αναδείξει την πιο δημοφιλή επένδυση από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο Κοσσυφοπέδιο και
την Αλβανία, η οποία αυτή τη στιγμή είναι:
•
Ηλιακή ενέργεια.
•
Αιολική ενέργεια.
•
Υδροενέργεια.
Γίνετε μέρος αυτών των δραστηριοτήτων και ελάτε στην EXPOKOS για δικτύωση και προβολή των προϊόντων και των
υπηρεσιών. Για να συμπληρώσετε την αίτηση συμμετοχής, πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες: site: www.ceokos.com , email: info@ceokos.com

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΑΙΓΥΠΤΟΣ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Κάϊρο, απέστειλε:
Κατάλογος
με
καταχωρημένες
εξαγωγικές
εταιρείες
που
έχουν
ακυρωθεί ή
ανασταλεί
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο
Κάϊρο (http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/811), τηλ: +202-27948482,
27952036,
email: ecocom-cairo@mfa.gr
ή
την
ιστοσελίδα
του
ΒΕΘ www.veth.gov.gr.
ΙΣΡΑΗΛ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Τελ - Αβίβ, απέστειλε:
Μηνιαίο δελτίο Μάρτιος 2022.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο
Τελ
Αβίβ
(www.agora.mfa.gr),τηλ:
+972-3-605.52.99*
,φαξ:
+972-3-695.13.29
,
email:ecocom-telaviv@mfa.gr
ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.:ΔΔΘΕΚΑ Β 1032906 ΕΞ 2022 (ΑΔΑ: 6ΩΣΓ46ΜΠ3Ζ-ΞΒ9)
Κοινοποίηση Απόφασης 598/2022 του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2022 σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Μεικτής Επιτροπής που έχει συσταθεί με τη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό
Χώρο, όσον αφορά την τροποποίηση του πρωτοκόλλου 4 της εν λόγω συμφωνίας σχετικά με τους κανόνες καταγωγής και την
κατάργηση της απόφασης (ΕΕ) 2058/2020 του Συμβουλίου.
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΤΔ Γ1032576 ΕΞ 2022 (ΑΔΑ: 6ΔΝ646ΜΠ3Ζ-1Α1)
Απαγορεύσεις και Περιορισμοί – Καν. (ΕΕ) 2022/577 του Συμβουλίου για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2006
σχετικά με τα περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Λευκορωσία.
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΤΔ Γ 1032575 ΕΞ 2022 (ΑΔΑ: 6ΣΜΥ46ΜΠ3Ζ-8ΒΠ)
Απαγορεύσεις και Περιορισμοί – Καν. (ΕΕ) 2022/576 του Συμβουλίου για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014
σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
FRESKON-ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
Πόλη: Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης
Ημερομηνία: 12-14 Μαΐου2022
Εκθέματα: Έκθεση για φρούτα και λαχανικά
Πληροφορίες: site: https://freskon.helexpo.gr/ τηλ: 2310291161
WORLDTOURISMEXPO
Πόλη: Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου, Αθήνα
Ημερομηνία:13-15 Μαΐου 2022
Εκθέματα: Έκθεση τουρισμού
Πληροφορίες: site:https://worldtourismexpo.gr/e-mail:info@mact.grτηλ:2110129575
26Η ΈΚΘΕΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 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.grτηλ:2109576100
ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΦΟΡΟΥΜ
Πόλη: Ολυμπιακό Στάδιο Αθήνας, Αθήνα
Ημερομηνία: 27-28 Μαΐου 2022
Εκθέματα: Έκθεση προώθησης Κρητικών Προϊόντων στα Ελληνικά Ξενοδοχεία & τα Δίκτυα Διανομής– SUPERMARKET
Πληροφορίες: site:https://www.ebeh.gr/pagkritio-foroym-proothisis-kritikon-proionton-sto-olympiako-stadio-tis-athinas-27-28maioye-mail:forum@ebeh.grτηλ:2810 247034,247039, 247047

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
VIRTUALINDIAPACKAGINGFAIR
Πόλη:ΝέοΔελχί, Ινδία
Ημερομηνία: 25-27Απριλίου 2022
Εκθέματα:Έκθεση για τη βιομηχανία συσκευασίας
Πληροφορίες: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.grτηλ: 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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24/5/2022 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΥΛΙΚΟΥ "NET MEN SL-24"
ΤΗΛ. 2105504398

201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

159

9/5/2022 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΠΕΡΙΕΚΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ 60LT (ΚΟΚΚΙΝΑ ΚΑΙ ΚΙΤΡΙΝΑ
ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ) ΤΗΛ. 2107464102

251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

160

16/05/2022 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ CPV: 24111500-0 (ΥΓΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟ)"
ΤΗΛ. 2413504379

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
"ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ &
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ"

161

17/5/2022 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ
ΣΚΟΠΟ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΗΣΗΣ ΤΗΣ 135ΣΜ (ΑΑΕ: 23/21)"
ΤΗΛ. 2102486124
26/04/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΗΛ. 2310381080
06/05/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΑΔΙΟΛΟΓΟΥ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΥ ΣΤΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛ. 2310381080

206 ΠΤΕΡΥΓΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

164

06/05/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛ. 2310381080

424 ΓΣΝΕ

165

09/5/2022 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΞΕΝΑΓΗΣΕΩΝ ΣΕ
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΛ. 2313317537

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

162

163

424 ΓΣΝΕ

424 ΓΣΝΕ

•

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://econsulting.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.

