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ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ Β.Ε.Θ.

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης προχωρά στην εκπόνηση του δεύτερου Βαρόμετρου Οικονομικής Συγκυρίας, για το
διάστημα Μαϊου – Ιουνίου, προκειμένου να καταγράψει τις απόψεις σας για μια σειρά επίκαιρων ζητημάτων, αλλά και θεμάτων
που αφορούν στην πορεία των επιχειρήσεων σας.
Το Βαρόμετρο Οικονομικής Συγκυρίας, που εγκαινιάστηκε τον Μάρτιο του 2022, αποτελεί μια ηλεκτρονική δίμηνη έρευνα, στην
οποία σας καλούμε να συμμετέχετε.
Μέσω ενός link που θα λαμβάνετε με το newsletter του Επιμελητηρίου αλλά με με την εβδομαδιαία «Ενημέρωση»,κάθε Παρασκευή,
θα έχετε τη δυνατότητα να απαντήσετε σε μια σειρά ερωτήσεων.
Το link της έρευνας θα βρίσκεται αναρτημένο και σε ειδικό banner του ιστότοπου του ΒΕΘ (www.veth.gov.gr). To 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 άκρως απαραίτητη και σημαντική.
Ακολουθεί το link της έρευνας στην οποία σας καλούμε να συμμετέχετε:
https://ee.kobotoolbox.org/single/e56386f05f3fbf76c2f2feaee2b7dccd
Αναστάσιος Καπνοπώλης
Πρόεδρος Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

ΒΕΘ: Θετικές οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης για το ηλεκτρικό ρεύμα

Για μέτρα που συνεισφέρουν στην ανακούφιση επιχειρήσεων και νοικοκυριών κάνει λόγο με ανακοίνωση του το Βιοτεχνικό
Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης μετά την εξειδίκευση από τους αρμόδιους υπουργούς των παρεμβάσεων για τη μείωση των
λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος.
«Με τις νέες παρεμβάσεις της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των λογαριασμών ρεύματος, επέρχεται μια σημαντική και απαραίτητη
διόρθωση στο κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις» σχολιάζει ο πρόεδρος του ΒΕΘ, Αναστάσιος
Καπνοπώλης υπογραμμίζοντας ωστόσο πως η κατάσταση που βιώνουν οι επιχειρήσεις λόγω του ράλι των τιμών, γενικότερα, και η
καταναλωτική ανομβρία ως απόρροια της ακρίβειας που ταλανίζει τα νοικοκυριά, δύσκολα τιθασεύονται.
Επιπλέον, όπως τονίζει ο κ. Καπνοπώλης, ο καταναλωτής θα πρέπει άμεσα να δει μειώσεις τιμών σε μια σειρά προϊόντων, για τα
οποία καταγράφηκαν σημαντικές ανατιμήσεις, που «μάτωσαν» το οικογενειακό του προϋπολογισμό.
Ο πρόεδρος του ΒΕΘ κάνει λόγο για ανάγκη σταδιακής «απεξάρτησης» από ενεργειακές πηγές που διαμορφώνουν το κόστος της
ηλεκτροπαραγωγής στα ύψη, υπογραμμίζοντας πως θα πρέπει να υπάρξει αλλαγή πολιτικής απέναντι στις ΑΠΕ και στροφή σε άλλες
μορφές ενέργειας εκμεταλλευόμενοι τα πλεονεκτήματα της χώρας μας.
Ενημέρωση για τα πληροφοριακά συστήματα των ΓΕΜΗ και ΥΜΣ
Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ενημερώνει όλες τις επιχειρήσεις που είναι
εγγεγραμμένες στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε..ΜΗ.) ότι το χρονικό διάστημα μεταξύ Παρασκευής 6/5/2022 09:00 έως και
Δευτέρας 9/5/2022 00:00 τα πληροφοριακά συστήματα των ΓΕΜΗ και ΥΜΣ θα είναι εκτός λειτουργίας λόγω εργασιών μετάβασής
τους στις υποδομές του G-CLOUD.
Συνεπώς, για το διάστημα αυτό δεν θα είναι διαθέσιμη καμία από τις παρακάτω υπηρεσίες:
1. Σύσταση εταιρείας μέσω της Υπηρεσίας μιας Στάσης (στα Επιμελητήρια ή στους συμβολαιογράφους) ή μέσω της ηλεκτρονικής
Υπηρεσίας μιας Στάσης (e-ΥΜΣ),
2. υποβολή αιτήσεων καταχώρισης πράξεων και στοιχείων στο Γ.Ε.ΜΗ,
3. δημοσίευση πράξεων και στοιχείων στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. και
4. έκδοση πιστοποιητικού ή αντιγράφου πράξεων και στοιχείων που είναι καταχωρισμένα στο Γ.Ε.ΜΗ.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η ΚΥΑ για τα νέα μέτρα για τον
κορονοϊό έως 16.05.2022

Το νέο ΦΕΚ για τα υγειονομικά πρωτόκολλα των
τουριστικών επιχειρήσεων για το καλοκαίρι του 2022

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2137/Β/30-4-2022 η νέα Κοινή
Υπουργική Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ.23983/2022 με τα Έκτακτα
μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο
περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 που ισχύουν
στο σύνολο της Επικράτειας από την Κυριακή, 1 Μαΐου 2022
και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022 και ώρα
06:00. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται η αναστολή της επίδειξης
του πιστοποιητικού εμβολιασμού και νόσησης, η επαναφορά
της χωρητικότητας στο 100%, η αναστολή πιστοποιητικού
EUDCC στις πύλες εισόδου της χώρας. Ενώ, ορίζεται ένα rapid
test την εβδομάδα (από δύο που ήταν ως τώρα) στους
ανεμβολίαστους εργαζόμενους, με εξαίρεση τα νοσοκομεία και
τις ΜΦΗ που παραμένουν τα 2 rapid τεστ την εβδομάδα για
τους ανεμβολίαστους εργαζόμενους.

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ
2134/Β/30-4-2022)
η
Κοινή
Υπουργική
Απόφαση
8646/29.04.2022, με τα Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού
περιεχομένου βάσει των οποίων θα λειτουργήσουν οι
τουριστικές επιχειρήσεις την επερχόμενη τουριστική σεζόν, στο
πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19».
Τα ειδικά υγειονομικά πρωτόκολλα λειτουργίας των τουριστικών
επιχειρήσεων,
όπως
ονομάζονται,
λειτουργούν
συμπληρωματικά και κατισχύουν κατά περίπτωση των
ισχυόντων όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων αυτών.Το Σήμα
Πιστοποίησης με τον τίτλο “Health First”, ισχύει και για την
προσεχή τουριστική σεζόν και είναι υποχρεωτικό για τις
επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων. Το Σήμα αναρτάται σε
εμφανές σημείο του κοινόχρηστου χώρου υποδοχής του
καταλύματος και αποδεικνύει ότι η επιχείρηση τηρεί τα
πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου.

Ανακοίνωση του Τμήματος Εμπορικών Σημάτων σχετικά με την προσέλευση κοινού
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 29.04.2022
Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι, από την Τρίτη
03.05.2022 έως και τη Δευτέρα 09.05.2022, το Τμήμα Σημάτων θα λειτουργεί χωρίς προσέλευση κοινού, λόγω της διενέργειας των
απαραίτητων διαδικασιών για την επικείμενη μεταφορά της αρμοδιότητας των εμπορικών σημάτων στον Οργανισμό Βιομηχανικής
Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.), δυνάμει των διατάξεων του Κεφαλαίου Γ’ του Ν. 4796/2021.
Κατά το διάστημα αυτό, θα γίνονται αποκλειστικά δεκτές οι καταθέσεις ενδίκων βοηθημάτων, η προθεσμία ασκήσεως των οποίων
λήγει από την 03.05.2022 έως και την 09.05.2022.
Η Υπηρεσία Σημάτων θα λειτουργεί κανονικά από Τρίτη, 10.05.2022 στο κτήριο του Ο.Β.Ι., επί της οδού Βαρβάκη 21 και Μομφεράτου,
Αθήνα.
Η προσέλευση του κοινού θα πραγματοποιείται καθημερινά, πλην της ημέρας Πέμπτης. Καταθέσεις θα γίνονται δεκτές καθημερινά
πλην Πέμπτης και κατά τις ώρες 10.30-14.00.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Αθανασοπούλου Γεωργία (210-3893339) και την κα Γιαννοπούλου
Φωτεινή (210-3893102).

Υπενθύμιση για την επέκταση ασφαλιστικής ικανότητας
μη μισθωτών ασφαλισμένων για το ασφαλιστικό
έτος 2022

Ένα υποχρεωτικό rapid test την εβδομάδα για τους
ανεμβολίαστους στον ιδιωτικό τομέα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 29.04.2022
Από τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ υπενθυμίζεται ότι από την 1η
Ιουνίου επεκτείνεται μέχρι 28/2/2023 η ασφαλιστική
ικανότητα σε μη μισθωτούς ασφαλισμένους του e-Ε.Φ.Κ.Α.
(ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενους
και αγρότες), εφόσον έχουν καταβάλει εντός του 2021 ή
καταβάλλουν εντός του 2022, αναδρομικά για το έτος 2021,
το ποσό που αντιστοιχεί στην ετήσια εισφορά για
παροχές σε είδος και σε χρήμα, σύμφωνα με την
ασφαλιστική κατηγορία την οποία είχαν επιλέξει για το έτος
2021.

Από το Γραφείο Τύπου του υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Η διενέργεια ενός rapid test σε εβδομαδιαία βάση (από 2)
προβλέπεται από τη νέα Κοινή Απόφαση των υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών,
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών,
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Τουρισμού, Επικρατείας
και υφυπουργού στον Πρωθυπουργό που ισχύει από 1η Μαΐου
2022 και τροποποιεί το μέχρι πρότινος ισχύον πλαίσιο (Β’
4766/16.10.2021).

Από την 1η Ιουνίου 2022 οι μη μισθωτοί που θα
διαπιστώσουν ότι δεν διαθέτουν ασφαλιστική ικανότητα
παρά το γεγονός ότι έχουν αποπληρώσει τις κατ’ ελάχιστον
αναλογούσες εισφορές εμπρόθεσμα, μπορούν να
υποβάλλουν σχετικό αίτημα ηλεκτρονικά-χωρίς την ανάγκη
μετάβασης σε υποκατάστημα- στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ
(www.efka.gov.gr)
στην
πλατφόρμα:
«Έλεγχος
ασφαλιστικής
ικανότητας
μη
Μισθωτών»,
https://www.efka.gov.gr/el/elegchos-asphalistikesikanotetas-me-misthoton και να τους αποδίδεται άμεσα,
εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις.

Οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα με φυσική παρουσία στον
χώρο εργασίας που δεν έχουν εμβολιαστεί και δεν έχουν
νοσήσει από κορωνοϊό το τελευταίο εξάμηνο υποβάλλονται
υποχρεωτικά -και με δική τους επιβάρυνση- σε διαγνωστικό
έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό (rapid test) μια φορά την
εβδομάδα. Ο έλεγχος ισχύει μια εβδομάδα από την ημέρα
διενέργειάς του.
Κατά την πρώτη εφαρμογή της νέας ΚΥΑ, ο έλεγχος
διενεργείται οποτεδήποτε εντός της εργάσιμης εβδομάδας κάθε
εργαζομένου, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω δυσμενή
συνέπεια.

ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. e-δησεόγραμμα Τεύχος 189
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας κυκλοφόρησε μέσω του e-δησεόγραμμα το Μηνιαίο Ενημερωτικό
Δελτίο - Απρίλιος 2022 - Τεύχος 189.
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Τεύχος 189, πατήστε εδώ.
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Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων για τον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Γίνεται γνωστό ότι σήμερα ανοίγει το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για υποβολή δηλώσεων στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», ως εξής:
Α. Για τον μήνα Μάιο 2022 – Α’ Φάση ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ
Για τον μήνα Μάιο 2022 – Α΄ Φάση ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, στις επιχειρήσεις – εργοδότες που επιθυμούν να ενταχθούν στον Μηχανισμό,
δίνεται η δυνατότητα υποβολής δηλώσεων «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Α’ Φάση)» και
«ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Α’ Φάση) – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» εφόσον γνωστοποιηθεί
εκ των προτέρων κάθε αλλαγή ή τροποποίηση της οργάνωσης του χρόνου εργασίας μέσω του εντύπου Ε4: Πίνακας Προσωπικού
– Συμπληρωματικός Ωραρίου των εργαζομένων που εντάσσονται στον ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ από σήμερα 3 Μαΐου έως και τις 31 Μαΐου
2022.
Β. Για τον μήνα Απρίλιο 2022 – Β’ Φάση ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ
Για τον μήνα ΑΠΡΙΛΙΟ 2022 – Β’ Φάση ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, δίνεται η δυνατότητα υποβολής των δηλώσεων «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Β΄ ΦΑΣΗ)» και «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» (Β΄ ΦΑΣΗ) – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ», από σήμερα 3 Μαΐου 2022 έως και τις 10 Μαΐου 2022.
Γ. Για τον μήνα Μάρτιο 2022 – Β’ Φάση ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ (νέα προθεσμία)
Δίνεται η δυνατότητα υποβολής των δηλώσεων «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Β’ Φάση)»
και «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Β’ Φάση) – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ», για τον μήνα
Μάρτιο 2022, και μόνο για:
• επιχειρήσεις που δεν έχουν υποβάλει δήλωση Β’ Φάσης
• επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει δήλωση Β’ Φάσης, αποκλειστικά για τους εργαζόμενους οι οποίοι αποκλείστηκαν από τις
πληρωμές της Β’ Φάσης, από σήμερα 3 Μαΐου έως και τις 6 Μαΐου 2022.
Σημειώνεται ότι πριν υποβληθεί το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Β’ Φάση) – ΟΡΘΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» για τους εργαζόμενους οι οποίοι αποκλείστηκαν από τις πληρωμές της Β’ Φάσης, οι εργοδότες μπορούν να
αναζητούν την τελευταία δήλωση για τη Β’ Φάση και επιλέγοντας το κουμπί [Διαχείριση] να ενημερώνονται για τους λόγους
αποκλεισμού εργαζομένων από τις πληρωμές της Β’ Φάσης.
Υποβολή ορθών επαναλήψεων αιτήσεων – υπεύθυνων δηλώσεων ένταξης στα προγράμματα 150.000 νέων
επιδοτούμενων θέσεων εργασίας και Πρώτο Ένσημο για διορθώσεις τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ)
Επιπροσθέτως, από σήμερα 3 Μαΐου έως και τις 10 Μαΐου 2022 δίνεται η δυνατότητα υποβολής ορθών επαναλήψεων αιτήσεωνυπεύθυνων δηλώσεων ένταξης στις επιχειρήσεις για τυχόν διορθώσεις του πιστωτικού ιδρύματος και του τραπεζικού τους
λογαριασμού (ΙΒΑΝ), οι οποίες έχουν ενταχθεί είτε στο Ανοιχτό Πρόγραμμα 150.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων
εργασίας (υπό την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση δεν έχει πληρωθεί την οικονομική ενίσχυση που αφορά στην πρόσληψη
ωφελούμενου μακροχρόνια άνεργου ή εποχικά εργαζόμενου του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής
επαναπρόσληψης), είτε στο ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ.
Τέλος, εντός της ίδιας προθεσμίας (3-10 Μαΐου 2022) δίνεται η δυνατότητα ορθών επαναλήψεων των αιτήσεων – υπεύθυνων
δηλώσεων (αποδοχής) των ωφελουμένων νέων που έχουν ενταχθεί στο ανοικτό πρόγραμμα ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ για τυχόν
διορθώσεις του πιστωτικού ιδρύματος και του τραπεζικού τους λογαριασμού (ΙΒΑΝ).

Ενημέρωση από ΕΠΑνΕΚ 2014-2020
2η τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «e-λιανικό» (Β' κύκλος)
Δημοσιεύθηκε η δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επενδυτικών Σχεδίων στη
Δράση του ΕΠΑνΕΚ «e-λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την
ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» (Β κύκλος), σχετικά με την παράταση της προθεσμίας
ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων στους δώδεκα (12) μήνες, από τους έξι (6) μήνες που ίσχυε, από την
ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. Σύμφωνα με την τροποποίηση της Πρόσκλησης το αίτημα επαλήθευσης –
πιστοποίησης θα πρέπει να έχει υποβληθεί το αργότερο εντός μηνός από την ημερομηνία λήξης της δωδεκάμηνης διάρκειας του
έργου».
Η Δράση στοχεύει στην επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση
ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) προκειμένου να στηριχθεί η λειτουργία τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού
(COVID-19), να ενισχυθεί ο βαθμός ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας, καθώς και ο ψηφιακός μετασχηματισμός τους και να
αποφευχθεί ο συνωστισμός στους εσωτερικούς χώρους.
Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από
εθνικούς πόρους.
Δείτε την 2η τροποποίηση της Πρόσκλησης εδώ
7η τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Ψηφιακό Βήμα»
Δημοσιεύθηκε η έβδομη (7η) τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επιχειρηματικών Σχεδίων στη
Δράση του ΕΠΑνΕΚ «Ψηφιακό Βήμα», σχετικά με την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων
επενδύσεων στους είκοσι επτά (27) μήνες, από τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες που ίσχυε, από την ημερομηνία έκδοσης της
Απόφασης Ένταξης.
Δείτε την 7η τροποποίηση της Πρόσκλησης εδώ

Τοποθέτηση του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα κατά την εξειδίκευση των μέτρων του νέου Εθνικού
Προγράμματος Στήριξης για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων
στο ηλεκτρικό ρεύμα
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 06.05.2022
Η Ελλάδα, όπως και όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, υφίσταται τις δυσμενείς συνέπειες μιας γεωπολιτικής και συνακόλουθα ενεργειακής
κρίσης.
Κρίση που πλήττει, σημαντικά, τους προϋπολογισμούς νοικοκυριών και επιχειρήσεων.
Η μεγάλη αύξηση του κόστους της ενέργειας «ροκανίζει» το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, περιορίζει τζίρους και κέρδη
επιχειρήσεων, ενισχύει την αβεβαιότητα των πολιτών, «φρενάρει» την αναπτυξιακή δυναμική της χώρας.
Η Κυβέρνηση, απέναντι και σε αυτή την κρίση, λειτουργεί υπεύθυνα, συνετά και συγκροτημένα.
Τους προηγούμενους μήνες, εν μέσω διαδοχικών κρίσεων, έχτισε – μεθοδικά – «γραμμές άμυνας και στήριξης» του παραγωγικού
ιστού της οικονομίας.
•
•
•
•
•

Η «1η γραμμή άμυνας και στήριξης» ήταν τα 43 δισ. ευρώ μέτρα της περιόδου της υγειονομικής κρίσης, που επέτρεψαν
την ισχυρή ανάκαμψη της οικονομίας και μείωσαν – σημαντικά – την ανεργία.
Η «2η γραμμή άμυνας και στήριξης» είναι οι συνεχείς και μόνιμες μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, κυρίως για
τη μεσαία τάξη, που τονώνουν το διαθέσιμο εισόδημα νοικοκυριών και επιχειρήσεων.
Η «3η γραμμή άμυνας και στήριξης» ήταν οι επιδοτήσεις μέρους του αυξημένου ενεργειακού κόστους, κυρίως χαμηλών
καταναλώσεων, ύψους 3,5 δισ. ευρώ μέχρι σήμερα.
Η «4η γραμμή άμυνας και στήριξης» ήταν οι ενισχύσεις ευάλωτων νοικοκυριών, η στήριξη του πρωτογενούς τομέα και οι
επιδοτήσεις καυσίμων, ύψους 900 εκατ. ευρώ μέχρι σήμερα.
Και τέλος, η «5η γραμμή άμυνας και στήριξης» είναι η διπλή αύξηση του κατώτατου μισθού μέσα στο 2022, συνολικού
ποσοστού 11,8% αν συνυπολογιστεί η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων.

Αναλυτικά το Δελτίο Τύπου εδώ

myAADE - Τα Αιτήματά μου: Τέλος στα e-mail προς τις ΔΟΥ από 9 Μαΐου - Νέες λειτουργίες για ευκολότερη πλοήγηση
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΑΔΕ 03.05.2022
Αποκλειστικά ψηφιακά θα γίνεται, από τις 9 Μαΐου 2022, η επικοινωνία με τις ΔΟΥ, για τις διαδικασίες, που έχουν ή πρόκειται να
ενταχθούν στην ψηφιακή εφαρμογή, Τα Αιτήματά μου.
Έτσι, η ψηφιακή υποβολή των αιτημάτων, των εντύπων δηλώσεων προς τις ΔΟΥ και των προβλεπόμενων δικαιολογητικών για αυτές
τις διαδικασίες θα γίνεται μόνο από τη συγκεκριμένη εφαρμογή.
Η υποβολή των αιτημάτων και δηλώσεων μέσα από την ψηφιακή εφαρμογή διευκολύνει τόσο τους πολίτες στην παρακολούθηση των
αιτημάτων τους, όσο και το προσωπικό της ΑΑΔΕ, στη διεκπεραίωση αυτών και τη σχετική αυτοματοποιημένη ενημέρωση των
πολιτών.
Από την ίδια ημερομηνία, παύει η διεκπεραίωση αιτημάτων που υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
ΠΡΟΣΟΧΗ ! Όσα αιτήματα θα υποβάλλονται στις ΔΟΥ μέσω e-mail από τις 9/5/2022 και μετά, για διαδικασίες, που έχουν
ενταχθεί στην εφαρμογή, Τα Αιτήματά μου, θα θεωρούνται ως μη υποβαλλόμενα και δεν επιφέρουν κανένα έννομο
αποτέλεσμα.
Πλέον, μέσω της αναβαθμισμένης ψηφιακής πύλης, myAADE, οι φορολογούμενοι που επιθυμούν να απευθύνουν ψηφιακά αιτήματα
μέσω της πλατφόρμας «Τα Αιτήματά μου» ή να προγραμματίσουν ψηφιακά την επίσκεψή τους μέσω της πλατφόρμας «Τα Ραντεβού
μου» στο σύνολο των ΔΟΥ της επικράτειας, έχουν τη δυνατότητα, μέσα από ένα εύχρηστο περιβάλλον:
• Να εντοπίσουν περισσότερες από 250 ομαδοποιημένες διαδικασίες ανά θεματική κατηγορία, καθώς και τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά τους,
• Να λάβουν, μέσω υπερσυνδέσμων, τα απαιτούμενα ψηφιακά αρχεία, και να έχουν πρόσβαση στο σχετικό κανονιστικό πλαίσιο.
• Να αναζητήσουν «έξυπνα» τη διαδικασία που τους ενδιαφέρει, κάνοντας χρήση λέξεων – κλειδιά.
Δείτε εδώ τις νέες λειτουργίες εντοπισμού Διαδικασιών, για τις οποίες μπορείτε να υποβάλλετε αίτημα ή να προγραμματίσετε
ραντεβού στις ΔΟΥ.

Συναλλαγές στα τραπεζικά καταστήματα μετά τη δημοσίευση της ΚΥΑ αριθμός Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.23983 (ΦΕΚ Β’
2137/30.4.2022) ως προς τη διαχείριση της πανδημίας
Μετά τον επαναπροσδιορισμό των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του
κορωνοϊού, και για όσους συναλλασσόμενους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν συναλλαγή σε τραπεζικό κατάστημα με φυσική
παρουσία, οι περιορισμοί πρόσβασης παύουν να ισχύουν.
Για όσους επιλέξουν την πραγματοποίηση συναλλαγών με φυσική παρουσία τονίζεται ότι εξακολουθεί να ισχύει η υποχρέωση
χρησιμοποίησης προστατευτικής μάσκας και συνιστάται η τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας.
Σε κάθε περίπτωση, υπενθυμίζεται ότι οι συναλλασσόμενοι έχουν πάντα τη δυνατότητα άμεσης και ασφαλούς εξυπηρέτησής τους, με
την ηλεκτρονική τραπεζική και τη χρήση των καρτών τους. (ΠΗΓΗ: Ελληνική Ένωση Τραπεζών, Ανακοίνωση 03.05.2022).

ΠΟΤΓ: Ημερίδες Προβολής και Δημοσιότητας του προγράμματος «Κατάρτιση Στελεχών Τουριστικών Γραφείων»
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΟΤΓ 03/05/2022
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Τουριστικών Γραφείων, δικαιούχος φορέας της πράξης «Κατάρτιση Στελεχών Τουριστικών
Γραφείων» με MIS 5035194, διοργανώνει Ημερίδες Προβολής και Δημοσιότητας της Πράξης, με αφορμή την διαδικασία Αιτήσεων
Συμμετοχής στο πρόγραμμα. Το έργο απευθύνεται σε 1.273 συνολικά εργαζόμενους του Ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας, σε όλες
τις περιφέρειες (13) της Ελλάδας, που επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους, να καταρτιστούν και να πιστοποιηθούν σε
εξειδικευμένα αντικείμενα, με σκοπό την βελτίωση των δεξιοτήτων τους καθώς και την ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας.
Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης, διάρκειας 80 ωρών, στα ακόλουθα εκπαιδευτικά αντικείμενα:
«Τουριστικός Αντιπρόσωπος», «Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου», «Χειριστής Εφαρμογών Αυτοματοποιημένου
Γραφείου» και οδηγούν σε πιστοποίηση. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της δράσης δίνεται εκπαιδευτικό επίδομα 400,00€. Η πράξη
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο -ΕΚΤ) και την Ελλάδα. Σκοπός της εκδήλωσης είναι
η προσέλκυση ενδιαφερόμενων – ωφελούμενων, η παρουσίαση των βασικών στόχων και αναμενόμενων αποτελεσμάτων της
πράξης που υλοποιεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Τουριστικών Γραφείων για την κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων. Η Ημερίδα
θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, σεβόμενοι την τήρηση των σχετικών υγειονομικών πρωτοκόλλων για τον περιορισμό της
διασποράς του covid – 19, μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ. Μία (1) ώρα πριν την ώρα έναρξης της κάθε Ημερίδας θα διατίθεται, στην
κατηγορία “Νέα – Ανακοινώσεις” της ιστοσελίδας www.potour.gr , ο σύνδεσμος (link) για την συμμετοχή.
Συνολικά θα πραγματοποιηθούν τέσσερις (4) ημερίδες με διαφορετικές Περιφέρειες – στόχο στις:
-1η Ημερίδα: 06/05/2022 και ώρα 12:00 (Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα)
- 2η Ημερίδα: 09/05/2022 και ώρα 12:00 (Δυτική Μακεδονία, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη,
Ιόνια Νησιά)
-3η Ημερίδα: 10/05/2022 και ώρα 12:00 (Αττική)
-4η Ημερίδα: 11/05/2022 και ώρα 12:00 (Νότιο Αιγαίο, Στερεά Ελλάδα)
Σημειώνουμε ότι η πρόσκληση των ωφελούμενων είναι ανοιχτή για όλους και οι εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση του ιδιωτικού
τομέα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής έως τις 11/05/2022 μέσω της ιστοσελίδας www.potour.gr .

ΤΑΜΕΙΟ_ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Υποβολής Προτάσεων για χρηματοδότηση από το Ελλάδα 2.0 στη Δράση
«ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ – HORIZON 2020» (ID 16622) με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5150150
Ως Φορέας Υλοποίησης της Δράσης «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ – HORIZON 2020» (ID 16622) που
χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στους Τομείς της Έρευνας και Καινοτομίας («ΕΥΔΕ ΕΚ», πρώην «ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ»), σας
ενημερώνει ότι εκδόθηκε η Απόφαση Α.Π. ΕΥΔΕ – ΕΚ: 1391/5.4.2022 του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας με θέμα:
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για χρηματοδότηση από το Ελλάδα 2.0 στη Δράση «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
– HORIZON 2020» [ID 16622 Project title: HORIZON 2020 Seal of Excellence] με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ (MIS) «5150150»
Η Δράση απευθύνεται στους δυνητικούς δικαιούχους 13 προτάσεων ερευνητικών έργων στις οποίες απονεμήθηκε Σφραγίδα
Αριστείας (Seal of Excellence) από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) Ορίζοντας 2020 (HORIZON 2020) έως το 1ο
τρίμηνο του 2021 (Q1 2021) και οι οποίες, ενώ είναι επιλέξιμες για επιχορήγηση μέσω του προγράμματος HORIZON 2020 δεν
χρηματοδοτήθηκαν λόγω δημοσιονομικών περιορισμών.
Μεταξύ των 13 προτάσεων υπάρχουν 3 προτάσεις για διεξαγωγή μελέτης σκοπιμότητας (Φάση Α) και 10 προτάσεις για έργα
έρευνας και ανάπτυξης (Φάση Β).
Η Δράση είναι ενταγμένη στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση –
NextGeneration EU. Ο Συνολικός Προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται σε 26.022.363,25€, με συνολική Δημόσια Δαπάνη
18.215.653,38€.
ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
Οι δυνητικοί δικαιούχοι των 13 προτάσεων ερευνητικών έργων (του Παραρτήματος Α της ανωτέρω απόφασης) θα πρέπει, να
υποβάλουν Αίτηση Χρηματοδότησης και Φάκελο δικαιολογητικών ως εξής:
Την ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) ependyseis.gr/mis.
Κωδικός Έργου (ΤΑΣΦΡ-……): ο κωδικός που θα παραχθεί από το ΠΣΚΕ κατά την έναρξη της Υποβολή της Αίτησης
Χρηματοδότησης
Τον ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ στα γραφεία της ΕΥΔΕ ΕΚ.
Ο Φάκελος Δικαιολογητικών υποβάλλεται ΜΟΝΟ σε ηλεκτρονική μορφή (σε αρχεία σε μορφή .pdf αποθηκευμένα σε CD ή USB)
συνοδευόμενος από ΈΓΧΑΡΤΟ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΈΓΓΡΑΦΟ προς την ΕΥΔΕ ΕΚ που θα απαριθμεί όλα τα δικαιολογητικά.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
Καταληκτική Ημερομηνία ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ορίζεται:
ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2022 και ΏΡΑ 16:00.
Η απόφαση έχει δημοσιευθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αναρτηθεί στις ιστοσελίδες:
του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας greece20.gov.gr, της ΓΓΕΚ gsri.gov.gr, της EΥΔΕ ΕΚ eyde-etak.gr.
Η ΕΥΔΕ ΕΚ για τη διευκόλυνσή των δυνητικών δικαιούχων συνέταξε και έχει αναρτήσει στον δικτυακό τόπο της Υπηρεσίας (eydeetak.gr) :
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ –ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
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Πέμπτη τροποποίηση Αποφάσεων ένταξης ωφελουμένων επιχειρήσεων και απόρριψης αιτήσεων χρηματοδότησης στο
πλαίσιο της Δράσης «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” για την αντιμετώπιση της
πανδημίας Covid-19» – Κωδικός Πρόσκλησης 035ΚΕ
Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκαν οι κάτωθι αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας:
A) η υπ’ αριθμ. πρωτ. 27548 – 14-03-2022 (ΑΔΑ: ΩΔ0Γ46ΜΤΛΡ-ΣΔΔ) απόφαση με θέμα: «Έγκριση των αποτελεσμάτων εξέτασης
των υποβληθεισών ενστάσεων, στο πλαίσιο της Δράσης «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” για
αντιμετώπιση πανδημίας Covid-19».
B) Η υπ. αριθμ. πρωτ. 36256 – 06-04-2022 (ΑΔΑ: ΩΔΦ446ΜΤΛΡ-Γ07) απόφαση με θέμα: Πέμπτη / 5η τροποποίηση της Απόφασης
Ένταξης Ωφελουμένων Επιχειρήσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης της Δράσης «Στήριξη
Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19» – Κωδικός Πρόσκλησης
035ΚΕ.
Γ) Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 36259–06-04-2022 (ΑΔΑ: Ψ8ΕΧ46ΜΤΛΡ-0Ν0) απόφαση με θέμα: : Πέμπτη / 5η τροποποίηση Απόφασης
απόρριψης αιτήσεων χρηματοδότησης που υπεβλήθησαν από επιχειρήσεις, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης της Δράσης «Στήριξη
Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19» – Κωδικός Πρόσκλησης
035ΚΕ.
Μετά την έκδοση της ως άνω πέμπτης τροποποίησης της απόφασης ένταξης, θα επιχορηγηθούν επί πλέον πέντε / 5 ωφελούμενες
επιχειρήσεις, με το συνολικό αριθμό των ωφελουμένων να ανέρχεται σε τριακόσιες εβδομήντα επτά / 377.
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην πρόσκληση της Δράσης, αποκλείεται έτερο στάδιο διοικητικής προσφυγής. (ΠΗΓΗ: Ενημερωτικό
Δελτίο ΓΓΕΚ 36ο Τεύχος, 04.05.2022).

Κατάσταση Ελληνικής Οικονομίας «Θετικές εξελίξεις και ευοίωνες προοπτικές, παρά τις διαδοχικές κρίσεις»
«Κατάσταση της Ελληνικής Οικονομίας — Θετικές εξελίξεις και ευοίωνες προοπτικές, παρά τις διαδοχικές κρίσεις» παρουσίαση του Υπ.
Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα στο Υπουργικό Συμβούλιο
(ΠΗΓΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 29.04.2022)

Από αύριο οι αιτήσεις για τον Β’ κύκλο του προγράμματος απασχόλησης 4.000 ανέργων 30 ετών και άνω στις
Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΠΑΠ) της χώρας,
με έμφαση στις γυναίκες
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΑΕΔ 06/05/2022
Την Παρασκευή, 06-05-2022 και ώρα 13:00, ξεκινούν οι αιτήσεις επιχειρήσεων για το «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για
την απασχόληση 4.000 ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω στις Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΠΑΠ) της χώρας, με έμφαση
στις γυναίκες» και συγκεκριμένα στις Περιφερειακές Ενότητες του Δυτικού Τομέα Αθηνών, της Δυτικής Αττικής και του Πειραιά καθώς
και στη Διοικητική Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέχρι την Παρασκευή 17-06-2022 και ώρα 15:00.
Το 12μηνης διάρκειας πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις και τα ποσά της επιχορήγησης μισθού και ασφαλιστικών εισφορών
για την πρόσληψη ανέργων σε νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης έχουν ως εξής:
• 466,5 € μηνιαία / 5.598 € ετήσια για ανέργους ηλικίας 30-49 ετών

•

559,8 € μηνιαία / 6.717,6 € ετήσια για ανέργους ηλικίας 50 ετών και άνω

•

606,45 € μηνιαία / 7.277,4 € ετήσια για μακροχρόνια ανέργους 30 ετών και άνω

•

653,1 € μηνιαία / 7.837,2 € ετήσια για μακροχρόνια ανέργους 50 ετών και άνω

•

699,75 € μηνιαία / 8.397 € ετήσια για άνεργες γυναίκες 30 ετών και άνω

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν θα υποβάλλουν την αίτησή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του
Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων στη διεύθυνση
http://www.ependyseis.gr/mis. Κατόπιν, οι εργασιακοί σύμβουλοι του ΟΑΕΔ θα υποδείξουν στην επιχείρηση υποψηφίους, σύμφωνα
με την κατηγορία ανέργου, την ειδικότητα και τα απαιτούμενα προσόντα και η επιχείρηση θα επιλέξει μεταξύ των υποψηφίων για την
πρόσληψη.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιχείρηση να μην έχει μειώσει το προσωπικό της κατά το τρίμηνο πριν την αίτηση και να μην έχει
λάβει χρηματοδότηση από κρατική ενίσχυση άνω των 200.000 € τα προηγούμενα 3 έτη (τρέχον και δύο προηγούμενα). Στην
επιχορήγηση συμπεριλαμβάνονται τα αντίστοιχα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και επιδόματα αδείας.
Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 26.000.000 €, συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».
Για τη Δημόσια Πρόσκληση και για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ
www.oaed.gr .

Διαδικασία χορήγησης ψηφιακών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων διαγνωστικού ελέγχου ή νόσησης από τον κορωνοϊό
COVID-19 από φαρμακοποιούς και ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα.
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2172/Β/04.05.2022 η ΚΥΑ 2828/2022 σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης ψηφιακών πιστοποιητικών ή
βεβαιώσεων διαγνωστικού ελέγχου ή νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 από φαρμακοποιούς και ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα.

ΟΑΕΔ: Μέχρι και την Κυριακή οι αιτήσεις για το Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα 2022 της ΔΥΠΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΑΕΔ 06/05/2022
Λήγει την Κυριακή 8 Μαΐου και ώρα 23:59 η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για τη συμμετοχή τους στο
«Πρόγραμμα Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2022» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από τις 15 Ιουνίου έως τις 3 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και έως τις 20 Σεπτεμβρίου
για τα παιδιά με αναπηρία με ποσοστό 50% και άνω. Ωφελούμενοι είναι τα παιδιά των δικαιούχων που έχουν γεννηθεί από
01.01.2006 έως 14.06.2016.
Η μέγιστη διάρκεια διαμονής είναι 15 συνεχόμενες ημέρες (συμπεριλαμβανομένων και των ημερών προσέλευσης και αναχώρησης),
ενώ στις κατασκηνώσεις που λειτουργούν στους πυρόπληκτους Δήμους Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας
η διαμονή μπορεί να διαρκεί έως 30 συνεχόμενες ημέρες.
Η υποβολή αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) με τους
κωδικούς TAXISnet στις διευθύνσεις:
Δικαιούχοι (Αρχική → Εργασία και ασφάλιση → Ανεργία → Προγράμματα κατασκηνώσεων ΟΑΕΔ)
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/programmata-kataskenoseon-oaed
Πάροχοι (Αρχική → Εργασία και ασφάλιση → Ανεργία → Πάροχοι κατασκήνωσης)
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/parokhoi-kataskenoses
Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι και άνεργοι με πραγματικό οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2020 μέχρι 30.000 €, οι οποίοι
το έτος 2021:
•

είχαν τουλάχιστον 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ ή

•

έλαβαν τουλάχιστον 50 ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας ή

•

έλαβαν επιδότηση ανεργίας ή μακροχρόνιας ανεργίας τουλάχιστον δύο μηνών (50 ημερήσια επιδόματα) ή

•

συγκεντρώνουν τουλάχιστον 50 ημέρες αθροιστικά από τα παραπάνω (ημέρες εργασίας, ειδικής παροχής προστασίας
μητρότητας και επιδότησης τακτικής ή μακροχρόνιας ανεργίας) ή

•

είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι με συνεχόμενη ανεργία τουλάχιστον τεσσάρων μηνών κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής
των αιτήσεων.

Η επιλογή των δικαιούχων βασίζεται στη μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων (οικογενειακό εισόδημα, αριθμός παιδιών) με
αντικειμενικό και διαφανή τρόπο μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της ΔΥΠΑ. Σημειώνεται ότι δεν
μπορούν να συμμετάσχουν εργαζόμενοι και άνεργοι που επιδοτούνται για τη συμμετοχή των παιδιών τους σε κατασκηνωτικό
πρόγραμμα οποιουδήποτε άλλου φορέα για το έτος 2022.
Οι δικαιούχοι επιδοτούνται για τη διαμονή των ωφελούμενων παιδιών τους σε παιδική κατασκήνωση του μητρώου παρόχων της
ΔΥΠΑ με τη χορήγηση Επιταγής Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις, η οποία έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού
αριθμού.
Πάροχοι του προγράμματος είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που ασκούν επιχειρηματική
δραστηριότητα και διατηρούν στην Ελλάδα επιχείρηση παιδικών κατασκηνώσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Δικαιολογητικά που αφορούν στην ασφαλιστική ταυτότητα, στο εισόδημα και στην ανεργία των δικαιούχων αναζητούνται
αυτεπάγγελτα. Σε όσες περιπτώσεις απαιτούνται δικαιολογητικά λόγω μη δυνατότητας αυτεπάγγελτης αναζήτησης, αυτά
επισυνάπτονται στις ηλεκτρονικές αιτήσεις.
Επειδή η ταυτοποίηση των παιδιών που δηλώνονται στις αιτήσεις των δικαιούχων θα γίνει μέσω αυτεπάγγελτης αναζήτησης με
βάση τον ΑΜΚΑ τους, οι δικαιούχοι οφείλουν να έχουν μεριμνήσει εγκαίρως για την απόδοση ΑΜΚΑ στα παιδιά τους ή για την
επικαιροποίηση των στοιχείων τους, όταν υπάρχει μεταβολή αυτών στην οικογενειακή μερίδα, και να προσέξουν ιδιαίτερα στη
συμπλήρωση του σωστού ΑΜΚΑ στην αίτηση.
Επίσης, οι δικαιούχοι οφείλουν να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην αίτησή τους στη συμπλήρωση του πεδίου όπου δηλώνουν αν το
παιδί συμμετέχει στο πρόγραμμα ως ωφελούμενο ή όχι, γιατί αν συμπληρώσουν την ένδειξη «ΟΧΙ», ενώ επιθυμούν να διαμείνει σε
κατασκήνωση, θα αποκλεισθεί το παιδί από το πρόγραμμα, ενώ αν συμπληρώσουν την ένδειξη «ΝΑΙ», ενώ δεν είναι βέβαιοι για τη
διαμονή του, θα αποκλεισθούν οι ίδιοι από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα του επόμενου έτους.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 35.000.000 €.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον
ιστότοπο της ΔΥΠΑ https://www.oaed.gr/paidikes-kataskinwseis .

Συμμετοχή επιχειρήσεων στην πρώτη μεγάλη Έρευνα για το Ανθρώπινο Δυναμικό στο Oικοσύστημα Tεχνολογίας και
Kαινοτομίας
Εκ μέρους του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Δρ Χρίστου Δήμα, της ΓΓΕΚ, του ΕΣΕΤΕΚ και του Τομεακού Επιστημονικού
Συμβουλίου Ανθρώπινου Δυναμικού και Αναβάθμισης Δεξιοτήτων, δημοσιεύουμε σύνδεσμο ενός πολύ σημαντικού ερωτηματολογίου.
Για πρώτη φορά καταγράφονται θέματα πρακτικές, στάσεις και αντιλήψεις ανθρώπινου δυναμικού στο οικοσύστημα τεχνολογίας και
καινοτομίας, που περιλαμβάνει νεοφυείς επιχειρήσεις, βιομηχανικές επιχειρήσεις, και ερευνητικούς οργανισμούς, αναπτύσσεται με
γοργούς ρυθμούς στην Ελλάδα. Η συμμετοχή σας στο ερωτηματολόγιο είναι πολύ σημαντική καθώς το ανθρώπινο δυναμικό είναι ο
κατεξοχήν παράγοντας επιβίωσης, ανάπτυξης (scale-up), και μακροπρόθεσμης επιτυχίας των οργανισμών του οικοσυστήματος.
Ακολουθεί ο υπερσύνδεσμος στο ερωτηματολόγιο: https://acgreece.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_5hatVd5LivaatSu. Η ΓΓΕΚ σας
παρακαλεί να αφιερώσετε λίγο από τον πολύτιμο χρόνο σας μέχρι Δευτέρα 9 Μαΐου. Η συμμετοχή σας παρέχει σημαντική πληροφορία
στην Πολιτεία για χάραξη πολιτικών που σας αφορούν, με τη συνδρομή άξιων επιστημόνων σε θέματα Διοίκησης Ανθρώπινου
Δυναμικού. (ΠΗΓΗ: Ενημερωτικό Δελτίο ΓΓΕΚ 36ο Τεύχος, 04.05.2022).

Σε ΦΕΚ η έγκριση του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων
Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η πράξη έγκρισης του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων από το Υπουργικό
Συμβούλιο, εντός του οποίου περιλαμβάνονται και τα μέτρα που αφορούν στα Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων.
Η εκπόνηση του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων (ΕΠΠΔΑ) αποσκοπεί στα εξής:
• Εφαρμογή των άρθρων 57 και 4 του ν. 4819/2021 «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων – Ενσωμάτωση των
Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου … και συναφείς επείγουσες
ρυθμίσεις» (Α’ 129), σχετικά με την εκπόνηση προγραμμάτων για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων και την ιεράρχηση των
δράσεων και των εργασιών διαχείρισης των αποβλήτων, η οποία θέτει την πρόληψη ως πρώτη προτεραιότητα.
• Εναρμόνιση με την ενωσιακή νομοθεσία και συγκεκριμένα με τα άρθρα 9 και 29 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 «για τα απόβλητα και για την κατάργηση ορισμένων Οδηγιών», όπως
τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/851.
Το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων περιλαμβάνει:
• Παρουσίαση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης στην πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων.
• Παρουσίαση των υφιστάμενων εθνικών και ενωσιακών νομοθεσιών, πολιτικών και στρατηγικών.
• Τον ορισμό ρευμάτων προτεραιότητας, καθώς και στόχων πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων.
• Τον προσδιορισμό μέτρων και δράσεων για την υλοποίηση των στόχων αυτών, την επιτυχή και ολοκληρωμένη παρακολούθηση και
αξιολόγηση του ΕΠΠΔΑ, καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του.
• Όλες τις απαιτήσεις, στόχους και μέτρα που προβλέπονται από την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με την
πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων.
(ΠΗΓΗ NEWSLETTER ΤΕΕ/ΤΚΜ 05.05.2022)

Ξεκινά η έκδοση συντάξεων fast track και «συντάξεων εμπιστοσύνης»
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Ξεκινά η έκδοση συντάξεων fast track και «συντάξεων εμπιστοσύνης», καθώς με εγκύκλιο του Διοικητή του ΕΦΚΑ δίνονται κατευθύνσεις
προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Φορέα για να εφαρμόσουν τις σχετικές προβλέψεις του Νόμου 4921/2022 (άρθρα 48-54). Όπως έχει
υπογραμμίσει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης, οι δυο αυτοί νέοι θεσμοί έρχονται να
προστεθούν στα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί για την επιτάχυνση της διαδικασίας απονομής συντάξεων και έχουν ήδη αποδώσει
καρπούς, κάτι που αποτυπώνεται –μεταξύ άλλων- στο ρεκόρ όλων των εποχών στην έκδοση κύριων συντάξεων το 2021 και στη μείωση
των εκκρεμών συντάξεων. Στόχος των νέων ρυθμίσεων είναι η εξάλειψη του «στοκ» των ληξιπρόθεσμων κύριων συντάξεων εντός του
καλοκαιριού και η έκδοση των νέων συντάξεων σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Η επιτάχυνση των συντάξεων θα γίνει μέσω της αξιοποίησης των πληροφοριών που ήδη διαθέτει ο ΕΦΚΑ, κυρίως στα ηλεκτρονικά
του αρχεία, και των δηλώσεων και των στοιχείων που προσκομίζουν οι ασφαλισμένοι, τα οποία τεκμαίρονται κατ’ αρχήν ως αληθινά
(αρχή της εμπιστοσύνης προς τον διοικούμενο). Η επαλήθευση των στοιχείων και των δηλώσεων θα γίνει μετά την έκδοση των
συντάξεων για όλες τις συντάξεις fast track και τις συντάξεις εμπιστοσύνης.
Αναλυτικά η ανακοίνωση εδώ

Ενημερωτική Εκδήλωση: Eπιχειρηματικές Eυκαιρίες στην Κόστα Ρίκα
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) και ο Οργανισμός Procomer Costa Rica, διοργανώνουν ενημερωτική
εκδήλωση με θέμα: «Eπιχειρηματικές Eυκαιρίες στην Κόστα Ρίκα” (“Doing Business in Costa Rica”) την Δευτέρα 16 Μαΐου 2022 και
ώρα 9.00π.μ. έως 12.30μ.μ. στο Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία.
Βασική ομιλήτρια θα είναι η κ.Dyana Cordero, Εμπορική Ακόλουθος της Πρεσβείας της Κόστα Ρίκα με έδρα το Ισραήλ και επίσης
αρμόδια για την Ελλάδα, η οποία θα παρουσιάσει τις επιχειρηματικές ευκαιρίες στην Κόστα Ρίκα.
Γλώσσα εργασίας θα είναι η αγγλική
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Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα εδώ
Για τη συμμετοχή σας παρακαλούμε συμπληρώστε την φόρμα πατώντας εδώ, έως την Παρασκευή 13 Μαΐου 2022.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του ΕΒΕΑ
(τηλ. 210 3382 342, 252).

Πρόσκληση για εκδήλωση με θέμα τη Διαιτησία και Διαμεσολάβηση: Θεσμοί-εργαλεία για ταχεία, ευέλικτη και οικονομική
επίλυση των διαφορών

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας (Β.Ε.Α.), το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθήνας (Ε.Ε.Α.) και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός
Διαμεσολάβησης & Διαιτησίας (ΕΟΔΙΔ) διοργανώνουν εκδήλωση με θέμα: Διαιτησία και Διαμεσολάβηση: Θεσμοί-εργαλεία για ταχεία,
ευέλικτη και οικονομική επίλυση των διαφορών.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11 Μαΐου 2022 και ώρα 18:00 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου
Αθήνας (Ακαδημίας 18,1ος όροφος). Υπάρχει και η δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης.
Δείτε την Πρόσκληση εδώ
Για δηλώσεις συμμετοχής, πατήστε εδώ
Για να διαβάσετε τη συνέντευξη της κας Αποστολάκη(Διευθύντρια ΕΟΔΙΔ), πατήστε εδώ

Επιχειρηματική Συνάντηση Αγοραστή – Πωλητή
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Τμήμα της Πρεσβείας της Κυβέρνησης της Ινδίας στην Αθήνα, ενημερώνει ότι συνδιοργανώνουν με την
Αρχή Ανάπτυξης Εξαγωγών Αγροτικών και Επεξεργασμένων Τροφίμων (APEDA), επιχειρηματική συνάντηση αγοραστή-πωλητή σε
εικονική μορφή το συντομότερο δυνατό (πιθανότατα τον Ιούνιο) για τα ακόλουθα γεωργικά προϊόντα:
1. Διακοσμητικά λουλούδια, φύλλωμα, φυτά σε γλάστρες, φυτικό υλικό, ορχιδέες μαζί με τα προϊόντα προστιθέμενης αξίας τους
όπως ξερά άνθη κ.λπ.
2. Σπόροι καλλιεργειών, ελαιούχοι σπόροι, σπόροι λαχανικών, φυτικές ίνες, κερδοφόρες καλλιέργειες κ.λπ.
3. Vegan προϊόντα συμπεριλαμβανομένων των τροφίμων
Ενόψει αυτού, η Πρεσβεία της Ινδίας, Αθήνα αναζητεί να επικοινωνήσει με υποψήφιους συνεργάτες.
Για περισσότερες πληροφορίες: site: https://www.indiaingreece.gov.in/ email: hoc.athens@mea.gov.in , com1.athens@mea.gov.in ,
τηλ. +30 210 7216227

Η Θεσσαλονίκη στις 100 κλιματικά ουδέτερες και «ευφυείς» πόλεις της Ευρώπης
Σημαντική διάκριση πέτυχε η Θεσσαλονίκη, καθώς επιλέχθηκε να συμμετάσχει στην ευρωπαϊκή αποστολή για τις 100 κλιματικά
ουδέτερες και «έξυπνες» πόλεις έως το 2030.
Συγκεκριμένα, Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Καλαμάτα, τα Ιωάννινα, τα Τρίκαλα και η Κοζάνη επελέγησαν ανάμεσα σε 377 ευρωπαϊκές
πόλεις για να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «100 Κλιματικά Ουδέτερες Πόλεις έως το 2030 από και προς
τους πολίτες», εξέλιξη που συνιστά μεγάλη εθνική επιτυχία. Οι 6 ελληνικές πόλεις, εντασσόμενες στο Πρόγραμμα, καλούνται να
επιτύχουν σε λιγότερο από δέκα χρόνια τον στόχο της κλιματική ουδετερότητας, -δηλαδή 20 χρόνια νωρίτερα από όλη την υπόλοιπη
Ευρώπη- αξιοποιώντας σημαντικούς κοινοτικούς πόρους με πολλά περιβαλλοντικά, κοινωνικά, οικονομικά, επενδυτικά, αναπτυξιακά
και εκπαιδευτικά οφέλη.
«Θεσσαλονίκη – Κλιματικά ουδέτερη και έξυπνη πόλη έως το 2030: Αυτός είναι ο στόχος και για αυτόν εργαζόμαστε συστηματικά»,
δήλωσε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας, με τη σχετική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
«Μέσα από ένα πλέγμα πράσινων πολιτικών που αγγίζουν την ενέργεια, τη διαχείριση απορριμμάτων, τις μεταφορές, τον δημόσιο
χώρο αλλά και την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών μπορούμε να κάνουμε τη Θεσσαλονίκη πόλη κλιματικά ουδέτερη και έξυπνη. Μια
πόλη, για να ζεις. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρουμε», σημείωσε ο κ. Ζέρβας, ο οποίος
εξέφρασε τα θερμά συγχαρητήριά του προς τα στελέχη του Δήμου Θεσσαλονίκης που ασχολήθηκαν με την προετοιμασία της πρότασης
καθώς και προς την ειδική ομάδα εργασίας που συστάθηκε.
Η Θεσσαλονίκη επιλέχθηκε ανάμεσα σε 377 ευρωπαϊκές πόλεις που εκδήλωσαν ενδιαφέρον και έπειτα από μια εντατική διαδικασία
υπό την ευθύνη ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα στοιχεία που συνηγόρησαν στην επιλογή της
Θεσσαλονίκης είναι η ιδιαίτερη ταυτότητα της πόλης, το κλιματικό της αποτύπωμα, η λειτουργία οικοσυστήματος καινοτομίας αλλά και
η ύπαρξη Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.
Η πρωτοβουλία για τις 100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις έως το 2030 θα λάβει συνολική χρηματοδότηση 360 εκατομμυρίων
ευρώ από το πρόγραμμα Horizon Europe της περιόδου 2022-23, ώστε να ξεκινήσουν άμεσα οι δράσεις καινοτομίας προς την κλιματική
ουδετερότητα. Οι δράσεις αυτές θα αφορούν πολλαπλούς τομείς, όπως η καθαρή κινητικότητα, η ενεργειακή απόδοση κι ο πράσινος
αστικός σχεδιασμός. Επιπλέον θα προσφερθούν δυνατότητες ανάληψης κοινών πρωτοβουλιών και ανάπτυξης συνεργασιών στο
πλαίσιο άλλων χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων της ΕΕ.
(ΠΗΓΗ NEWSLETTER ΤΕΕ/ΤΚΜ 05.05.2022)

Nέα έρευνα «BrainRegain vs Digital Skills Gap» του BrainRegain, (www.brainregain.gr)
Την τελευταία 10ετία, πάνω από 400.000 Έλληνες, κυρίως νέοι, υψηλής εξειδίκευσης έφυγαν από την χώρα. Κάθε χρόνο αυτοί οι
Έλληνες, υπολογίζεται πως δημιουργούν στις χώρες όπου εργάζονται ετήσιο ΑΕΠ αξίας 12 δις ευρώ. Την ίδια στιγμή οι Ελληνικές
επιχειρήσεις αναζητούν νέους εργαζόμενους, υψηλής ψηφιακής εξειδίκευσης για να ενισχύσουν την ανάπτυξή τους. Η Γενική
Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας δημοσιεύει ερωτηματολόγιο που σχεδιάστηκε σε συνεργασία με τους επικεφαλείς της
πρωτοβουλίας BrainReGain(*) με στόχο να ιχνηλατήσει:
Ποιες συγκεκριμένες ειδικότητες αναζητούν οι επιχειρήσεις στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον;
Έχουν άραγε πρόθεση να απευθυνθούν σε Έλληνες που έφυγαν και εργάζονται στο εξωτερικό για να καλύψουν αυτές τις ανάγκες;
Έχουν προσλάβει Έλληνες του εξωτερικού που έχουν επαναπατρισθεί τους τελευταίους 12 μήνες;
Αυτά και πολλά άλλα ερωτήματα προσπαθεί να απαντήσει η νέα έρευνα «BrainRegain vs Digital Skills Gap» του BrainRegain και σε
αυτή την προσπάθεια η γνώμη σας είναι πολύτιμη!
Παρακαλούμε αφιερώστε τις επόμενες ημέρες μόλις 9 λεπτά για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, ακολουθώντας τον ακόλουθο
σύνδεσμο: BrainRegain vs Digital Skills Gap. Εκ μέρους του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, της ΓΓΕΚ και της Ομάδας
Πρωτοβουλίας BrainRegain, ευχαριστούμε θερμά και για αυτή τη συμμετοχή σας!
Το BrainReGain (www.brainregain.gr) αποτελεί μια πρωτοβουλία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που επιδιώκει τη δημιουργία διαύλων
επικοινωνίας μεταξύ Ελλήνων επιστημόνων και επαγγελματιών του εξωτερικού και της Ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας, με
στόχο:
τη δημιουργία νέων διαύλων επικοινωνίας όλων των Ελλήνων, τη συνεργασία παραγωγικών δυνάμεων εντός και εκτός της χώρας
που θα συμβάλουν στην ανασυγκρότησή της, τη δημιουργία συνθηκών για την «επιστροφή» της γενιάς των brain drainers στην
Ελλάδα.
Το BrainRegain αντλεί τη δύναμη του από την ισχυρή συμμαχία που αποτελείται από Έλληνες επιστήμονες και επαγγελματίες του
εξωτερικού, 35 σημαντικές επιχειρήσεις και υψηλόβαθμα στελέχη τα οποία προέρχονται από αυτές.
Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν μέχρι σήμερα στη συμμαχία είναι:
Aegean Airlines, AIMS International, Alpha Bank, Αθηναϊκή Ζυθοποιία, BEAT, CHIPITΑ, Coca-Cola Τρία Έψιλον, COSMOTE, ΔΕΣΦΑ,
Τράπεζα της Ελλάδος, Ελληνικά Πετρέλαια, Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών & Περιουσίας, Entersoft, Ernst & Young, Τράπεζα
Eurobank, ΕΥΔΑΠ, Όμιλος FOURLIS, ICBS Business College, INTERAMERICAN, Kyklades Maritime Corporation, LeasePlan,
METRO, Microsoft, Ogilvy, OTIS Ελλάδος & Κύπρου, PotamitisVekris, Trans Adriatic Pipeline, Τράπεζα Πειραιώς, Sani Ikos, T.E.MES,
ΤΙΤΑΝ, Όμιλος ΥΓΕΙΑ, Upstream, Xerox Hellas. (ΠΗΓΗ: Ενημερωτικό Δελτίο ΓΓΕΚ 36ο Τεύχος, 04.05.2022).

Προκήρυξη Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα - Internet of 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 » Παράταση Εγγραφών έως 16/5/2022
Σκοπός
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.
Το διαδίκτυο των αντικειμένων (Internet of Things, IoT) αποτελείται από ένα σύνολο τεχνολογιών διασύνδεσης «έξυπνων» και
ρομποτικών αντικειμένων στο διαδίκτυο. Το ΙοΤ αναμένεται να πολλαπλασιάσει των αριθμό των συνδέσεων στο διαδίκτυο τα
επόμενα χρόνια. Μέχρι το τέλος του 2020 αναμένονται 9.9 δισεκατομμύρια ΙοΤ συσκευές να είναι συνδεδεμένες στο διαδίκτυο και
μέχρι το 2025 ο αριθμός αυτός αναμένεται να φτάσει τα 25 δις. Επιπλέον η παγκόσμια αγορά ΙοΤ, ως προς τις δαπάνες τελικών
χρηστών για λύσεις IoT, το 2020 αναμένεται να διαμορφωθεί στα 280 δισεκατομμύρια δολάρια ενώ μέχρι το 2025 αναμένεται να
αυξηθεί στα 1,5 τρις δολάρια.
Είναι λοιπόν σίγουρο ότι το ψηφιακό μας μέλλον έχει ως βασικό συστατικό το ΙοΤ και την ρομποτική, είναι σημαντικό οι τεχνολογίες
αυτές να περάσουν γρήγορα και με αποδοτικό τρόπο στο σχολείο ώστε οι σημερινοί μαθητές να αποκομίσουν σημαντικά οφέλη από
τον ψηφιακό μετασχηματισμό που θα επιφέρει το ΙοΤ. Το πρόγραμμα είναι δομημένο ώστε να παρέχει όλες τις απαραίτητες
θεωρητικές γνώσεις, τεχνολογικές και διδακτικές ενώ εστιάζει στην εφαρμοσμένη χρήση και με πληρότητα ένταξη των ΙοΤ και της
ρομποτικής σε όλες τις βαθμίδες του σημερινού σχολείου. Η εφαρμογή γίνεται κλιμακωτά και επαγωγικά από το απλό στο σύνθετο
και από το Δημοτικό σχολείο στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο. Με αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να έχουν
σφαιρική άποψη για τις δυνατότητες και τα οφέλη των ΙοΤ διδακτικών προσεγγίσεων, αλλά και να μπορούν να αναπτύσσουν τις
δικές τους προσεγγίσεις προσαρμόζοντάς τες στις απαιτήσεις και συνθήκες του μαθήματός τους. Επιπλέον η σφαιρική κάλυψη των
τεχνολογικών απαιτήσεων αλλά και η κλιμακούμενης δυσκολίας εφαρμογές αποτελούν μια πλήρη εισαγωγή στα
ΙοΤ/ρομποτικάσυστήματα για τους επαγγελματίες που θέλουν να ασχοληθούν με το αντικείμενο.
Γενικές πληροφορίες
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.
Σε ποιους απευθύνεται
Το πρόγραμμα απευθύνεται εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να ενσωματώσουν τεχνολογίες αιχμής στο μάθημά τους και να φέρουν
το μέλλον πιο κοντά στους μαθητές τους. Επιπλέον το πρόγραμμα αποτελεί μια πολύ καλή εισαγωγή στο χώρο, για απόφοιτους
θετικών σχολών, ηλεκτρολόγους μηχανικούς, μηχανικούς πληροφοριακών συστημάτων και επαγγελματίες του κλάδου της
πληροφορικής που θέλουν να επεκταθούν επαγγελματικά στο συγκεκριμένο κλάδο. Η δομή του προγράμματος έχει διαμορφωθεί
ώστε να καλύπτει σφαιρικά το αντικείμενο και έτσι απευθύνεται σε οποιονδήποτε σκοπεύει να χρησιμοποιήσει ή χρησιμοποιεί ήδη
τεχνολογίες διασυνδεμένων έξυπνων συστημάτων στον επαγγελματικό του ή μη χώρο.
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
Μοριοδότηση προγράμματος
Κατηγορίες μοριοδότησης βάσει νομοθεσίας.
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4547/2018 ΦΕΚ 102/Α/12-6-2018
Μοριοδότηση στελεχών (Διευθυντές, Προϊστάμενοι, Συντονιστές)
δ) Επιμόρφωση: 1 κατ’ ανώτατο όριο μονάδα
ββ) Βεβαίωση ή πιστοποιητικό ετήσιας επιμόρφωσης Α.Ε.Ι. διάρκειας τουλάχιστον 300 ωρών ή / και εννεάμηνης διάρκειας: 0,5
μονάδες.
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4589/2019– ΦΕΚ 13/Α/29-1-2019
Πρόσληψη εκπαιδευτικών
Προκήρυξη ΑΣΕΠ 2ΓΕ/2019
Πρόσληψη αναπληρωτών
Επιμόρφωση Α.Ε.Ι. ή άλλου φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων, διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων (300) ωρών, που πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά
(7) μηνών.
Δύο (2) μονάδες

Προκήρυξη Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα - Internet of Things and Robotics: To Ψηφιακό μας Μέλλον στο Σημερινό
Σχολείο(Συνέχεια)
ΥΑ 222084/ΓΔ4/27-12-2018 (ΦΕΚ 5919/Β/31-12-2018)
Υπεύθυνος Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών
Η επιμόρφωση αποτιμάται κατ’ ανώτατο όριο με μία (1) μονάδα
βεβαίωση ή πιστοποιητικό ετήσιας επιμόρφωσης Α.Ε.Ι. διάρκειας τριακοσίων (300) τουλάχιστον ωρών ή και εννεάμηνης διάρκειας,
συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο της Πληροφορικής: μισή (0,50) μονάδα
Επιπλέον μοριοδότηση εξαρτάται από τα εκάστοτε κριτήρια των προκηρύξεων/προσκλήσεων όπως αυτά καθορίζονται από τους
φορείς που τις εκδίδουν κατά τη χρονική στιγμή της έκδοσης τους και οι ενδιαφερόμενοι/ες οφείλουν να επικοινωνούν με τους εν
λόγω φορείς για διευκρινίσεις και φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τη διερεύνηση ζητημάτων μοριοδότησης.
Κόστος συμμετοχής
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 – Κατάθεση αιτήσεων:
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/iot-robotics-ineducation-2022/
Επικοινωνία
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες ενθαρρύνονται να επικοινωνούν με τη γραμματεία του προγράμματος στο τηλ.
επικοινωνίας: 22730 82255 (κα. Νίκη Κυριακού) καθημερινά τις ώρες 9:00-15:00, καθώς και στο email: epta@aegean.gr

Υλικό τεκμηρίωσης της 3ης τηλεδιάσκεψης του “Digital Euro Market Advisory Group” (‘MAG’) της ΕΚΤ που πραγματοποιήθηκε
στις 9 Μαρτίου 2022 & γλωσσάριο της ΕΚΤ για το ψηφιακό ευρώ
Την τελευταία εβδομάδα του Απριλίου 2022, δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) το υλικό
τεκμηρίωσης της 3ης τηλεδιάσκεψης της συμβουλευτικής ομάδας έργου της (“Digital Euro Market Advisory Group”) για το ψηφιακό ευρώ
που πραγματοποιήθηκε στις 9 Μαρτίου 2022. Περαιτέρω, η ΕΚΤ δημοσίευσε 6σέλιδο γλωσσάριο για το ψηφιακό ευρώ. Υλικό
τεκμηρίωσης 3ης τηλεδιάσκεψης MAG. Γλωσσάριο για το ψηφιακό ευρώ. (ΠΗΓΗ: Επικαιρότητα Ελληνική Ένωση Τραπεζών,
29.04.2022).

Απολογισμός Ημερολογίου Δράσεων Εξωστρέφειας
Υπουργείου Εξωτερικών 2021
Η Β2 Διεύθυνση Τεκμηρίωσης & Διαχείρισης Ποιότητας,
του Υπουργείο Εξωτερικών, της Ελληνικής Δημοκρατίας,
απέστειλε ενημερωτικό έγγραφο με θέμα: Απολογισμός
του Ημερολογίου Δράσεων Εξωστρέφειας του
Υπουργείου Εξωτερικών για το έτος 2021.
Υπενθυμίζεται ότι, το Κοινό Ημερολόγιο Δράσεων
Εξωστρέφειας λειτουργεί από την 1.1.2018 και είναι
διαθέσιμο στη Διαδικτυακή Πύλη AGORA του
Υπουργείου
Εξωτερικών
(http://www.agora.mfa.gr/imerologio). Σε
αυτό
παρουσιάζονται οι δράσεις εξωστρέφειας τριών
Υπουργείων (Εξωτερικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, και Τουρισμού), της Enterprise Greece, του
ΕΟΤ, Περιφερειών, Δήμων, άλλων κρατικών και
ιδιωτικών
φορέων
(Επιμελητήρια,
Σύνδεσμοι,
Διεπαγγελματικές Ενώσεις, Διμερή Επιμελητήρια) και
επιχειρήσεων.
Στόχος του είναι η έγκαιρη, ανοιχτή και διαρκώς
ανανεωμένη ενημέρωση της επιχειρηματικής κοινότητας
για τις δράσεις εξωστρέφειας που προγραμματίζονται
ετησίως ανά ξένη αγορά και κλάδο και κατ’ επέκταση, η
ανάδειξη
συνεργειών
ανάμεσα
στους
φορείς
εξωστρέφειας και η αύξηση των συνεργασιών τους.

No26 Τεύχος Exportnews.gr με τίτλο «Διμερές εμπόριο ΕΕ –
Ρωσία – Ουκρανία»
Το ηλεκτρονικό περιοδικό των Ελληνικών Εξαγωγών Exportnews.gr,
κυκλοφόρησε το 26ο τεύχος του με τίτλο «Διμερές εμπόριο ΕΕ –
Ρωσία – Ουκρανία» για τον μήνα Απρίλιο 2022.
Για να διαβάσετε το περιοδικό, πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες: email: contact@exportnews.gr , τηλ.
210 360 2919

Οι Νέοι Της Ελλάδας: Δύο νέες αναλύσεις της διαΝΕΟσις

Ο Οργανισμός Έρευνας και Ανάλυσης «διαΝΕΟσις» δημοσίευσε δύο
νέες εκθέσεις που εμβαθύνουν στο θέμα των στάσεων και των
απόψεων των νέων από διαφορετικές οπτικές γωνίες.
Πιο συγκεκριμένα, οι έρευνες έχουν ως θέμα: "Τι Πιστεύουν οι Νέοι"
και "Νεολαία και Ευρωπαϊκή Ένωση" αντίστοιχα.
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις έρευνες, πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες: site: https://www.dianeosis.org/
email: info@dianeosis.org
τηλ. 213 00 23000

Προσκλήσεις - Προκηρύξεις ΕΣΠΑ 30/4/2022
Ηλεκτρονική
Ενημέρωση
για
Προσκλήσεις
Προκηρύξεις
30/4/2022
Θέμα: Βελτίωση και αναζωογόνηση του αστικού περιβάλλοντος μέσω ολοκληρωμένων, πιλοτικών ή/και καινοτόμων παρεμβάσεων.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 20/4/2022 - 30/5/2022
Για να δείτε τα πλήρη στοιχεία της προκήρυξης, πατήστε εδώ.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και η Διεύθυνση Τουρισμού της Π.Κ.Μ. στα πλαίσια του εγκεκριμένου έργου
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ»
που αφορά στη ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, της ενημερώνει για την ενίσχυση της
προώθησης της διαδικασίας απόκτησης του «Σήματος Υπευθυνότητας και Τοπικής Ποιότητας», το οποίο θα εκπροσωπήσει
ολιστικά την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στον Τουριστικό Τομέα και θα επιφέρει πολλαπλασιαστικά οφέλη και προβολή σε της
της κατηγορίες τουριστικών επιχειρήσεων. Η Περιφέρεια μέσω της υιοθέτησης του σήματος ποιότητας / υπευθυνότητας συνδράμει στη
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας κάθε επιχείρησης μοναδιαία αλλά και επί συνόλω σε επίπεδο περιοχής.
Link πλατφόρμας αυτοαξιολόγησης: https://certification.pkm-prqs.gr/
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την εκπρόσωπο του αναδόχου (κα Έφη Στεργίου) στο τηλέφωνο 2310 508 034.

Έκθεση και Συνέδριο LOGI.C 2022
Η Έκθεση «LOGI.C 2022» με θέμα τα Logistics και τις ∆ιεθνείς Μεταφορές θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 10 και την Τετάρτη 11 Μαΐου
2022 και ώρα 10.00 έως 18.30 στο Porto Palace Hotel στη Θεσσαλονίκη.
Στην έκθεση θα συμμετέχουν 40 Εκθέτες.
Η είσοδος στην Έκθεση είναι δωρεάν για τους επαγγελματίες.
Για να επισκεφτείτε τον εκθεσιακό χώρο δωρεάν εσείς και οι συνεργάτες σας κάντε την εγγραφή σας για να λάβετε μέσω email το
δελτίο εισόδου, πατώντας εδώ.
Για να τυπώσετε την πρόσκληση, πατήστε εδώ.
Στο πλαίσιο της Έκθεσης LOGI.C 2022, θα πραγματοποιηθεί και Συνέδριο με θέμα τα Logistics και τις ∆ιεθνείς Μεταφορές την Τρίτη
10 και την Τετάρτη 11 Μαΐου και ώρα 9:00 έως 19:00 στο Porto Palace Hotel στη Θεσσαλονίκη. Στο συνέδριο θα συμμετάσχουν 35
Ομιλητές και θα υπάρχουν 4 Συνεδριακές Ενότητες.
Δείτε εδώ την περιγραφή των θεματικών ενοτήτων του Συνεδρίου, καθώς και το πλήρες πρόγραμμα.
Για την παρακολούθηση του Συνεδρίου απαιτείται προεγγραφή.
Για να την πραγματοποιήσετε και να ενημερωθείτε σχετικά με το αντίτιμο που χρειάζεται να καταβάλετε,
πατήστε εδώ.
Η είσοδος επιτρέπεται μόνο με επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης.
Για περισσότερες πληροφορίες, site: www.omind.gr email: info@omind.gr τηλ. 210 9010040

Διαδικτυακό Σεμινάριο «ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΕ ΕΠΟΧΕΣ ΚΡΙΣΗΣ».
Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στα Σκόπια σε συνεργασία με την Τελωνειακή
Διοίκηση της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, διοργανώνουν στις 12 Μαΐου 2022 και ώρα 10.30 π.μ. (Ώρα Ελλάδος 11.30 π.μ.)
διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΕΠΟΧΕΣ ΚΡΙΣΗΣ».
Σκοπός της εκδήλωσης αυτής είναι να προωθήσει περαιτέρω τις ήδη άριστες διμερείς εμπορικές και επιχειρηματικές σχέσεις ΕλλάδαςΒόρειας
Μακεδονίας
μέσω
της
εισαγωγής
των
τελωνειακών
διαδικασιών.
Στην εκδήλωση έχει προγραμματιστεί να παρευρεθούν εταιρείες που δραστηριοποιούνται ήδη στη Βόρεια Μακεδονία,
συμπεριλαμβανομένων πιθανών επενδυτών από την Ελλάδα, καθώς και εταιρείες που δραστηριοποιούνται με την Ελλάδα. Οι
συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να απαντήσουν σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με τα τελωνεία.
Zoom Meeting: link: https://zoom.us/j/98676246369?pwd=QmtXbXJWdHFidjBQU2pjZ29FdXE1Zz09
Meeting ID: 986 7624 6369
Passcode: 050227
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στα Σκόπια με
email: ecocom-skopje@mfa.gr ή τηλ. +389 2 3129456, 3129458

Πανελλήνιο Συνέδριο Αρχιτεκτονικής «Τα Κάστρα της Βιομηχανίας»
To Πανελλήνιο Συνέδριο Αρχιτεκτονικής με τίτλο «Τα Κάστρα της Βιομηχανίας» - Αποκατάσταση, Επανένταξη, Αξιοποίηση,
διοργανώνεται από το Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με την υποστήριξη του Συνδέσμου
Βιομηχανιών Ελλάδος, το οποίο θα διεξαχθεί στις 12-13-14 Μαΐου 2022 στην ΑΠΟΘΗΚΗ Δ της Προβλήτας του ΟΛΘ, Θεσσαλονίκη.
αναγνωρίζοντας τη σημασία της βιομηχανικής κληρονομιάς, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του αστικού πολιτισμικού τοπίου.
Το συνέδριο θα έχει στόχο να διερευνήσει θέματα που αφορούν στην καταγραφή, τεκμηρίωση και διαχείριση σημαντικών ανενεργών
βιομηχανικών συγκροτημάτων και κτιρίων που σήμερα αποτελούν στοιχεία μνήμης. Ακόμα, επιδιώκει να αναδείξει το συσχετισμό με
ζητήματα βιωσιμότητας και ανθεκτικότητας και να αναζητήσει συνέργειες, τρόπους και μεθόδους που θα επαναφέρουν αυτά τα
συγκροτήματα στην καθημερινή μας ζωή.
Για
να
διαβάσετε
Για περισσότερες πληροφορίες,
castlesofindustry@gmail.com

το
πλήρες
πρόγραμμα
του
Συνεδρίου,
πατήστε
site: https://castlesofindustry.wordpress.com/ , τηλ. 2310 883121 / 228320

εδώ.
, email:

Ανοιχτή Ακρόαση Φωτογραφικού Βιβλίου - Athens Photo Festival 2022
Το Athens Photo Festival θα παρουσιάσει μια έκθεση αφιερωμένη στο μέσο του Φωτογραφικού Βιβλίου (Photobook) και προσκαλεί
καλλιτέχνες και εκδότες από όλο τον κόσμο να υποβάλουν τα βιβλία τους για εξέταση.
Τα επιλεγμένα βιβλία θα προβληθούν κατά τη διάρκεια του Athens Photo Festival 2022 στο Μουσείο Μπενάκη / Πειραιώς 138 στην
Αθήνα. Στόχος μας είναι να προωθήσουμε και να παρουσιάσουμε μια μεγάλη ποικιλία φωτογραφικών βιβλίων από όλο τον κόσμο σε
μία έκθεση. Αναζητούμε βιβλία που έχουν εκδοθεί ανεξάρτητα ή εμπορικά, συμπεριλαμβανομένων χειροποίητων, αυτοεκδόσεων,
ανδρείκελων, περιοδικών, εκδόσεων περιορισμένης έκδοσης και άλλων έντυπων αντικειμένων.
Όλα τα βιβλία πρέπει να έχουν σφραγίδα ταχυδρομείου έως την προθεσμία υποβολής της 18ης Μαΐου 2022.
Μπορείτε να υποβάλετε το βιβλίο σας ως καλλιτέχνης, φωτογράφος, αυτοεκδότης ή εκδότης.
Δεν υπάρχει χρέωση για την αποστολή του βιβλίου σας.
Προθεσμία υποβολής: 18 Μαΐου 2022
Για να συμπληρώσετε την αίτηση συμμετοχής και να υποβάλλεται το Φωτογραφικό Υλικό σας, πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες: site: https://www.photofestival.gr/ email: contact@photofestival.gr.
τηλ. +30 210 9211 751 (Τρίτη – Παρασκευή 11.00-15.00 & 18.00-21.00)

Εγκαίνια Έκθεσης "Στην ίδια πόλη. Χριστιανοί και εβραίοι στη Θεσσαλονίκη”
Η Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης, με ιδιαίτερη χαρά, σας προσκαλεί στα εγκαίνια της έκθεσης που διοργανώνει σε
συνεργασία με την Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης, το Αρχείο Κωνσταντινίδη το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης/Έδρα Εβραϊκών Σπουδών και το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, με
τίτλο: "Στην ίδια πόλη. Χριστιανοί και εβραίοι στη Θεσσαλονίκη”, την Τετάρτη 11 Μαΐου 2022 και ώρα 7 μ.μ.. Η Έκθεση θα
φιλοξενηθεί στην Φιλόπτωχο Αδελφότητα Ανδρών Θεσσαλονίκης και θα αφορά την Παιδεία και τον Αθλητισμό. Η έκθεση αναζητά την
ατμόσφαιρα της Θεσσαλονίκης στα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ού αιώνα μέσα από ανέκδοτες φωτογραφίες, έγγραφα και
αντικείμενα.
Μπορείτε να βρείτε την πρόσκληση για τα εγκαίνια της Έκθεσης, εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες: site: http://www.jmth.gr/ email: faath@otenet.gr

Σεμινάριο «Επιχειρηματική Αναλυτική και Ψηφιακό Μάρκετινγκ» - ΚΕΔΙΒΙΜ - Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Πανεπιστήμιο Αιγαίου διοργανώνει ηλεκτρονικό σεμινάριο με θέμα «Επιχειρηματική
Αναλυτική και Ψηφιακό Μάρκετινγκ» , το οποίο έχει διάρκεια 120 ώρες – 2 μήνες και 23 ημέρες και είναι μοριοδοτούμενο. Το
Σεμινάριο θα διεξαχθεί στην Ελληνική γλώσσα.
Με το πέρας του σεμιναρίου θα είστε σε θέση να αποκτήσετε πρακτική γνώση πάνω σε Social Media Marketing, Content
Marketing & Analytics, Data Analytics, Business Intelligence, Audience Analysis, κ.α.

•

Μάθε να διαχειρίζεσαι δημοφιλή κανάλια ψηφιακού μάρκετινγκ.

•

Μάθε να αναλύεις τα δεδομένα που συνέλεξες.

•

Απέκτησε περιζήτητες δεξιότητες που αναζητά η αγορά εργασίας.

•

Προώθησε την επιχείρηση ή τον οργανισμό σου μέσα από τα κανάλια ψηφιακού μάρκετινγκ.

Διεθνής Έκθεση COSMETICS & HOME CARE INGREDIENTS 2022
Το Εμπορικό Τμήμα της Πρεσβείας της Τουρκίας στην Αθήνα μας ενημερώνει ότι στις 25-27 Μαϊου 2022 πρόκειται να
πραγματοποιηθεί η Διεθνής Έκθεση «COSMETICS & HOME CARE INGREDIENTS 2022» από την εταιρία Platform Fuarcılık με την
επιχορήγηση του σχετιζόμενου φορέα εξαγωγής από την στην Κωνσταντινούπολη, Τουρκία.
Στην έκθεση προσκαλούνται τα στελέχη των διοικήσεων των εταιριών που δραστηριοποιούνται στους παρακάτω τομείς: καλλυντικών,
προσωπικής φροντίδας, απορρυπαντικών και συστατικών οικιακής φροντίδας, βιομηχανία πρώτων υλών και τεχνολογιών.
Παράλληλα με την έκθεση υπάρχει ειδική διοργάνωση από το Υπουργείο μας, το οποίο διαρκεί 3 μέρες (24-27 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 Υπουργείο μας θα καλύψει τα έξοδα διαμονής ενός εκπροσώπου από κάθε
εταιρία για 3 νύχτες (24-27 Μαΐου 2022) σε ξενοδοχείο 5 αστέρων.
Τα έξοδα διαμονής θα καλυφθούν μόνο εφόσον οι επισκέπτες λάβουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και ταξιδέψουν στις
συγκεκριμένες ημερομηνίες (24-27 Μαΐου 2022) (διαμονή 3 νυχτών). Σε περίπτωση που οι επισκέπτες επιθυμούν να ταξιδέψουν
λιγότερες μέρες ή σε διαφοροποιημένες ημερομηνίες, θα πρέπει να καλύψουν οι ίδιοι τα έξοδά τους.
Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://www.chcistanbul.com/
Λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος στην έκθεση, ενδέχεται το Υπουργείο μας να μειώσει τον αριθμό των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα.
Για 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.
Oι εταιρείες που θέλουν να επισκεφτούν την έκθεση πρέπει να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση και να την στείλουν το
αργότερο μέχρι τις 09.05.2022 στο e-mail: atina@ticaret.gov.tr
Τα μέτρα για τον COVID-19 σχετικά με την είσοδο στην Τουρκία μπορείτε να τα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: Country-specific
entry restrictions | Turkish Airlines ®

Διεθνή Έκθεση OLIVTECH 2022 & EKOLOJİ 2022
Το Εμπορικό Τμήμα της Πρεσβείας της Τουρκίας στην Αθήνα μας ενημερώνει ότι στις 26-29 Μαϊου 2022 πρόκειται να
πραγματοποιηθεί η Διεθνής Έκθεση «OLIVTECH 2022 & EKOLOJI 2022» από την εταιρία IZFAŞ Fuarcılık στην İzmir - Τουρκία με
την επιχορήγηση της Γενική Γραμματεία της Ένωση Εξαγωγέων Αιγαίου.
Στην έκθεση προσκαλούνται τα στελέχη των διοικήσεων των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στους τομείς ελιάς, ελαιόλαδου,
γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων, μονάδων αποθήκευσης, τεχνολογίες κρασιού και οίνου, τεχνολογίες παραγωγής, υλικά
συσκευασίας, δενδρυλλίων, σπόρων και λιπασμάτων, βιολογικών τροφίμων, βιολογικών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων,
βιολογικών προϊόντων προσωπικής φροντίδας και καθαρισμού, βιολογικών εισροών (λιπάσματα, σπόροι, φάρμακα, παγίδες) κλπ.
Παράλληλα με την έκθεση υπάρχει ειδική διοργάνωση από το Υπουργείο μας, το οποίο διαρκεί 3 μέρες (25-28 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 (25-28 Μαΐου 2022) το Υπουργείο μας 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 (25-28 Μαΐου 2022) (διαμονή 3 νυχτών). Σε περίπτωση που οι επισκέπτες επιθυμούν να ταξιδέψουν
λιγότερες μέρες ή σε διαφοροποιημένες ημερομηνίες, θα πρέπει να καλύψουν οι ίδιοι τα έξοδά τους.
Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες:
https://olivtech.izfas.com.tr/about-fair-en & https://ekolojiizmir.izfas.com.tr/fair-info
Λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος στην έκθεση, ενδέχεται το Υπουργείο μας να μειώσει τον αριθμό των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα.
Για 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.
Oι εταιρείες που θέλουν να επισκεφτούν την έκθεση πρέπει να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση και να την στείλουν το
αργότερο μέχρι τις 09.05.2022 στο e-mail: atina@ticaret.gov.tr
Τα μέτρα για τον COVID-19 σχετικά με την είσοδο στην Τουρκία μπορείτε να τα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: Country-specific
entry restrictions | Turkish Airlines ®

16η Έκθεση Μόδας Ινδικών Κοσμημάτων & Αξεσουάρ (IFJAS)
Το Εμπορικό Τμήμα της Πρεσβείας της Ινδίας στην Αθήνα μας ενημερώνει ότι στις 20 -22/05/2022 διοργανώνεται από το Συμβούλιο
Προώθησης Εξαγωγών Χειροτεχνίας (EPCH)
Στη 16η IFJAS θα συμμετάσχουν περισσότεροι από 200 εκθέτες (κατασκευαστές και εξαγωγείς & μέλη του EPCH) με μια περίπλοκη
έκθεση κοσμημάτων μόδας, ημιπολύτιμων κοσμημάτων, ζώνες και πορτοφόλια, τσάντες και πορτοφόλια, αξεσουάρ μόδας, αξεσουάρ
κεφαλιού και μαλλιών, εσάρπες, είδη ένδυσης, αξεσουάρ, φανταχτερά παπούτσια κλπ
Για περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση στην διεύθυνση: https://ifjas.in/pressrelease
Σύμφωνα με το Συμβούλιο Προώθησης Εξαγωγών Χειροτεχνίας (EPCH), οι προεγγεγραμμένοι αγοραστές που επισκέπτονται την 16η
IFJAS 2022 θα είναι επιλέξιμοι για την αεροπορική βοήθεια και τη διαμονή σε ξενοδοχείο σύμφωνα με τις οδηγίες της MAI GUIDELINES.
Για τη συμμετοχή στην έκθεση, απαραίτητη είναι η συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής.
Πληροφορίες σχετικά με τα ισχύοντα μέτρα για την μεταφορά σας στην Ινδία όσον αφορά τον Covid-19,
Μπορείτε να βρείτε εδώ.

Διεθνής Έκθεση ΟΔΟΝΤΟΙΤΡΙΚΩΝ & ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΏΝ
ΕΙΔΩΝ 2022 (IDEX 2022)
Το Εμπορικό Τμήμα της Πρεσβείας της Τουρκίας στην Αθήνα μας
ενημερώνει ότι στις 26-29 Μαΐου 2022 πρόκειται να
πραγματοποιηθεί η Διεθνής Έκθεση ΟΔΟΝΤΟΙΤΡΙΚΩΝ &
ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΏΝ ΕΙΔΩΝ 2022 (IDEX 2022), στην
Κωνσταντινούπολη Τουρκία, από τη διοργανώτρια εκθέσεων
Pozitif Fuarcılık σε συνεργασία με την Ένωση Εξαγωγέων
Κωνσταντινούπολης (IMMIB) με επιχορήγηση του σχετιζόμενου
φορέα εξαγωγών.
Στην έκθεση προσκαλούνται τα στελέχη των εταιριών που
δραστηριοποιούνται στους σχετικούς τομείς οδοντιατρικών και
οδοντοτεχνικών ειδών και φαρμακευτικών προϊόντων.
Παράλληλα με την έκθεση υπάρχει ειδική διοργάνωση από το
Υπουργείο μας, το οποίο διαρκεί 3 μέρες (25-28 Μαΐου 2022), και
περιλαμβάνει επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο καθώς και
συναντήσεις με τους παραγωγούς. Οι λεπτομέρειες της
συγκεκριμένης διοργάνωσης είναι όπως παρακάτω:
Κατά τις ημερομηνίες της διοργάνωσης (25-28 Μαΐου 2022) το
Υπουργείο Οικονομικών μας θα καλύψει τα έξοδα διαμονής ενός
εκπροσώπου από την κάθε εταιρεία για 3 νύχτες σε ξενοδοχείο 4
ή 5 αστέρων με 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 αναφερόμενο πρόγραμμα στις συγκεκριμένες
ημερομηνίες των 25-28 Μαΐου 2022 (διαμονή 3 νυχτών). Σε
περίπτωση που οι επισκέπτες επιθυμούν να ταξιδέψουν λιγότερες
μέρες ή σε διαφορετικές ημερομηνίες, θα πρέπει να καλύψουν οι
ίδιοι τα έξοδά τους.
Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα: http://cnridex.com/index.aspx?ln=2
Oι εταιρείες που θέλουν να επισκεφτούν την έκθεση πρέπει να
συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση και να την στείλουν το
αργότερο μέχρι τις 09.05.2022 στο e-mail: atina@trade.gov.tr
Τα μέτρα για τον COVID-19 σχετικά με την είσοδο στην Τουρκία
μπορείτε να τα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: Country-specific
entry restrictions | Turkish Airlines ®

HOMETEX ISTANBUL 2022
Η
HOMETEX
είναι
η
μεγαλύτερη
Έκθεση
Κλωστοϋφαντουργικών Προϊόντων της Ευρώπης, της
Μέσης Ανατολής και της Αφρικής, η οποία
πραγματοποιείται από 17 έως 21 Μαΐου 2022 στην
Κωνσταντινούπολη, Τουρκία, φιλοξενώντας τις κορυφαίες
εταιρείες στην
Οικιακή Κλωστοϋφαντουργία.
Το
Ελληνοτουρκικό
Εμπορικό
&
Βιομηχανικό
Επιμελητήριο, σε συνεργασία με τη διοργανώτρια εταιρία,
πραγματοποιούν επιχειρηματική αποστολή στα πλαίσια
της ανωτέρω Έκθεσης και καλύπτουν:
Α. Το κόστος του ξενοδοχείου 4* αστέρων για 3
διανυκτερεύσεις (4 ημέρες) σε δίκλινο δωμάτιο με πρωινό.
Β. Δωρεάν είσοδο στην έκθεση.
Γ. Δωρεάν μεταφορά από το ξενοδοχείο στον εκθεσιακό
χώρο και επιστροφή.
Οι εταιρίες που επιθυμούν να επισκεφθούν τις ανωτέρω
εκθέσεις, παρακαλούνται να συμπληρώσουν την
επισυναπτόμενη αίτηση και να την στείλουν στα email:
info@etee.gr , chamber@etee.gr
Τελευταία Ημερομηνία Συμμετοχής: 10/05/2022 - Για
να δηλώσετε συμμετοχή, πατήστε εδώ.
Τα μέλη του ΕΤΕΕ μπορούν να επισκεφθούν όσες
εκθέσεις επιθυμούν κατά τη διάρκεια του έτους εντελώς
δωρεάν.
Για τις εταιρίες οι οποίες δεν είναι μέλη του ΕΤΕΕ, το
χρηματικό αντίτιμο που οφείλουν να καταβάλουν είναι: 80
ευρώ ανά άτομο η 140 ευρώ για 2 άτομα της ίδιας εταιρίας.
(Το ποσό αφορά οργανωτικές δαπάνες του ΕΤΕΕ.)
Η κατάθεση γίνεται στην ALPHA BANK στον λογαριασμό
120002002011660.
(IBAN: GR 64 0140 1200 1200 0200 2011 660).
Εάν θέλετε να γίνετε μέλος του ΕΤΕΕ, πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες: site: www.etee.gr
email: info@etee.gr, chamber@etee.gr
τηλ. 2110134909-10 / 2112161672.

Σεμινάριο Δημιουργίας Προσωπικής και Επαγγελματικής Ιστοσελίδας - ΚΕΔΙΒΙΜ - Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Πανεπιστήμιο Αιγαίου διοργανώνει ηλεκτρονικό σεμινάριο με θέμα «Δημιουργία
Προσωπικής και Επαγγελματικής Ιστοσελίδας» , το οποίο έχει διάρκεια 100 ώρες – 28 ημέρες. Το Σεμινάριο θα διεξαχθεί στην
Ελληνική γλώσσα.
Ξεκινώντας από μηδέν επίπεδο γνώσης, θα είστε σε θέση να δημιουργήσετε τη δική σας προσωπική ή/και επαγγελματική
ιστοσελίδα.
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.
Τι θα κερδίσεις με τη συμμετοχή σου
 Εκπαιδευτικό περιεχόμενο από επαγγελματίες του χώρου.
 Ανάπτυξη hands on project.
 Επίλυση προβλημάτων από ειδικούς.
 Πιστοποιητικό εκπαίδευσης από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Κάνε αίτηση τώρα
Κάνε την αίτησή σου και ενημερώσου, ηλεκτρονικά, μέσω της φόρμας:
https://epta.aegean.gr/courses/creating-personal-professional-websites/
Κόστος Προγράμματος
Κόστος προγράμματος: €150
Εκπτωτικές κατηγορίες:
- 10% έκπτωση σε άνεργους
- 10% έκπτωση σε φοιτητές
- 10% έκπτωση σε ένστολους
- 10% έκπτωση σε υπαλλήλους Δημοσίου και ΟΤΑ
- 10% έκπτωση σε συμμετέχοντες άνω των 40 ετών
- 10% έκπτωση σε προκαταβολή του συνολικού ποσού
Επικοινωνία
Για περισσότερες πληροφορίες ενημερώσου από την ιστοσελίδα: https://epta.aegean.gr/ ή επικοινώνησε απευθείας μαζί μας
στο 22730 82255 καθημερινά τις ώρες 9:00-15:00, καθώς και στο email: epta@aegean.gr.

Σεμινάριο «Επιχειρηματική Αναλυτική και Ψηφιακό Μάρκετινγκ» - ΚΕΔΙΒΙΜ - Πανεπιστήμιο Αιγαίου(Συνέχεια)
Διάρκεια Σεμιναρίου
120 ώρες θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης. 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.
Τι θα κερδίσεις με τη συμμετοχή σου
• Εκπαιδευτικό περιεχόμενο από επαγγελματίες του χώρου.
• Ανάπτυξη hands on project.
• Επίλυση προβλημάτων από ειδικούς.
• Πιστοποιητικό εκπαίδευσης από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Παράταση Εγγραφών έως 16/5/2022
Κάνε την αίτησή σου και ενημερώσου, ηλεκτρονικά, μέσω της φόρμας:
https://epta.aegean.gr/courses/business-analytics-digital-marketing-2022/
Κόστος Προγράμματος
Κόστος προγράμματος: €500
Εκπτωτικές κατηγορίες:
- 10% έκπτωση σε άνεργους
- 10% έκπτωση σε φοιτητές
- 10% έκπτωση σε συμμετέχοντες άνω των 40 ετών
- 10% έκπτωση σε προκαταβολή του συνολικού ποσού
Επικοινωνία
Για περισσότερες πληροφορίες ενημερώσου από την ιστοσελίδα: https://epta.aegean.gr/ ή επικοινώνησε απευθείας μαζί μας
στο 22730 82255 καθημερινά τις ώρες 9:00-15:00, καθώς και στο email: epta@aegean.gr.

Σεμινάριο «Τεχνολογίες & Υπηρεσίες Ψηφιακού Μετασχηματισμού» - ΚΕΔΙΒΙΜ - Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Πανεπιστήμιο Αιγαίου διοργανώνει ηλεκτρονικό σεμινάριο με θέμα «Τεχνολογίες &
Υπηρεσίες Ψηφιακού Μετασχηματισμού» , το οποίο έχει διάρκεια 440 ωρών – 9 μήνες. Το Σεμινάριο θα διεξαχθεί στην Ελληνική
γλώσσα και είναι μοριοδοτούμενο.
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρησιακών διαδικασιών είναι απαραίτητος προκειμένου οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί να
ανταποκριθούν στις νέες προσκλήσεις κοινωνικές και τεχνολογικές.
Το πρόγραμμα καλύπτει:
•
τις βασικές αρχές της επιστήμης υπολογιστών,
•
την ανάπτυξη λογισμικού,
•
την διαχείριση δεδομένων,
•
τα σύγχρονα δίκτυα και τις τηλεπικοινωνίες,
•
τις τεχνολογίες διαδικτύου και παγκόσμιου ιστού,
•
το ψηφιακό επιχειρείν και το ψηφιακό μάρκετινγκ,
•
ζητήματα ασφάλειας και ιδιωτικότητας,
•
καθώς και τις κοινωνικές επιπτώσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού.
Διάρκεια Σεμιναρίου
440 ώρες εκπαίδευσης από την άνεση του σπιτιού σας. Η εκπαίδευση γίνεται στο δικό σου χώρο και χρόνο.
Σε ποιους απευθύνεται
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αλλά και σε νέους επιχειρηματίες που επιθυμούν να
αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις που θα τους επιτρέψουν να συμμετάσχουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας, της
κοινωνίας και του κράτους.
Τι θα κερδίσεις με τη συμμετοχή σου
Εκπαιδευτικό περιεχόμενο από επαγγελματίες του χώρου.
Επίλυση προβλημάτων από ειδικούς.
Πιστοποιητικό εκπαίδευσης από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Κάνε την αίτησή σου και ενημερώσου, ηλεκτρονικά, μέσω της φόρμας:
https://epta.aegean.gr/courses/digital-transformation-services-and-technologies-2022/
Κόστος Προγράμματος
Κόστος προγράμματος: €500
Εκπτωτικές κατηγορίες:
- 10% έκπτωση σε άνεργους
- 10% έκπτωση σε φοιτητές
- 10% έκπτωση σε ένστολους
- 10% έκπτωση σε υπαλλήλους Δημοσίου και ΟΤΑ
- 10% έκπτωση σε συμμετέχοντες άνω των 40 ετών
- 10% έκπτωση σε προκαταβολή του συνολικού ποσού
Επικοινωνία
Για περισσότερες πληροφορίες ενημερώσου από την ιστοσελίδα: https://epta.aegean.gr/ ή επικοινώνησε απευθείας μαζί μας στο
22730 82255 καθημερινά τις ώρες 9:00-15:00, καθώς και στο email: epta@aegean.gr .
Ζήτηση συνεργασίας από την Ινδία
Η εταιρία Cyimpex η οποία εδρεύει στο Νέο Δελχί, Ινδία, και δραστηριοποιείται στον τομέα της κατασκευής, προμήθειας και
εξαγωγής τροφίμων και μπαχαρικών με σχετικό έγγραφο της προς το ΒΕΘ εκδήλωσε το ενδιαφέρον της για συνεργασία με ελληνικές
επιχειρήσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες: site: https://cyimpex.com/
τηλ: +91 9870302230 email: info@cyimpex.com cyimpex@gmail.com

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
FLORIADE EXPO 2022
Πόλη: Αλμέρε, Ολλανδία
Ημερομηνία: 14 Απριλίου-9 Οκτωβρίου 2022
Εκθέματα: Φυτοκομική Έκθεση
Πληροφορίες: site: https://floriade.com/en/
25η ΕΚΘΕΣΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΜΟΔΑΣ «LeShow Moscow»
Πόλη: Μόσχα, Ρωσία
Ημερομηνία: 11-13 Μαΐου 2022
Εκθέματα: Έκθεση χειμερινής μόδας
Πληροφορίες: site: www.leshow.ru e-mail: fairs@turkelmoscow.ru τηλ: +7 (495) 787-88-24
14th KONELEX FAIR
Πόλη: Ικόνιο, Τουρκία
Ημερομηνία: 11-14 Μαΐου 2022
Εκθέματα: Έκθεση Ηλεκτρικής, Ηλεκτρονικής, Ηλεκτρομηχανικής, Παραγωγής Ενέργειας και Αυτοματισμού
Πληροφορίες: site: http://www.konmakfair.com
MAGROTEX 2022
Πόλη: Μαρντίν,Τουρκία
Ημερομηνία: 12 – 15 Μαΐου 2022
Εκθέματα: Έκθεση Γεωργικού Εξοπλισμού, Εργαστηρίων, Συστήματα Ανάλυσης Εδαφών, Οσπρίων, Αλεύρι και προϊόντα αλευριού,
Ζυμαρικά, Ξηροί καρποί και μπαχαρικά
Πληροφορίες: site: https://www.zumrutfuarcilik.com.tr/8.magrotex-22-uluslararasi-mardin-tarim-ekipmanlari-gida-ve-hayvancilikfuari44.html.
PROWEIN 2022 -INTERNATIONAL TRADE FAIR FOR WINES AND SPIRITS
Πόλη: Ντίσελντορφ, Γερμανία
Ημερομηνία: 15-17 Μαΐου 2022
Εκθέματα: Κρασιά, αφρώδη κρασιά, οινοπνευματώδη ποτά, μεταλλικά νερά, αξεσουάρ για μπαρ και κάβες, εξοπλισμός
Πληροφορίες: site: https://www.prowein.com/e-mail: onlinesupport@messe-duesseldorf.de
τηλ: +49-(0)211-4560-400

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
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 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.gr τηλ: 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-27-28-maioy
e-mail: forum@ebeh.gr τηλ: 2810 247034, 247039, 247047.
2η ΔΙΕΘΝΗΣ ΈΚΘΕΣΗ ASCEN.TEC
Πόλη: M.E.C. Παιανίας, Αθήνα
Ημερομηνία: 3 – 5 Ιουνίου 2022
Εκθέματα:Τεχνολογίες ανελκυστήρων
Πληροφορίες: Site: http://ascen-tec.gr/ , τηλ: 210 6800470 – 210 6800471 - 210 6810444 e-mail: tpress@tpress.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΙΣΠΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μαδρίτη, απέστειλε ενημερωτικό έγγραφο
με θέμα:
-Ενημέρωση ανάρτησης για την αποτίμηση της Διεθνούς Κλαδικής Έκθεσης Υψηλής Γαστρονομίας Salon Gourmets (Μαδρίτη,
25-28.04.2022)
-Ανακοίνωση στον ισπανικό κλαδικό τύπο για την έναρξη κατασκευής του αιολικού πάρκου Αskio III στην Κοζάνη από την
ισπανική Iberdrola
-Ενημέρωση ανάρτησης σχετικά με την αποτίμηση των Διεθνών Κλαδικών Εκθέσεων Seafood Expo Global &Seafood
Processing Global (Βαρκελώνη, 26-28.04.2022)
-Νέες οικονομικές προβλέψεις από την Κυβέρνηση της Ισπανίας
-Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Εξελίξεων στην Ισπανία
- Ενδιαφέρον της ισπανικής Abertis για δραστηριοποίηση στην Ελλάδα
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 .

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Μπουένος Άιρες, απέστειλε ενημερωτικό
έγγραφο με θέμα: Ενημερωτικό Δελτίο Απριλίου 2022
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο
Μπουένος Άϊρες (www.mfa.gr/missionsabroad/es/argentina), email: ecocom-buenosaires@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του
ΒΕΘ www.veth.gov.gr .
ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στα Σκόπια, απέστειλε ενημερωτικό έγγραφο με
θέμα: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τεύχος 74
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στα
Σκόπια: www.agora.mfa.gr , email: ecocom-skopje@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr.

ΟΛΛΑΝΔΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Χάγη, μας απέστειλε ενημερωτικό έγγραφο με
θέμα:
-Δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων από την Ολλανδία για τον μήνα Απρίλιο
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη
Χάγη ( www.agora.mfa.gr/nl97 ) ,email: ecocom-hague@mfa.gr
ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .

ΡΩΣΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα απέστειλε έγγραφο με θέμα:
-Ρωσικά αντίμετρα κατά των κυρώσεων της Δύσης και μέτρα για θωράκιση της Εθνικής οικονομίας

-Παράλληλες εισαγωγές αγαθών στη Ρωσία
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
ΣΕΡΒΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βελιγράδι, απέστειλε:
-Έρευνα αγοράς για τους κλάδους δομικών υλικών, μεγάλων έργων & ακινήτων στη Σερβία
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο
Βελιγράδι τηλ. +381113231577,+38111322-23-28 , email: ecocom-belgrade@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2040/20.04.2022 (ΑΔΑ:ΨΣΓΑ46ΜΠ3Ζ-ΡΓΚ)
Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
φορολογικού έτους 2021
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2039/20.04.2022 (ΑΔΑ:6Υ4Ρ46ΜΠ3Ζ-5Ε2)
Ανακοίνωση προς τους Έλληνες Εξαγωγείς για εγγραφή στο σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX μέσω του REX Trader Portal
(Οδηγός Χρήστη REX TRADER)
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1047/14.04.2022 (ΑΔΑ:ΨΤ5Β46ΜΠ3Ζ-Ε4Φ)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Τ.3451/41/Β0019/30-6-1999 απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών, «Διενέργεια και Φορολογημένων
Πωλήσεων από τα Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών της εταιρίας ΚΑΕ Α.Ε. - Διαδικασία Πώλησης Αδασμοφορολογήτων και
Φορολογημένων Προϊόντων από την εταιρία ΚΑΕ Α.Ε.» (Β’1470). (ΦΕΚ 2102/28.04.2022)
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1049/14.04.2022 (ΦΕΚ 2102/28.04.2022)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία A.1001/24.12.2019 απόφασης Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Διαδικασία
εφοδιασμού των δικαιούμενων προσώπων με ένσημες ταινίες φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών» (Β’ 102).
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1050/18.04.2022 (ΦΕΚ 2106/28.04.2022)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1144/21.9.2017 (Β’ 3477) υπουργικής απόφασης σχετικά με τον προσδιορισμό των
ημερομηνιών έναρξης ισχύος και εφαρμογής της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή
Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών (ΠΣΑΑ) σε διμερή βάση δυνάμει του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου
πέμπτου του ν. 4428/2016 (Α’ 190).
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1051/18.04.2022 (ΦΕΚ 2106/28.04.2022)
Καθορισμός του καταλόγου των Δικαιοδοσιών των Αρμόδιων Αρχών της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών (ΠΣΑΑ) για την
ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα (ΕαΧ), βάσει της παρ. 1 του άρθρου όγδοου του Μέρους Δεύτερου του ν. 4490/2017 (Α΄ 150), για
στοιχεία του φορολογικού έτους 2020.
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1054/21.04.2022 (ΦΕΚ 2154/03.05.2022)
Καθορισμός της διαδικασίας και λοιπών ζητημάτων για την ψηφιακή υποβολή αιτημάτων μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής
και Διαχείρισης Αιτημάτων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Τα Αιτήματά μου».
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΡ.ΠΡΩΤ.:0 ΔΕΑΦ 1036323 ΕΞ 2022 (ΑΔΑ: ΨΜ4546ΜΠ3Ζ-ΛΥΕ)
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 69 και 82 του ν. 4921/2022 (Α΄75) «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας
Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών
εργασίας και άλλες διατάξεις»
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1053/20.04.2022 (ΦΕΚ 2171/04.05.2022)
Παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης επιστροφής του ΕΦΚ καυσίμων για εφοδιασμούς πλοίων από ελεύθερα αποθέματα
του β' εξαμήνου έτους 2021.
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: ΔΔΘΕΚΑ Β 1037384 ΕΞ 2022 (ΑΔΑ:ΩΑΓΠ46ΜΠ3Ζ-4ΒΦ)
Ενημέρωση για την ανάκληση Ανακοινώσεων στους Εισαγωγείς σχετικά με εισαγωγές σκόρδου, κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων
από το Μπαγκλαντές και υφασμάτων ινών από γυαλί ανοιχτής βροχίδας από τις δικαιούχες χώρες της ΣΓΠ που ανήκουν στις ομάδες
περιφερειακής σώρευσης Ι και ΙΙΙ.
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΡ.ΠΡΩΤ. Δ.ΟΡΓ.Α 1038031 ΕΞ 2022/05.05.2022 (ΦΕΚ 2199/05.05.2022)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1035451 ΕΞ2022/21-04-2022 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων «Ανακαθορισμός της χωρικής αρμοδιότητας ορισμένων Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) της Γενικής
Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 2085).

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
174

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΤΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΗΛ.26953 60606
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3/6/2022 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΗΛ.2313 317524

176

11/5/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΗΛ.2310381080

424 ΓΣΝΘ

177

16/5/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛ 2310 381080

424 ΓΣΝΘ
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΡΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
ΓΙΑ 6 ΧΡΟΝΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 33ου
ΝΗΠΙΑΓΩΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΛ.2313317446

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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12/5/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ
ΤΗΛ.2310 381080

424 ΓΣΝΘ

•

2Η
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ
ΜΗΧ/ΤΩΝ

ΤΗΝ

ΤΗΝ
ΚΑΙ

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

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.

