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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

Προσωρινή μη διαθεσιμότητα ηλεκτρονικών υπηρεσιών
ΕΦΚΑ λόγω μετάπτωσης εφαρμογών και δεδομένων στο
Κυβερνητικό Νέφος (G-Cloud)

Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ
για την εβδομάδα 9-13 Μαΐου

Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ενημερώνει ότι από Πέμπτη 19-5-2022
και ώρα 15:00 έως Δευτέρα 23-5-2022 και ώρα 7:00 οι
ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Φορέα θα είναι προσωρινά μη
διαθέσιμες προκειμένου να διεξαχθούν εργασίες μετάπτωσης
εφαρμογών και δεδομένων στις υποδομές του Κυβερνητικού
Νέφους [G-Cloud] της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών
Υποθέσεων
εκδόθηκε
η
ακόλουθη
ανακοίνωση:
67,5 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 57.750 δικαιούχους
κατά την εβδομάδα 9-13 Μαΐου στο πλαίσιο των
προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και του
ΟΑΕΔ.

Με τον τρόπο αυτό αντικαθίστανται υφιστάμενες παλαιές
υποδομές με σύγχρονες αυξάνοντας παράλληλα τη
διαθεσιμότητα, την ταχύτητα και την ποιότητα των παρεχόμενων
ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Ειδικότερα:

Η ανωτέρω διαδικασία θα επηρεάσει:
• τον προγραμματισμό ηλεκτρονικών ραντεβού για την
Παρασκευή 20.5.2022.
• την ενημέρωση από το τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης
πολιτών 1555 καθώς δεν θα είναι δυνατή η άντληση των
ασφαλιστικών στοιχείων.
• Αρκετές υπηρεσίες του δημοσίου τομέα που αντλούν στοιχεία
από τα συστήματα του e-ΕΦΚΑ (ενδεικτικά ΟΠΕΚΑ, ΔΥΠΑ,
ΕΡΓΑΝΗ, ΤΕΚΑ, ΚΕΠ, υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του
Gov.gr κα)
Για τον λόγο αυτό προτείνουμε στους ασφαλισμένους να
διεκπεραιώσουν τα όποια ζητήματα τους μέσω των ηλεκτρονικών
υπηρεσιών του Φορέα (www.efka.gov.gr ) μέχρι την Πέμπτη 195-2022 πριν τις 15:00.

1. Από τον e-ΕΦΚΑ θα καταβληθούν 17,5 εκατ. ευρώ σε
750 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για
εφάπαξ.
2. Από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν οι εξής καταβολές: (57.000
δικαιούχοι, 38,5 εκατ. ευρώ)
• 15 εκατ. ευρώ σε 38.000 δικαιούχους για καταβολή
επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
• 20 εκατ. ευρώ σε 12.000 δικαιούχους στο πλαίσιο
επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
• 1,5 εκατ. ευρώ σε 3.000 μητέρες για επιδοτούμενη
άδεια μητρότητας.
• 2 εκατ. ευρώ σε 4.000 δικαιούχους για Προγράμματα
Κοινωφελούς Χαρακτήρα.

Πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Iουνίου 2022
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ e-ΕΦΚΑ 12.05.2022
Στο πλαίσιο της εφαρμογής του μέτρου της ταυτόχρονης καταβολής των κύριων και επικουρικών συντάξεων το Διοικητικό Συμβούλιο
του e-ΕΦΚΑ αποφάσισε στη συνεδρίαση της 12ης Μαΐου 2022 το ακόλουθο πρόγραμμα πληρωμής των κύριων και επικουρικών
συντάξεων:
ΚΥΡΙΕΣ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
• Στις 26 Μαΐου 2022, ημέρα Πέμπτη θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων που προέρχονται
από τους τέως φορείς: ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΝΑΤ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΔΕΗ.

• Στις 27 Μαΐου 2022, ημέρα Παρασκευή θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων που προέρχονται
από τους τέως φορείς: ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΑ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ,ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΟΤΕ και ΔΗΜΟΣΙΟ που ο ΑΜΚΑ τους
τελειώνει σε 1,3,5,7,9.

• Στις 30 Μαΐου 2022 ημέρα Δευτέρα θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων που προέρχονται από
τους τέως φορείς: ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΑ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ,ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΟΤΕ και ΔΗΜΟΣΙΟ που ο ΑΜΚΑ τους
τελειώνει σε 0,2,4,6,8.

Ενεργοποίηση της αναβαθμισμένης εφαρμογής
myΔΥΠΑapp για κινητές συσκευές

Mόνο με ηλεκτρονικό ραντεβού η εξυπηρέτηση, χωρίς ταλαιπωρία,
από τον ΕΦΚΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 12.05.2022
Μετά την ολοκλήρωση εργασιών αναβάθμισης, από
σήμερα ενεργοποιείται η εφαρμογή myΔΥΠΑapp της
Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για
κινητές συσκευές. Με την βελτιωμένη εφαρμογή, που
πλέον ενσωματώνει το νέο ευρωπαϊκό σύστημα
ταξινόμησης δεξιοτήτων, ικανοτήτων, προσόντων και
επαγγελμάτων (ESCO), περισσότερες από 40
ηλεκτρονικές υπηρεσίες είναι πλέον στα χέρια του
κάθε πολίτη, εύκολα, άμεσα και με ταχύτητα.

Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ υπενθυμίζει στους πολίτες μπορούν μόνο μέσω
του συστήματος των ηλεκτρονικών ραντεβού να εξυπηρετηθούν χωρίς
ταλαιπωρία και καθυστερήσεις από τις υπηρεσίες του Φορέα.
Το μέτρο των ηλεκτρονικών ραντεβού μονιμοποιήθηκε πριν από λίγους
μήνες καθώς επιτυγχάνει την εξάλειψη των πολύωρων καθυστερήσεων
και τις ουρές στα γκισέ των υποκαταστημάτων και ταυτόχρονα
διευκολύνει το έργο των υπαλλήλων.
Οι συναλλασσόμενοι μπορούν μέσω της εθνικής δικτυακής πύλης
(gov.gr) ή του δικτυακού τόπου της υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ
www.efka.gov.gr/rv, να εισέλθουν με τους κωδικούς Taxis στην υπηρεσία
των ηλεκτρονικών ραντεβού. Με απλά βήματα επιλέγουν την υπηρεσία
και το τμήμα που επιθυμούν να εξυπηρετηθούν και κλείνουν αυτόματα το
πρώτο διαθέσιμο ραντεβού. Την ημέρα του ραντεβού αρκεί να
προσέλθουν λίγα μόνο λεπτά νωρίτερα και να εξυπηρετηθούν άμεσα και
με ασφάλεια.
Ενδεικτικό της μεγάλης αποδοχής που είχε το μονιμοποιημένο μέτρο των
ηλεκτρονικών ραντεβού αποτελεί το γεγονός ότι κατά το προηγούμενο
έτος (2021) 1.082.324 χρήστες έκλεισαν ηλεκτρονικά ραντεβού με τις
Υπηρεσίες του Φορέα.
έλος, τονίζεται πως οι πολίτες μπορούν να εξυπηρετηθούν στις Τοπικές
Διευθύνσεις του e-ΕΦΚΑ και χωρίς το κλείσιμο ηλεκτρονικού ραντεβού
κατ΄ εξαίρεση μόνο:
• σε έκτακτες και επείγουσες περιπτώσεις κατά την κρίση του επικεφαλής
της μονάδας
• o εφόσον αυτό είναι δυνατόν με βάση τα πραγματικά δεδομένα κατά
την ώρα προσέλευσής του πολίτη και εφόσον δεν υπάρχουν κλεισμένα
ραντεβού εκείνη την ώρα.

Συγκεκριμένα, παρέχονται υπηρεσίες όπως:

• Εγγραφή στο μητρώο ανέργων και ανανέωση του
δελτίου ανεργίας

• Αίτηση έκδοσης βεβαίωσης χρόνου ανεργίας, που
εκδίδεται άμεσα

• Αίτηση για επιδοματικές και άλλες κοινωνικές
παροχές όπως το επίδομα ανεργίας, παροχές
μητρότητας κτλ.
• Διαχείριση και άμεση αποστολή βιογραφικού
• Αναζήτηση σε διαδραστικό χάρτη πληροφοριών για
δομές της ΔΥΠΑ καθώς και οδηγίες καθοδήγησης
• Χρήσιμες πληροφορίες που συνδέονται με την
ιδιότητα του ανέργου
• Ενημερώσεις
για
περισσότερες
από
80
διαφορετικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων
των ημερομηνιών ανανέωσης του δελτίου ανεργίας
σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα.
Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη για κινητές συσκευές
Android και IOS.

8 στους 10 πολίτες πληρώνουν ακόμα χαμηλότερο ΕΝ.Φ.Ι.Α. και
έχουν περισσότερους διαθέσιμους πόρους για να αντιμετωπίσουν
τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης

Παράταση υποβολής εντύπου Ε4 λόγω της
αύξησης του κατώτατου μισθού

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 11.05.2022
Την Τρίτη 10 Μαΐου έγινε η ανάρτηση των πράξεων διοικητικού
προσδιορισμού του νέου μειωμένου ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2022 στην ψηφιακή
πύλη myAADE της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για 7,2
εκατομμύρια φορολογούμενους, φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2294/10.05.2022 , η

Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. είναι, συνολικά, μειωμένος – σε μόνιμη βάση – κατά 380
εκατομμύρια ευρώ για τα φυσικά πρόσωπα.

απόφαση 42792/2022 του Υπουργείου Εργασίας
για την παράταση της προθεσμίας υποβολής του
έντυπου

Ε4

(πίνακας

προσωπικού),

έως

31.07.2022, συμπληρωμένου μόνο με τα στοιχεία
της μεταβολής των αποδοχών, λόγω της αύξησης
του κατώτατου μισθού για τους υπαλλήλους και
τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας.

Οκτώ στους δέκα πολίτες είδαν στο εκκαθαριστικό τους μείωση του
φόρου, σε σχέση με το 2021 και έχουν, έτσι, περισσότερους διαθέσιμους
πόρους για να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης.
Αυτό επιτυγχάνεται λόγω της αλλαγής του τρόπου υπολογισμού του
φόρου, που επεξεργάστηκε το Υπουργείο Οικονομικών και νομοθετήθηκε
πρόσφατα με τον ν. 4916/2022, παρά την αναπροσαρμογή των
αντικειμενικών αξιών η οποία οδήγησε στην αύξηση της συνολικής αξίας
της περιουσίας των πολιτών κατά 20%, δηλαδή κατά 95 δισεκατομμύρια
ευρώ.
Τέλος, για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων, ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους
2022 μπορεί να καταβληθεί σε έως και 10 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αντί

Υπογραφή της αναθεωρημένης Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Ελλάδας – Γαλλίας
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 11.05.2022
Υπεγράφη, στις 11 Μαΐου 2022, από τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα και τον Πρέσβη της Γαλλίας στην Ελλάδα κ. Patrick
Maisonnave, η αναθεωρημένη Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Ελλάδας - Γαλλίας (ΣΑΔΦ) και το Πρωτόκολλο που τη
συνοδεύει.
Με τη νέα αυτή Σύμβαση για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας αναφορικά με φόρους εισοδήματος και την πρόληψη της
φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας, αναθεωρείται η αρχική Σύμβαση που είναι σε ισχύ από το 1965 [Ν.
4386/1964 (ΦΕΚ 192/Α’/03.11.1964)] και αποτελεί μία από τις παλαιότερες Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας που διατηρούν
και οι δύο χώρες, αποδεικνύοντας τους σημαντικούς οικονομικούς δεσμούς μεταξύ τους, προς όφελος φυσικών προσώπων, νομικών
προσώπων και νομικών οντοτήτων και των δύο χωρών.
Με δεδομένο ότι οι Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας αποτελούν τη σημαντικότερη μορφή οικονομικής συνεργασίας ανάμεσα
σε δύο κράτη, αναμένεται η αναθεωρημένη αυτή Σύμβαση να λειτουργήσει ως κίνητρο για την περαιτέρω ανάπτυξη των οικονομικών –
εμπορικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας, καθώς μάλιστα στη Σύμβαση αυτή αποτυπώνονται οι σύγχρονες φορολογικές τάσεις
σε διεθνές επίπεδο, με βάση την Πρότυπη Σύμβαση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD Model 2017).
Σκοπός της Σύμβασης είναι η ενίσχυση της συνεργασίας των δύο χωρών σε φορολογικά θέματα, για την εξάλειψη της διπλής
φορολογίας αναφορικά με τους φόρους επί του εισοδήματος, χωρίς να δημιουργούνται ευκαιρίες για μη επιβολή φορολογίας ή για
μειωμένη φορολογία μέσω φοροδιαφυγής ή φοροαποφυγής.
Αναλυτικά το δελτίο τύπου εδώ

Σε λειτουργία η πλατφόρμα υποβολής επενδυτικών προτάσεων για χρηματοδότηση μέσω δανείων από το «Ελλάδα 2.0»
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 10.05.2022
Ξεκίνησε την Τρίτη 10 Μαΐου, η λειτουργία της πλατφόρμας που υποστηρίζει την ηλεκτρονική υποβολή των επενδυτικών σχεδίων
για δανειακή χρηματοδότηση από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».
Η νέα πλατφόρμα επιτρέπει, πλέον, στις υποβολές επενδυτικών σχεδίων να γίνονται και ηλεκτρονικά και αποτελεί την κεντρική πύλη
εισόδου για τις ιδιωτικές επενδύσεις που θα αξιολογηθούν για να λάβουν την ιδιαίτερα ευνοϊκή χρηματοδότηση, χάρη στους δανειακούς
πόρους του «Ελλάδα 2.0».
Είναι πλήρως αυτοματοποιημένη, ώστε να παρέχει ταχύτητα και επαρκή ενημέρωση των επενδυτών – χωρίς άλλες παρεμβάσεις –
και να δίνει δυνατότητα γρήγορων εκταμιεύσεων.
Επιπρόσθετα, είναι έτσι διαμορφωμένη, ώστε να υπάρχει η μέγιστη δυνατή διαφάνεια και πληροφόρηση των επενδυτών. Μέσω της
πλατφόρμας γίνεται έλεγχος και για τα ζητήματα σώρευσης.
Οι επενδυτές μπορούν, πλέον, να ανεβάζουν τα επενδυτικά τους σχέδια και μέσω της πλατφόρμας, ενώ από 1η.6.2022 καθίσταται
υποχρεωτική η χρήση της για την κατάθεση των επενδυτικών σχεδίων.
Επισημαίνεται ότι το δανειακό σκέλος του «Ελλάδα 2.0», ύψους 12,7 δισ. ευρώ, θα οδηγήσει σε σημαντική ενίσχυση των ιδιωτικών
επενδύσεων, μέσα στα επόμενα χρόνια, επιτρέποντας τη διατήρηση ενός υψηλού ρυθμού ανάπτυξης, παρά τις αντίξοες συνθήκες
που επικρατούν διεθνώς.
Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους και νομικής μορφής, οι οποίες έχουν τη
δυνατότητα να λάβουν για την επένδυσή τους έως το 50% του κόστους από πόρους του «Ελλάδα 2.0», με σταθερό επιτόκιο που
σήμερα είναι 0,35%, όπως ορίζεται στη σχετική Υπουργική Απόφαση.
Οι επενδύσεις του «Ελλάδα 2.0» επικεντρώνονται στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, δεδομένου ότι το 37% των δαπανών τους θα
αφορούν στο κλίμα και το 20% στην προώθηση της ψηφιακής μετάβασης των ιδιωτικών επιχειρήσεων.
Το τελικό ύψος της χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου, από τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, υπολογίζεται
σύμφωνα με την ύπαρξη προϋπολογισμού επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών στους πέντε πυλώνες του δανειακού σκέλους του
«Ελλάδα 2.0», καθώς και με την κάλυψη συγκεκριμένων κριτηρίων ανά πυλώνα (Κριτήρια Αξιολόγησης της Επιλεξιμότητας).
H πλατφόρμα υποβολής επενδυτικών σχεδίων είναι διαθέσιμη προς τις επιχειρήσεις στον παρακάτω ιστότοπο: https://rrfgobeyond.gr/welcome.
Υπενθυμίζεται πως, προς το παρόν, στο Πρόγραμμα συμμετέχουν επτά εγχώριες Τράπεζες (Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς,
Alpha Bank, Eurobank, Optima Bank, Παγκρήτια Τράπεζα και Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων) και δύο διεθνείς
(Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης).
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για την υλοποίηση του «Ελλάδα 2.0», κ. Θόδωρος Σκυλακάκης, δήλωσε: «Η
υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0” προχωράει με αυξανόμενη δυναμική. Σ’ αυτήν την
κατεύθυνση, η λειτουργία της πλατφόρμας για τα δάνεια του Προγράμματος αποτελεί σημαντική εξέλιξη. Προηγήθηκε, χθες, η
ανακοίνωση των αποφάσεων που ανεβάζουν στα 10 δισ. ευρώ και πλέον τον συνολικό προϋπολογισμό των έργων που έχουν ενταχθεί,
έως σήμερα, στο Ταμείο Ανάκαμψης. Με σκληρή δουλειά προχωρούμε στην υλοποίηση ενός σχεδίου, ικανού να αλλάξει, σημαντικά,
προς το καλύτερο την εικόνα της χώρας και τη ζωή κάθε πολίτη. Ειδικά το δανειακό σκέλος έχει πολύ μεγάλη σημασία, καθώς
στηρίζοντας τις ιδιωτικές επενδύσεις προασπίζει την οικονομία μας στη δύσκολη και αβέβαιη, από πλευράς διεθνών οικονομικών
εξελίξεων, αυτή περίοδο».

Πίστωση ποσού συνολικού ύψους 850.400 ευρώ σε 4.252 δικαιούχους της Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού σε υπηρεσίες ταξί,
για την κάλυψη του αυξημένου κόστους καυσίμων
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 11.05.2022
Το Υπουργείο Οικονομικών προχώρησε χθες, 10 Μαΐου 2022, με τη συνεργασία της ΑΑΔΕ, στην καταβολή ποσού συνολικού ύψους
850.400 ευρώ, σε 4.252 δικαιούχους της Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού σε υπηρεσίες ταξί κατά τον μήνα Απρίλιο, για την κάλυψη του
αυξημένου κόστους καυσίμων κίνησης των οχημάτων που χρησιμοποιούν, στο πλαίσιο της επαγγελματικής δραστηριότητάς τους.
Μετά τη χθεσινή καταβολή, η αποζημίωση, ύψους 200 ευρώ ανά δικαιούχο, έχει χορηγηθεί συνολικά σε 23.931 δικαιούχους και το
συνολικό ποσό που έχει διατεθεί ανέρχεται στα 4.786.200 ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι η αποζημίωση είναι, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 83 του ν. 4916/2022, αφορολόγητη, ανεκχώρητη και
ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση,
τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους
δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή
οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Υπεβλήθη το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης για την περίοδο 2021-2027 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 11.05.2022
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η υποβολή του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ) και των Εδαφικών Σχεδίων στο
πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027 μέσω του Εθνικού Κόμβου της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής Σχεδιασμού και Αξιολόγησης
(Ε.Υ.Σ.Σ.Α.) στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Πρόγραμμα ΔΑΜ για την περίοδο 2021-2027 είναι από τα πρώτα Τομεακά Προγράμματα
που αναμένεται να εγκριθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη των εθνικών μας στόχων. Αποτελεί
τον κύριο πυλώνα για τον σχεδιασμό μίας αναπτυξιακής στρατηγικής στις περιοχές ΔΑΜ και παρέχει τα αναγκαία μέσα προκειμένου
να επιτευχθούν σημαντικά οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά αποτελέσματα. Το Πρόγραμμα ΔΑΜ έχει συνολικό
προϋπολογισμό που αγγίζει τα 1,63 δισεκατομμύρια ευρώ και διαρθρώνεται σε Προτεραιότητες όπως: Η ενίσχυση και προώθηση της
επιχειρηματικότητας, με δράσεις ενίσχυσης των επιχειρήσεων – με έμφαση στις μικρομεσαίες – και της διασύνδεσης της
επιχειρηματικότητας με την έρευνα και την καινοτομία. Η ενεργειακή μετάβαση, με δράσεις ενεργειακού χαρακτήρα όπως η
τηλεθέρμανση, η ηλεκτροκίνηση, τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας κλπ. Η κυκλική οικονομία, με δράσεις που στοχεύουν στην
επανάχρηση των λιγνιτικών εδαφών και την ανάπτυξη νέων οικονομικών δραστηριοτήτων. Η δίκαιη εργασιακή μετάβαση, με δράσεις
ενδυνάμωσης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των περιοχών μετάβασης και την προώθηση της απασχόλησης. O
Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Η σημερινή ημέρα ολοκλήρωσης της υποβολής του
Προγράμματος ΔΑΜ με γεμίζει ικανοποίηση και χαρά, γιατί παρά τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε παγκοσμίως, η Κυβέρνησή μας
συνεχίζει να εργάζεται αδιάκοπα με σχέδιο και μεθοδικότητα για την Ελλάδα που ονειρευόμαστε. Μια Ελλάδα με προτεραιότητα την
πράσινη μετάβαση και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας σε βιώσιμη κατεύθυνση. Θέλω να συγχαρώ τον Αναπληρωτή Υπουργό,
Νίκο Παπαθανάση, τον Πρόεδρο της Συντονιστικής Επιτροπής ΣΔΑΜ, Κωστή Μουσουρούλη, τον Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας
ΔΑΜ, Πελοπίδα Καλλίρη και την ομάδα τους, που εργάστηκαν με προσήλωση και ζήλο για την επίτευξη του φιλόδοξου αυτού
εγχειρήματος».
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων αρμόδιος για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση, Νίκος Παπαθανάσης
δήλωσε:
«Θέλω να συγχαρώ όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχή ολοκλήρωση της υποβολής του Προγράμματος ΔΑΜ και κυρίως τον Πρόεδρο
της Συντονιστικής Επιτροπής ΣΔΑΜ κ. Κωστή Μουσουρούλη για την καθοριστική συμβολή του στο όλο εγχείρημα και τον Διοικητή της
Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ κ. Πελοπίδα Καλλίρη. Με τους συνολικούς δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους που θα εισρεύσουν στη χώρα
μας τα επόμενα επτά χρόνια και την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου από την μονοκαλλιέργεια της λιγνιτικής παραγωγής,
προχωράμε σε μια πράσινη, κυκλική και βιώσιμη ανάπτυξη με περισσότερες και ποιοτικές θέσεις εργασίας. Δίνουμε νέα προοπτική
στους κατοίκους των περιοχών μετάβασης.».

Προώθηση και προστασία της Χειροτεχνίας και Καλλιτεχνικής Βιοτεχνίας
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 10.05.2022
Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (ΓΓΒ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για τη στήριξη και την προστασία της
χειροτεχνίας στην Ελλάδα, προωθεί την ανάπτυξη του επιχειρηματικού οικοσυστήματος της χειροτεχνίας και καλλιτεχνικής βιοτεχνίας,
με τη διαμόρφωση των αναγκαίων εθνικών υποδομών (ψηφιακό μητρώο, σύσταση Συμβουλίου Χειροτεχνίας, νομοθετικές
πρωτοβουλίες κ.ά.), και τη προώθηση στοχευμένων χρηματοδοτικών εργαλείων για την ικανοποίηση των αναγκών τους.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΓΓΒ έχει αναλάβει την υλοποίηση εξειδικευμένου έργου με τίτλο «Μελέτη για τη χαρτογράφηση του τομέα της
Χειροτεχνίας Καλλιτεχνικής Βιοτεχνίας ανά κλάδο» που στοχεύει στην καταγραφή και χαρτογράφηση των επιχειρήσεων όλων των
κλάδων της καλλιτεχνικής βιοτεχνίας, τη δημιουργία κατάλληλης βάσης δεδομένων και την ανίχνευση και καταγραφή των κύριων
χαρακτηριστικών και των ειδικών αναγκών τους.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (ΕΠΑνΕΚ) και ειδικότερα
στην ενταγμένη πράξη «Προσαρμογή του Εθνικού Παρατηρητηρίου για τις ΜμΕ στις ανάγκες της νέας Αναπτυξιακής/Βιομηχανικής
Πολιτικής 2020-2030 και της πολιτικής για τις ΜμΕ-Ανάπτυξη υπηρεσιών και εργαλείων παρακολούθησης και πληροφόρησης» με
αναθέτουσα Αρχή τη Διεύθυνση Επιχειρηματικότητας και Μικρών-Μεσαίων Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.
Το έργο περιλαμβάνει διενέργεια πρωτογενούς επιστημονικής έρευνας (Φάση Β’) Μάιο και Ιούνιο 2022, το οποίο θα αποτελέσει άτυπη
διαβούλευση με τους συλλογικούς φορείς και τις επιχειρήσεις του κλάδου και θα συμβάλλει στη διαμόρφωση στοχευμένων και
αποτελεσματικών πολιτικών, οι οποίες θα στηρίξουν την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα των ίδιων των επιχειρήσεων του
κλάδου.
Τα αποτελέσματα της έρευνας θα αναρτηθούν στην Ιστοσελίδα της ΓΓΒ μετά την ολοκλήρωση του έργου.
Καλούνται οι συλλογικοί φορείς και επιχειρήσεις του κλάδου να συμβάλλουν ενεργά στην προσπάθεια αυτή .

Υπερβαίνει τα 10 δισ. ευρώ ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων που έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα στο Ταμείο
Ανάκαμψης
Δελτίο Τύπου Υπουργείου Οικονομικών 09.05.2022
Ακόμη 57 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 1,7 δισ. ευρώ, εντάσσονται στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με αποφάσεις που
υπέγραψε ο αρμόδιος για την υλοποίηση του «Ελλάδα 2.0» Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, κ. Θόδωρος Σκυλακάκης.
Τα έργα «μοιράζονται» στους τέσσερις πυλώνες του Εθνικού Σχεδίου, το οποίο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Ειδικότερα, 4 έργα, ύψους
50,75 εκατ. ευρώ, αφορούν στην «Πράσινη Μετάβαση», 6 έργα, προϋπολογισμού 227,35 εκατ. ευρώ, στην «Ψηφιακή μετάβαση», 15
έργα, ύψους 490,18 εκατ. ευρώ, σε «Απασχόληση - Δεξιότητες - Κοινωνική Συνοχή» και 32 έργα, προϋπολογισμού 927,68 εκατ. ευρώ,
σε «Ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμό της οικονομίας».
Αυτές οι πρόσφατες εντάξεις – θα ακολουθήσουν κι άλλες – ανεβάζουν τον αριθμό των έργων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του
«Ελλάδα 2.0» στα 230, με τον συνολικό προϋπολογισμό τους να διαμορφώνεται, αντίστοιχα, στα 10,2 δισ. ευρώ.
Υπενθυμίζεται πως τον Ιούλιο του 2021 ανακοινώθηκε το πρώτο «πακέτο» εντάξεων στο Ταμείο, συγκεκριμένα αφορούσε 12 έργα,
συνολικού ύψους 1,42 δισ. ευρώ. Σε αυτά προστέθηκαν 36 έργα (1,34 δισ. ευρώ) τον Οκτώβριο του 2021, ακόμη 55 (3,35 δισ. ευρώ)
τον Ιανουάριο του 2022 και 70 (2,4 δισ. ευρώ) τον Μάρτιο του 2022.
Δείτε το δελτίο τύπου εδώ

ΔΥΑΠ: Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες για το νέο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Απασχόλησης
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΥΑΠ 12/05/2022
Σήμερα, Πέμπτη 12 Μαΐου 2022, αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) www.oaed.gr οι
Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης Ανέργων και Αποκλειομένων για τη δράση «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων
κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες
Υπουργείων και άλλων φορέων» με 25.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης. Η κατάρτιση των πινάκων πραγματοποιήθηκε με βάση
τα προβλεπόμενα κριτήρια της – εγκεκριμένης από το ΑΣΕΠ – Δημόσιας Πρόσκλησης.
Ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων περιλαμβάνει τους ωφελούμενους εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού
που θα εργαστούν για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών με πλήρη απασχόληση και ασφάλιση στους επιβλέποντες φορείς και υπηρεσίες
τοποθέτησης, όπως έχουν καθοριστεί βάσει της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 2/2022.
Οι πίνακες έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του προγράμματος:
https://www.oaed.gr/proghramma-koinofelous-xaraktira-ghia-25000-atoma-se-dimoys-perifereies-kentra-koinonikis-pronoiasperifereiwn-kkppsinafis-foris-ypiresies-ypoyrghion-kai-allon-foreon
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για την ηλεκτρονική τους αίτηση και τη μοριοδότησή τους με τους ακόλουθους
τρόπους:
•

Από τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους και σε περίπτωση αποκλεισμού
τους, για το λόγο που αποκλείστηκαν, από τον Οριστικό Πίνακα Αποκλειομένων, ή

•

Από το Μητρώο τους μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών (eServices IIS) της ΔΥΠΑ στην καρτέλα της αντίστοιχης αίτησής
τους.

Οι επιτυχόντες δεν θα προσέρχονται στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) της ΔΥΠΑ καθώς η διαδικασία ενημέρωσης
και υπόδειξής τους στους επιβλέποντες φορείς και υπηρεσίες τοποθέτησης θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής
επικοινωνίας. Για την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών στους επιβλέποντες φορείς και υπηρεσίες τοποθέτησης και για
κάθε άλλη πληροφορία, οι ωφελούμενοι μπορούν να ενημερωθούν από τον ιστότοπο της ΔΥΠΑ στην παραπάνω διεύθυνση.
Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της απασχόλησης των ανέργων με έμφαση κυρίως σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που
αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο αποκλεισμού (μακροχρόνια άνεργοι, άνεργοι με χαμηλά προσόντα) και απαιτείται να εργαστούν σε
«προστατευμένο περιβάλλον», προκειμένου να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και να αποφύγουν την περιθωριοποίηση,
διατηρώντας την ικανότητα απασχόλησής τους. Παράλληλα, το πρόγραμμα στοχεύει στην αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων
των ανέργων μέσω κατάρτισης. Η δράση έχει συνολικό προϋπολογισμό 188,6 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται από πόρους του
ΕΣΠΑ με 132 εκατ. ευρώ και από πόρους της Δ.ΥΠ.Α με 56,6 εκατ. ευρώ.

ΔΥΑΠ: Μέχρι τις 15 Μαΐου οι αιτήσεις παρόχων για συμμετοχή στον Α' κύκλο των νέων προγραμμάτων αναβάθμισης
δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΥΑΠ 09/05/2022
Την Κυριακή 15 Μαΐου 2022 και ώρα 23:59 ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και προβλεπόμενων δικαιολογητικών για
ένταξη στα Μητρώα των Παρόχων Κατάρτισης στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε
κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες».
Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από επιτροπές και οι πάροχοι που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις, θα κληθούν να καταθέσουν
προτεινόμενα προγράμματα κατάρτισης, στο πλαίσιο των προγραμμάτων αναβάθμισης δεξιοτήτων «νέας γενιάς» για 80.000 ανέργους,
συνολικού προϋπολογισμού 100 εκ. ευρώ, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανασυγκρότησης.
Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την 15η Μαΐου 2022 θα αξιολογηθούν σε δεύτερη φάση.
Στόχος της δράσης είναι η αποτελεσματική διασύνδεση της κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και η ενίσχυσηης
απασχολησιμότητας των ανέργων για την ταχύτερη εργασιακή επανένταξή τους.
Υπενθυμίζεται ότι η δράση αφορά στην παροχή θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 50-200 ωρών σε 80.000 ανέργους ηλικίας άνω των 18
ετών, που θα οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων και αντίστοιχη πιστοποίηση μέσω ανεξάρτητων
φορέων πιστοποίησης.
Οι πάροχοι θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια διασφάλισης ποιότητας, όπως ορίζουν οι δημόσιες προσκλήσεις, ενώ τα
προγράμματα κατάρτισης κάθε μητρώου έχουν προϋπολογισμό 50 εκ. ευρώ.
Τα νέα προγράμματα σηματοδοτούν την αναβάθμιση της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης των ανέργων, με στοχευμένες
παρεμβάσεις σε όλη την διαδικασία και τους εμπλεκόμενους φορείς (πάροχοι κατάρτισης, πάροχοι πιστοποίησης, καταρτιζόμενοι, κλπ.).
Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζονται ταυτόχρονα:
•
Ευρεία γκάμα προγραμμάτων κατάρτισης (συμπεριλαμβανομένων και προγραμμάτων μεγάλων εταιρειών πληροφορικής με
μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας) με διασφάλιση της ποιότητας του περιεχομένου τους.
•

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

•

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

Ενημέρωση από ΕΠΑνΕΚ 2014-2020
4η Απόφαση Έγκρισης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων
Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας της νόσου
COVID-19 (Β κύκλος)»
Δημοσιεύθηκε η τέταρτη (4η) Απόφαση Έγκρισης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Επιδότηση Τόκων
Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας της νόσου
COVID-19» (Β κύκλος) του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την έγκριση τριάντα έξι (36) αιτήσεων χρηματοδότησης, δημόσιας δαπάνης
119.216,10 ευρώ. Συγκεκριμένα, α) μία (1) αίτηση εντάσσεται στην Δράση μετά από την αξιολόγησή της από το Χρηματοπιστωτικό
Ίδρυμα και β) τριάντα πέντε (35) αιτήσεις εγκρίνονται μετά από Ένσταση σε απορριπτική απόφαση. Επιπλέον, στον Πίνακα 2 της
παρούσας Απόφασης περιλαμβάνονται και 471 αιτήσεις λόγω επανυπολογισμού στο ορθό του συνολικού ποσού έγκρισης τόκων
από τα αρμόδια για την αξιολόγηση Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα.
React EU - Η Δράση χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της απόκρισης της Ένωσης στην πανδημία COVID-19.
Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ
1η τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης Αιτήσεων Χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης «Έκτακτη
επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων
και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίου και σχολής χορού»
Δημοσιεύθηκε η πρώτη (1η) Απόφαση Έγκρισης Αιτήσεων Χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ
«Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και
εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίου και σχολής χορού», σχετικά με τη συμπληρωματική
έγκριση χρηματοδότησης επιπλέον εκατόν ενός (101) έργων, συνολικής δημόσιας δαπάνης 4.276.448,38 ευρώ, τα οποία αφορούν
σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τα συνολικά ενταγμένα έργα στη Δράση ανέρχονται σε διακόσια οκτώ (208). Η συνολική δημόσια
δαπάνη διαμορφώνεται σε 6.639.923,50 ευρώ.
Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ
1η Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης «Έκτακτη επιχορήγηση
των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων,
τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίου και σχολής χορού»
Δημοσιεύθηκε η πρώτη (1η) Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης του
ΕΠΑνΕΚ «Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης
εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίου και σχολής χορού», σχετικά με την
απόρριψη ως μη επιλέξιμων, εκατόν σαράντα επτά (147) αιτήσεων χρηματοδότησης, συνολικής δημόσιας δαπάνης 4.169.433,58
ευρώ, λόγω μη πληρότητας δικαιολογητικών ή/και μη τήρησης τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής στη Δράση.
Οι υποψήφιοι των οποίων οι αιτήσεις χρηματοδότησης απορρίπτονται δύνανται να υποβάλουν διοικητική ένσταση αποκλειστικά μέσω
του ΠΣΚΕ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη γνωστοποίηση, μέσω αυτοματοποιημένου
μηνύματος προς τη δηλωμένη ηλεκτρονική ταχυδρομική διεύθυνση στο ΠΣΚΕ.
Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ

«Ψηφιακή Μέριμνα ΙΙ» – Άνοιξε η πλατφόρμα του voucher για
εκπαιδευτικούς
Κοινό Δελτίο Τύπου των Υπουργείων Παιδείας & Θρησκευμάτων,
Οικονομικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Εργασίας & Κοινωνικών
Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης 11.05.2022
Άνοιξε την Τετάρτη 11 Μαΐου, η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων
επιχορήγησης από τους δικαιούχους του προγράμματος «Ψηφιακή
Μέριμνα ΙΙ». Ο νέος κύκλος απευθύνεται σε: α) εκπαιδευτικούς και
μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού – Ειδικού Βοηθητικού
Προσωπικού, χωρίς κοινωνικά ή άλλα κριτήρια, οι οποίοι
απασχολούνται σε δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία, και β) οικογένειες
οι οποίες επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε
περιοχές της ελληνικής επικράτειας από την 27η Ιουλίου 2021
έως και την 13η Αυγούστου 2021 και οι οποίες έχουν εξαρτώμενα
μέλη που φοιτούν σε εκπαιδευτικές δομές της χώρας.
Ο νέος κύκλος του Προγράμματος «Ψηφιακή Μέριμνα», σε αντιστοιχία
με τον πρώτο, στο πλαίσιο του οποίου, ενισχύθηκαν περισσότεροι
από 500.000 νέοι 4-24 ετών, θα διανείμει στους δικαιούχους επιταγές
των 200 ευρώ για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού (tablet, laptop,
desktop).
Οι δικαιούχοι του προγράμματος μπορούν να ενημερωθούν σχετικά
με την «Ψηφιακή Μέριμνα ΙΙ» στην ιστοσελίδα του Προγράμματος και
να υποβάλουν την αίτησή τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
https://beneficiary.digital-access.gov.gr/. Αιτήσεις μπορούν να
υποβάλλονται από τους δικαιούχους έως και την 8η Ιουλίου 2022.
Αναλυτικά το δελτίο τύπου εδώ

R+T ΤΟΥΡΚΙΑ 2022 : Διπλασιάστε την ανάπτυξη σε
τετραγωνικό μέτρο! // Διεθνής Έκθεση Συστημάτων
Ηλιακής Σκίασης και Αυτόματων Πορτών
Η R+T ΤΟΥΡΚΙΑ 2022 : Διπλασιάστε την ανάπτυξη σε
τετραγωνικό μέτρο! // Διεθνής Έκθεση Συστημάτων
Ηλιακής Σκίασης και Αυτόματων Πορτών (R+T
TURKEY 2022 : Double the growth on a square meter
basis! // International Trade Fair For Sun Shading and
Automatic Door Systems), η αναγνωρισμένη εμπορική
πλατφόρμα των βιομηχανιών συστημάτων σκίασης και
αυτόματων θυρών, θα πραγματοποιήσει την 5 η
συνάντησή της στις 20-22 Οκτωβρίου 2022 στις
αίθουσες 9 και 10 στο Istanbul Expo Center,
Κωνσταντινούπολη, Τουρκία. Η Διεθνής Έκθεση, που
πραγματοποιήθηκε σε χώρο 3000 τ.μ. σε μία αίθουσα
το 2019, αποφάσισε να πάει σε 2 αίθουσες φέτος για να
ανταποκριθεί στις αιτήσεις για νέους εκθέτες και στις
απαιτήσεις των υφιστάμενων εκθετών για μεγέθυνση
των περιπτέρων τους. Αυτό σημαίνει διπλάσια
ανάπτυξη σε τετραγωνικό μέτρο για την R+T Τουρκία!
Για να δηλώσετε συμμετοχή στην Έκθεση και για
περισσότερες
πληροφορίες,
μπορείτε
να
επικοινωνήσετε με την Κα. Manuela Keller (Υπεύθυνη
Εκθέσεων
και
Εκδηλώσεων)
στο
email:
manuela.keller@messe-stuttgart.de ή στο τηλ. +49 711
18560 2605 και με την Κα. Hülya CIVELEK (Υπεύθυνη
Πρότζεκτ)
στο
email:
hulya.civelek@messe
stuttgart.com.tr ή στο τηλ. +90 212 284 11 10 .
Περισσότερες
πληροφορίες:
https://www.messestuttgart.de/r-t/en/r-t-alliance/ .

Παρατείνεται έως τις 31 Μαΐου η υποβολή αιτήσεων για τον Προσωπικό Βοηθό
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Παρατείνεται η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για την υπηρεσία του Προσωπικού Βοηθού για Άτομα με Αναπηρία έως τις 31 Μαΐου
2022, με σκοπό τη διευκόλυνση όλων των ενδιαφερομένων.
Θα γίνονται δεκτές και αποφάσεις πιστοποίησης αναπηρίας που είχαν εκδοθεί από υγειονομικές επιτροπές των νομαρχιών πριν την
σύσταση των ΚΕΠΑ. Αυτή η ρύθμιση αφορά εκείνους που έχουν τέτοια πιστοποίηση εφ’ όρου ζωής και δεν έχουν πιστοποίηση ΚΕΠΑ.
Επίσης, αφορά αποκλειστικώς την α’ φάση του Πιλοτικού Προγράμματος. Οι ενδιαφερόμενοι για τις επόμενες φάσεις, θα πρέπει
υποχρεωτικώς να διαθέτουν πιστοποίηση από τα ΚΕΠΑ, στα οποία μπορούν να απευθυνθούν και να εξυπηρετηθούν κατά
προτεραιότητα για έκδοση πιστοποίησης.
Υπενθυμίζεται ότι, όσοι επιθυμούν, μπορούν υποβάλλουν την αίτηση τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση prosopikosvoithos.gov.gr, ενώ
για την καλύτερη εξυπηρέτησή των ενδιαφερομένων, λειτουργεί helpdesk για αναφορά/επίλυση προβλημάτων και παροχή οδηγιών,
τηλεφωνικώς στους αριθμούς 1555 και 210 7000240 αλλά και μέσω φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας.
Όπως έχει ήδη ανακοινώσει η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου για την πιλοτική εφαρμογή του
προγράμματος που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, η πρώτη φάση αφορά σε 1000 ωφελούμενους που κατοικούν στην
Περιφέρεια Αττικής ενώ στη δεύτερη φάση προστίθενται επιπλέον 1000 ωφελούμενους που κατοικούν σε άλλες Περιφέρειες της χώρας.
Το 2024, μετά την ολοκλήρωση του πιλοτικού προγράμματος, θα ακολουθήσει η πανελλαδική εφαρμογή της υπηρεσίας.

Νέα πλατφόρμα ψηφιοποίησης απαλλοτριώσεων στην
Περιφέρεια Κεντρική Μακεδονία
Νέα πλατφόρμα ψηφιοποίησης απαλλοτριώσεων υλοποιεί
η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Με την διαδικτυακή
πλατφόρμα
(https://apallotrioseis.pkm.gov.gr)
ο
ενδιαφερόμενος μπορεί να αναζητά το ακίνητο που είναι
καταχωρημένο, να ενημερώνει το αρχείο, αλλά και να
εντοπίζει τις απαλλοτριώσεις στον σχετικό χάρτη.
Επίσης παρέχεται η δυνατότητα για αποστολή όλων των
εγγράφων που απαιτούνται για μια απαλλοτρίωση με
ψηφιακό τρόπο.
Τα οφέλη της υπηρεσίας είναι άμεσα. Με την ψηφιοποίηση
του αρχείου επιτυγχάνεται η πλήρης διαφύλαξή του, αλλά
και η δυνατότητα διάθεσής του σε ψηφιακή μορφή στους
ενδιαφερόμενους πολίτες και επαγγελματίες.
Επιπλέον, η απεικόνιση των απαλλοτριώσεων στο χάρτη
καθιστά δυνατή τη διαχείρισή τους μέσα από ένα ενιαίο
ψηφιακό σύστημα και την παροχή των ζητούμενων
στοιχείων, εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο τόσο για τους
αρμόδιους υπαλλήλους όσο και για τους ενδιαφερόμενους
πολίτες και επαγγελματίες.
(ΠΗΓΗ NEWSLETTER TEE/TKM 12.05.2022)

To νέο επιχειρησιακό σχέδιο του Κέντρου Είσπραξης
Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ)
Σε τέσσερις (4) άξονες δράσεων κινείται το νέο επιχειρησιακό
σχέδιο του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ)
για το 2022 που έχει ως στόχο την ενίσχυση των διαδικασιών
είσπραξης των ασφαλιστικών οφειλών και την αύξηση των
εσόδων του e-ΕΦΚΑ καθώς και την ενίσχυση της βιωσιμότητας
του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης.
Οι κυριότεροι άξονες δράσεις προβλέπουν διαχείριση και
ανάλυση του χαρτοφυλακίου οφειλών καθώς και εντατικοποίηση
των μηχανισμών είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών-αύξηση
εσόδων, ενώ οι άλλοι δύο άξονες δράσης προβλέπουν
αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων και υποδομής
καθώς και την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του ΚΕΑΟ.
Με το νέο επιχειρησιακό σχέδιο του ΚΕΑΟ έμφαση δίνεται στον
εντοπισμό και την καταπολέμηση διαχρονικών παθογενειών του
συστήματος είσπραξης καθώς και στη λήψη μέτρων κατά της
συστηματικής αποφυγής καταβολής εισφορών.

Διευκρινίσεις για τη φορολόγηση των κερδών των εταιρειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στις 11.05.2022 εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: Με αφορμή τους ανυπόστατους
ισχυρισμούς της Αντιπολίτευσης για τη φορολόγηση των κερδών των εταιρειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου,
το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διευκρινίζει τα εξής:
Η επιβολή του έκτακτου τέλους, ύψους 90%, στα επιπλέον έσοδα των εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί δέσμευση του
Πρωθυπουργού, θα τηρηθεί στο ακέραιο και θα γίνει με τρόπο διαυγή αλλά και δίκαιο, που να μην επιδέχεται καμία νομική αμφισβήτηση
από τους παραγωγούς.
Μέσα από συγκεκριμένη επιστημονική μεθοδολογία η ΡΑΕ κατέληξε στο πόρισμά της για τα επιπλέον έσοδα των εταιρειών παραγωγής
ενέργειας.
Το πόρισμα της ΡΑΕ καλύπτει τη χρονική περίοδο από τον Οκτώβριο 2021 έως και τον Μάρτιο 2022.
Το ποσό στο οποίο καταλήγει η ΡΑΕ ως αυξημένο μεικτό περιθώριο κέρδους των καθετοποιημένων εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας
στη χονδρεμπορική αγορά ανέρχεται σε 591,45 εκατ. ευρώ, αφού έχουν πρώτα αφαιρεθεί εκπτώσεις ύψους 335,99 εκατ. ευρώ στις
οποίες προχώρησε η ΔΕΗ προς τους πελάτες της.
Για τον τελικό προσδιορισμό του ύψους των επιπλέον εσόδων πρέπει να αφαιρεθούν από το παραπάνω ποσό οι έμμεσες εκπτώσεις
που ο κάθε πάροχος έχει εφαρμόσει μέσα από τα σταθερά τιμολόγια που προσφέρει, και τα οποία η ΡΑΕ προσδιορίζει σε ένα εύρος
μεταξύ 5%-20%.
Μετά τον τελικό προσδιορισμό, σύμφωνα με τις υποδείξεις και τα στοιχεία της ΡΑΕ, η Κυβέρνηση θα προχωρήσει στην επιβολή του
έκτακτου τέλους 90% στο ποσό αυτό.
Τα έσοδα από αυτό το έκτακτο τέλος, το υψηλότερο που επιβάλλεται σε ολόκληρη την Ευρώπη, θα συμβάλουν στη χρηματοδότηση
του Εθνικού Σχεδίου Στήριξης που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τις ανατιμήσεις στην
ηλεκτρική ενέργεια.
Με βάση το σχέδιο αυτό αλλά και το νέο μηχανισμό που θα ισχύσει από τον Ιούλιο καταργείται ουσιαστικά η εφαρμογή της ρήτρας
αναπροσαρμογής και σταματά η παραγωγή επιπλέον εσόδων για τους ηλεκτροπαραγωγούς.
Όπως προκύπτει από το τεκμηριωμένο πόρισμα της ΡΑΕ, η αξιωματική αντιπολίτευση, όλο αυτό το διάστημα αναφέρει αριθμούς
εντελώς αυθαίρετα, δίχως καμία τεκμηρίωση, που καμία σχέση δεν έχουν με την πραγματικότητα.
Ο Πρωθυπουργός τηρεί τις δεσμεύσεις του και η Κυβέρνηση αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο μέσο και κάθε δυνατότητα που υπάρχει
προκειμένου να σταθεί δίπλα σε κάθε πολίτη. Με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό μακριά από ανέξοδες υποσχέσεις
και ατεκμηρίωτους υπολογισμούς.

ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΜΣ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 10.05.2022
Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου
ανακοινώνει τη λειτουργία 5 Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, στο αντικείμενο
των Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων. Η διάρκεια σπουδών ορίζεται σε 3 ή 4 διδακτικά εξάμηνα αναλόγως
προγράμματος, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα μερικής φοίτησης, και υλοποιείται σε περιβάλλον μικτής διδασκαλίας μάθησης με
πρότυπες συνδυαστικές μορφές που περιλαμβάνουν:
-

έναν ολιγοήμερο κύκλο εντατικής διδασκαλίας ανά εξάμηνο και

-

ηλεκτρονικές διαδικασίες μάθησης.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα (http://msc.icsd.aegean.gr) έως και την Κυριακή 10 Ιουλίου 2022. Για κάθε
συμπληρωματική πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ηλεκτρονική διεύθυνση http://msc.icsd.aegean.gr/ ή
να απευθυνθούν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στα τηλέφωνα 2273082210 (09.00 – 15.00) ή στο email dmicsd@aegean.gr.
1. Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων: Κατάρτιση και εκπαίδευση επιστημόνων, ερευνητών/τριών και
στελεχών δημοσίων ή ιδιωτικών οργανισμών και μηχανισμών λήψης αποφάσεων ή διοίκησης στο χώρο της Ασφάλειας
Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων και των Τεχνολογιών Προστασίας της Ιδιωτικότητας.
2. Διαδίκτυο των Πραγμάτων: Ευφυή Περιβάλλοντα σε Δίκτυα Νέας Γενιάς: Συστηματική εκπαίδευση σε σύγχρονα θέματα
σχεδίασης και ανάπτυξης ευφυών συστημάτων και δικτύων νέας γενιάς, έχοντας ως σημείο αναφοράς το Διαδίκτυο των Πραγμάτων.
3. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση: Παροχή υψηλού επιπέδου γνώσεων και ικανοτήτων στον κρίσιμο χώρο της ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης, σχετικά με μία πληθώρα μορφών Πληροφοριακών Συστημάτων που μπορούν να αναπτυχθούν στους φορείς του
δημόσιου τομέα (π.χ., πληροφοριακά συστήματα εσωτερικής υποστήριξης, παροχής ηλεκτρονικής πληροφόρησης στους πολίτες,
ηλεκτρονικών συναλλαγών πολιτών με το κράτος, ηλεκτρονικής δημοκρατίας, συμμετοχής και διαβούλευσης, αξιοποίησης κοινωνικών
δικτύων, ανοικτών κυβερνητικών δεδομένων, δια λειτουργικότητα, κ.ά.).
4. Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα: Σκοπός του προγράμματος είναι η μετάδοση γνώσεων και η καλλιέργεια
δεξιοτήτων στο πεδίο των Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων. Οι απόφοιτοι του Προγράμματος αποκτούν σφαιρική
εικόνα του πεδίου αυτού, μαθαίνουν τις αρχές και τις τεχνικές που διέπουν τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη διοίκηση των
σύγχρονων Πληροφοριακών Συστημάτων, με έμφαση στις πλέον πρόσφατες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις.
5. Ψηφιακή Καινοτομία και Νεοφυής Επιχειρηματικότητα (Διιδρυματικό ΠΜΣ σε συνεργασία με τη Σχολή Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου): Παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στην
επιστήμη της Διοίκησης Νεοφυών Επιχειρήσεων μέσω της προσέγγισης των θεωρητικών και πρακτικών ζητημάτων του σύγχρονου
Ηλεκτρονικού Επιχειρείν: τεχνικές και στρατηγικές του ψηφιακού μάρκετινγκ, επιχειρηματικά μοντέλα, ο ρόλος των πληροφοριακών
συστημάτων στο σύγχρονο οργανισμό, ψηφιακά startups και ψηφιακές υπηρεσίες.

Παρουσίαση ICC Ελλάς «Ενημερωμένες οικονομικές προοπτικές για το 2022 - Θα επιταχύνει ο πόλεμος στην Ουκρανία την
ενεργειακή μετάβαση;»
Το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ICC HELLAS) κοινοποίησε μια ενημερωμένη παρουσίαση που αφορά τον παγκόσμιο
αντίκτυπο της κρίσης στην Ουκρανία ως προς την παγκόσμια ανάκαμψη και τον πληθωρισμό. Αυτή η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε
κατά την τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ICC, στις 25 Απριλίου 2022. Περιλαμβάνει τις πιο
πρόσφατες προβλέψεις του ΔΝΤ καθώς και μια ενότητα που εξετάζει τον αντίκτυπο του πολέμου στις ενεργειακές πολιτικές και στους
στόχους του κλίματος (όπως συνοψίζονται παρακάτω).
Ο πόλεμος θα επιταχύνει ή θα καθυστερήσει την ενεργειακή μετάβαση;
•
Η τρέχουσα κρίση εντείνει τις ανησυχίες για την ενεργειακή ασφάλεια, ειδικά για τις ευρωπαϊκές χώρες που εξαρτώνται
υπερβολικά από τα ρωσικά καύσιμα (Εικόνα 1).
•
Το υψηλό ενεργειακό κόστος και η αβεβαιότητα στον εφοδιασμό έχουν ωθήσει ορισμένες κυβερνήσεις να περιορίσουν τους
κλιματικούς στόχους.
•
Εκτός από το υψηλό κόστος κεφαλαίου, οι προσπάθειες απαλλαγής από τον άνθρακα θα ωθήσουν τις τιμές του μετάλλου
λόγω ανεπαρκούς προσφοράς και υψηλής συγκέντρωσης (Εικόνα 2). Αυτό θα εμποδίσει την ενεργειακή μετάβαση, ιδίως στις
αναπτυσσόμενες οικονομίες.
•
Ωστόσο, μακροπρόθεσμα, οι στόχοι της ενέργειας και του κλίματος θα μπορούσαν να συγκλίνουν καθώς οι ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας θεωρούνται όλο και περισσότερο ως μια ασφαλής και οικονομικά προσιτή πηγή ενέργειας.
Για
να
αποκτήσετε
πρόσβαση
στην
παρουσίαση,
πατήστε
εδώ.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Η ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο λειτουργίας των εξ αποστάσεως υπηρεσιών πληροφόρησης του Δικτύου Πληροφόρησης
και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων δημοσιοποιεί κείμενο πληροφόρησης της
ενότητας «Εργασιακά Θέματα» με τίτλο "Πρόσβαση πολιτών τρίτων χώρων στην αγορά εργασίας" στο οποίο αποτυπώνονται
τα δικαιώματα πρόσβασης στην εργασία που παρέχονται στον αλλογενή κάτοικο από το καθεστώς διαμονής του στην
Ελλάδα. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο κείμενο, πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες, site: https://www.inediktio.gr/ , email: inediktio@inegsee.gr .

Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης από το Οικονομικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών | Σειρά Μαΐου 2022

Ηλεκτρονική υπηρεσία «Καταγγελία για εγκλήματα
κυβερνοχώρου»

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) προσφέρει
πάνω από πενήντα e-Learning προγράμματα του Κέντρου
Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης, τα οποία έχουν ως
στόχο να προάγουν τη διεύρυνση και τον εμπλουτισμό των
γνώσεων και των δεξιοτήτων των εκπαιδευόμενων μέσω
σύγχρονων και καινοτομικών μεθόδων κατάρτισης, ενώ το
χαρτοφυλάκιο των προγραμμάτων αυξάνεται συνεχώς
ανταποκρινόμενο στις αναφυόμενες ανάγκες της αγοράς
εργασίας. Η διδασκαλία των προγραμμάτων γίνεται από
καθηγητές και διδάσκοντες του Ιδρύματος και εκπαιδευτές με
υψηλή ειδίκευση και πολύχρονη διδακτική και επαγγελματική
εμπειρία. Η ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων είναι Πέμπτη
26
Μαΐου
2022.
Για όσους θέλουν να αναπτύξουν σύγχρονες δεξιότητες και να
διευρύνουν τις γνώσεις τους με ευελιξία στον τρόπο και το
χρόνο μελέτης, τα προγράμματα του ΟΠΑ είναι ιδανικά.
Τα προγράμματα εμπίπτουν στις ακόλουθες θεματικές
ενότητες:
❖ Επιχειρηματικότητα

Στις 6 Μαΐου 2022, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 2238) η υπ’ αριθμ.
3023/1/2-α’ Κοινή Υπουργική Απόφαση, μέσω της οποίας η
καταγγελία για εγκλήματα κυβερνοχώρου, όπως αυτά ορίζονται
από τον Ποινικό Κώδικα και σε άλλους ειδικούς ποινικούς
Νόμους, δύναται να υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής
ηλεκτρονικής εφαρμογής, η οποία είναι προσβάσιμη από την
Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-EΨΠ).
Η διάρθρωση της εν λόγω Απόφασης είναι η εξής:
στο άρθρο 1 περιλαμβάνονται διατάξεις για την ηλεκτρονική
καταγγελία για εγκλήματα κυβερνοχώρου,
στο άρθρο 2 περιλαμβάνονται διατάξεις για τη διαδικασία
ηλεκτρονικής καταγγελίας για εγκλήματα κυβερνοχώρου,
στο άρθρο 3 περιλαμβάνονται διατάξεις για την απάντηση στον
ενδιαφερόμενο,
στο άρθρο 4 περιλαμβάνονται διατάξεις για ειδικές ρυθμίσεις
της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής,
στο άρθρο 5 περιλαμβάνονται διατάξεις για την επεξεργασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα σχετικά τεχνικά και
οργανωτικά μέτρα, και
στο άρθρο 6 περιλαμβάνονται διατάξεις για την έναρξη ισχύος
της εν λόγω Απόφασης (ήτοι Παρασκευή, 6 Μαΐου 2022).
ΦΕΚ Β’ 2238/6.5.2022. (ΠΗΓΗ: Ελληνική Ένωση Τραπεζών
Επικαιρότητα 10.05.2022).

❖

Κατάρτιση Εκπαιδευτών

❖

Μάνατζμεντ & Στρατηγική

❖

Μάρκετινγκ & Πωλήσεις

❖

Στατιστική & Ανάλυση Δεδομένων

❖

Τεχνολογίες Πληροφορίας

❖

Χρηματοοικονομικά & Λογιστική

Στους εκπαιδευόμενους που συμπληρώνουν επιτυχώς τις
απαιτήσεις κάθε προγράμματος, χορηγείται Πιστοποιητικό
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, καθώς και
Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται
αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές
ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος και οι
μέθοδοι εκπαίδευσης που χρησιμοποιήθηκαν.
Δηλώσεις Συμμετοχής στα προγράμματα e-Learning σειράς
Μαΐου 2022 γίνονται δεκτές έως και τις 19 Μαΐου.
Πραγματοποιήστε την αίτησή σας, εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε
με
email:
kedivim-opa@aueb.gr
ή τηλ. 210 8203753 (12.00-15.00) .

8ο Ελληνογερμανικό Φόρουμ Τροφίμων || Πρόσκληση στις Β2Β
Συναντήσεις
Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, η
BASF ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ και το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών
Υποθέσεων (ΟΕΥ) της Ελληνικής Πρεσβείας Βερολίνου, σας
προσκαλούν να λάβετε μέρος σε Β2Β συναντήσεις, που θα
πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του 8 ου Ελληνογερμανικού Φόρουμ
Τροφίμων, με θέμα τα νωπά, μεταποιημένα και τυποποιημένα φρούτα
και λαχανικά, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 30 & 31 Μαΐου 2022,
στο ξενοδοχείο Mediterranean Palace στη Θεσσαλονίκη.
Για να δηλώσετε συμμετοχή στις B2B συναντήσεις και να
ενημερωθείτε για το πρόγραμμα και το χρηματικό αντίτιμο, πατήστε
εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τις
ιστοσελίδες: www.german-chamber.gr www.german-fairs.gr ή να
επικοινωνήσετε με email: e.liouta@ahk.com.gr ή τηλ. +30 210
6419038
.

ΙΝΕ ΓΣΕΕ: «Η ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν.4808/2021»
Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο λειτουργίας των εξ
αποστάσεως υπηρεσιών πληροφόρησης του Δικτύου
Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και
Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων, αποστέλλει κείμενο
πληροφόρησης της ενότητας «Εργασιακά Θέματα» με τίτλο
"Η τηλεργασία μετά το Ν. 4808/2021" στο οποίο
αποτυπώνονται μεταξύ άλλων οι περιπτώσεις μονομερούς
επιβολής τηλεργασίας, οι υποχρεώσεις του εργοδότη και τα
δικαιώματα των εργαζομένων, ενώ γίνεται και αναφορά στο
περιεχόμενο της πρότασης της ΓΣΕΕ για το νέο θεσμικό
πλαίσιο
της
τηλεργασίας.
Για περισσότερες πληροφορίες, site: https://www.inegsee.gr/
email: inediktio@inegsee.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2022
To Περιφερειακό Συνέδριο Ανάπτυξης 2022 (Regional
Development Conference 2022) θα πραγματοποιηθεί
στις 9 – 11 Ιουνίου 2022 στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό
Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, στην Πάτρα,
Ελλάδα. Εγχώρια κυβερνητικά στελέχη, στελέχη
επιχειρήσεων,
ακαδημαϊκοί
και
διακεκριμένοι
δημοσιογράφοι θα συναντηθούν για τρεις ημέρες στην
Πάτρα και θα συζητήσουν λύσεις στις πιεστικές
προκλήσεις της εποχής μας. Σύντομα θα ανακοινωθεί
και η ατζέντα του Συνεδρίου. Μείνετε συντονισμένοι και
φροντίστε να εγγραφείτε δωρεάν για να εξασφαλίσετε τη
θέση σας. Για να πραγματοποιήσετε εγγραφή, πατήστε
εδώ. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το
site:
https://synedracongressevent.cmail20.com/t/ViewEmail
/t/26A0031D9F507AA32540EF23F30FEDED/ACE4CE
3CBFFA75954E9AB52EF5D51DA2?alternativeLink=F
alse ή επικοινωνήστε με email: info@rgc.gr , τηλ. +30
2610
312530.

Έως τις 31 Μαΐου η δήλωση των κενών θέσεων εργασίας από τις τουριστικές επιχειρήσεις
στη ΔΥΠΑ
Από τα Γραφεία Τύπου των Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Τουρισμού εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Δέσμη πρωτοβουλιών για την άμβλυνση του προβλήματος της έλλειψης εργαζόμενων στον τομέα του τουρισμού και την διασφάλιση
της τήρησης της εργατικής νομοθεσίας στον ευρύτερο χώρο των τουριστικών υπηρεσιών, σε σχέση τόσο με τις συνθήκες εργασίας
όσο και με τις αμοιβές, αποφασίστηκαν σε σημερινή σύσκεψη στην οποία συμμετείχαν οι υπουργοί Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης, Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας, μέλη της ηγεσίας των δύο υπουργείων, και εκπρόσωποι του
Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων.
Στόχος, ενόψει της θερινής περιόδου, είναι η κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων, η επιστροφή στην αγορά εργασίας για
ανέργους που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), αλλά και η διασφάλιση της
ποιότητας του τουριστικού προϊόντος και κατ’ επέκταση της εικόνας της χώρας στη διεθνή αγορά. Στην σύσκεψη αποφασίστηκαν τα
εξής:
1. Οι τουριστικές επιχειρήσεις θα υποβάλουν μέχρι τις 31 Μαΐου τις κενές θέσεις και σχετικές ειδικότητες στην πλατφόρμα της ΔΥΠΑ.
Κατόπιν οι εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ θα υποδείξουν τους ανέργους που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις στις
επιχειρήσεις, για την κάλυψη των θέσεων μέχρι τις 15 Ιουνίου. Ήδη ο ΣΕΤΕ απέστειλε στα μέλη του οδηγίες για την υποβολή
θέσεων στην πλατφόρμα της ΔΥΠΑ. Στόχος είναι να διασυνδεθούν άμεσα όσοι αναζητούν εργασία στον τουριστικό τομέα με τις
αντίστοιχες επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό.
2. Θα προγραμματιστούν κλαδικές ημέρες καριέρας και άλλες συναφείς εκδηλώσεις σύζευξης για τον τουρισμό. Παράλληλα, η
Μονάδα Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ) της ΔΥΠΑ θα παρέχει απευθείας υπηρεσίες εύρεσης και
προεπιλογής προσωπικού σε επιχειρήσεις με 50 και άνω υπαλλήλους, μέσω του πανελλαδικού δικτύου των 117 Κέντρων
Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) της ΔΥΠΑ και θα υπάρξει στοχευμένη συνεργασία των κατά τόπους υπηρεσιών της ΔΥΠΑ με
τις τοπικές τουριστικές ενώσεις και επιχειρήσεις.
3. Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το ΣΕΠΕ ξεκινά άμεσα στοχευμένους
ελέγχους στους τουριστικούς προορισμούς. Οι έλεγχοι δεν αφορούν μόνο τα ξενοδοχεία αλλά και την εστίαση και συνολικά τους
κλάδους που εντάσσονται στις τουριστικές υπηρεσίες. Στόχος είναι η διασφάλιση της τήρησης της νομοθεσίας σε ό,τι αφορά την
υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, την αδήλωτη και υποδηλωμένη εργασία, τις αμοιβές και το χρόνο εργασίας.
4. Σε ό,τι αφορά ειδικότερα το θέμα των αμοιβών, επισημαίνεται ότι η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους εργαζόμενους στα
ξενοδοχεία η οποία ισχύει ως το τέλος του 2022, με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή
Χατζηδάκη έχει κηρυχθεί υποχρεωτική για όλους τους εργοδότες και εργαζόμενους του κλάδου. Η κυβέρνηση ενθαρρύνει
εργαζόμενους και εργοδότες σε όλους τους κλάδους που σχετίζονται με την παροχή τουριστικών υπηρεσιών, να προχωρήσουν
σε αντίστοιχες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και, με βάση τη σύσταση του πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη προς την
εργοδοτική πλευρά, να αυξηθούν οι αμοιβές των εργαζομένων που δεν καλύπτονται από την πρόσφατη αύξηση του κατώτατου
μισθού ή από εν ισχύι Συλλογικές Συμβάσεις, έτσι ώστε να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες της παρούσας συγκυρίας χωρίς να
παραγνωρίζεται φυσικά η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.
Αναλυτικά το δελτίο τύπου εδώ

Πρόσκληση ανάδειξης υποψηφίων Επιχειρηματιών για την Βράβευση Έργων Ευποιΐας
Το ΙCC Ελλάς τιμώντας τον τίτλο «Έμποροι της Ειρήνης» που αποδόθηκε στους ιδρυτές του International Chamber of Commerce (ICC),
γιατί έθεσαν ως στόχο της συμφιλίωση των λαών μέσω της διεύρυνσης των διεθνών εμπορικών συναλλαγών, αποφάσισε να
προκηρύξει Βραβεία Ευποιΐας.
Τα Βραβεία Ευποιΐας, θα δοθούν σε τρεις επιχειρηματίες που θα μας υποδείξουν οι Διοικήσεις των Επιμελητηρίων-μελών του ΙCC Ελλάς,
σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί περί τα μέσα Οκτωβρίου 2022 στην Αθήνα. Για το λόγο αυτό, αναζητά επιχειρηματίες οι
οποίοι έχουν υιοθετήσει πρακτικές επιχειρηματικής ηθικής και έχουν πραγματοποιήσει έργα Ευποιίας. Παρακάτω
είναι τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία επιλογής από την επιτροπή των βραβείων, που αποτελείται από
Ακαδημαϊκούς, Επιστήμονες και Επιχειρηματίες. Τα κριτήρια θα χρησιμοποιηθούν και για την επιλογή του τοπικού υποψηφίου που
θα κριθεί τελικά από την επιτροπή αξιολόγησης.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
1. Ο υποψήφιος επιχειρηματίας ενεργεί ως παράδειγμα για τους πολίτες, εμπνέοντας την επιχειρηματική κοινότητα, δείχνοντας πώς
η επιχειρηματικότητα συμβαδίζει με τις υγιείς επιχειρηματικές πρακτικές.
2. Ο υποψήφιος επιχειρηματίας είναι ένα εξέχων πρόσωπο και καλός επιχειρηματίας ο οποίος εφαρμόζει την κοινωνική
υπευθυνότητα και το επιχειρείν.
3. Ο υποψήφιος επιχειρηματίας έχει αναπτύξει και καλιεργήσει επιτυχημένες επιχειρηματικές πρακτικές και με τα έργα Ευποιίας
αναγνωρίζεται και εκτιμάται από την κοινωνία στην οποία δραστηριοποιείται.
Η επιλογή των τριών προσώπων τα οποία θα βραβευθούν μεταξύ του συνόλου των προτάσεων που θα λάβουμε, θα γίνει από
ανεξάρτητη επιτροπή αξιολόγησης. Στην πανηγυρική εκδήλωση θα προβληθούν τα επιτεύγματα των βραβευθέντων και θα
παρουσιαστεί το έργο του κάθε βραβευόμενου.
Τη φόρμα υποβολής υποψηφιότητας, μπορείτε να τη βρείτε για να τη συμπληρώσετε, εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε το site: www.iccwbo.gr ή να επικοινωνήσετε με email: iccgr@otenet.gr ,
τηλ. 210 3810879 .

ΚΕΕ: ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΦΡΕΣΚΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
Σας ενημερώνουμε ότι η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων υλοποιεί, σε συνεργασία με εταίρους άλλων κρατών-μελών
της ΕΕ, τα εξής έργα στον τομέα προώθησης φρέσκων φρούτων και λαχανικών:

REFRESH: Ενημερωτικό πρόγραμμα για την προώθηση φρέσκων φρούτων και λαχανικών στην εσωτερική αγορά
(Γερμανία, Πολωνία και Τσεχία):
Προϊόντα: Ακτινίδιο – Ροδάκινο – Κεράσι – Καρπούζι – Μήλο – Πορτοκάλι – Φράουλα – Βερίκοκο – Μαντόρα – Ντομάτα.
Λήξη: Μάρτιος 2023
Εκθέσεις και εκδηλώσεις – παρουσιάσεις προϊόντων που πρόκειται να υλοποιηθούν έως τη λήξη του έργου: FINE FOOD
AUSTRALIA,
MELBOURNE
–
AUSTRALIA
5-8/9/2022
και
BIOFACH
AMERICA,
PHILADELPHIA
– USA 29/09-1/10/2022.
1.

European Quality Basket – Πρόγραμμα προώθησης καλαθιού προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ και βιολογικών στις ΗΠΑ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
και ΝΟΡΒΗΓΙΑ:
Προϊόντα:
όλα
τα
βιολογικά:
Οίνοι
ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ,
τυροκομικά
ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΒΙΟΛΟΠΚΑ,
Ελαιόλαδο
(ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ).
Χώρες στόχοι προγράμματος: Αυστραλία, Νορβηγία και Η.Π.Α.
Εκθέσεις και εκδηλώσεις – παρουσιάσεις προϊόντων που πρόκειται να υλοποιηθούν έως τη λήξη του προγράμματος: Αυστραλία:
Έκθεση Fine Food Australia (Τρεις εκδηλώσεις σε βάθος τριετίας), Νορβηγία: Έκθεση SMAK (μία ανά έτος, σύνολο 3), ΗΠΑ: Έκθεση
Biofach America (μία ανά έτος, σύνολο 3), Έκθεση Summer Fancy Food Show (μία ανά έτος, σύνολο 3).
2.

3. EU Fruit Deal
Προϊόντα:
Κεράσι
και
Ακτινίδιο.
Αγορά
–
στόχος:
Κίνα.
Εκθέσεις: Περιλαμβάνει συνολικά 6 εκθέσεις: SHANGHAI FRUITLOGISTICA (ετήσια συμμετοχή) – ASIAFRUIT LOGISTICA –
ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ (ετήσια συμμετοχή).
4. EU Org deal
Προϊόντα: βιολογικής καλλιέργειας (όλα τα βιολογικά προϊόντα και τα κρασιά).
Αγορές – στόχος: Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ηνωμένο Βασίλειο.
Εκθέσεις: NATURAL FOOD EXPO – ΗΑΕ (ετήσια συμμετοχή), GULFOOD – ΗΑΕ (ετήσια συμμετοχή), NATURAL & ORGANIC
PRODUCTS EUROPE LONDON – Ηνωμένο Βασίλειο (ετήσια συμμετοχή), SPECIALITY FINE FOOD FAIR LONDON – Ηνωμένο
Βασίλειο (δύο συμμετοχές).
Σε επίπεδο επιχειρήσεων θα μπορούν να συμμετάσχουν επιχειρήσεις / συνεταιριστικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην
παραγωγή / εμπορία και διάθεση φρέσκων φρούτων και λαχανικών, καθώς επίσης και επιχειρηματίες / στελέχη επιχειρήσεωνμελών των Επιμελητήριων που δραστηριοποιούνται στον τομέα παραγωγής / εμπορίας / διάθεσης φρέσκων φρούτων και
λαχανικών.
Η επιλογή των επιχειρήσεων / παραγωγών δεν έχει κάποια ιδιαίτερα κριτήρια, παρά μόνο τον ποσοτικό περιορισμό, καθώς τα
περίπτερα είναι «θεσμικά» που σημαίνει ότι υπάρχει ένας ενιαίος χώρος 30-40 τ.μ. για όλους. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να
παράγουν τα φρούτα ή τα λαχανικά, στην προώθηση των οποίων στοχεύει το κάθε έργο και ενδεχομένως να ικανοποιούν κάποιες
τυπικές απαιτήσεις (π.χ. πιστοποιητικό βιολογικών προϊόντων στην περίπτωση Έκθεσης για βιολογικά).
Σε όσους επιλεγούν να συμμετάσχουν, θα καλυφθεί το μεγαλύτερο μέρος των εξόδων μετακίνησης και διαμονής τους, όπως και τα
έξοδα αποστολής των προϊόντων τους (περίπου 80%). Θα ζητηθεί ωστόσο μια μικρή συμμετοχή εκ μέρους των επιχειρήσεων στα
έξοδα της κάθε αποστολής. Το ποσόν της ιδίας συμμετοχής θα ανακοινώνεται πριν από κάθε Έκθεση.
Οι επιχειρήσεις θα έχουν παράλληλα τη δυνατότητα συμμετοχής σε δράσεις ενημέρωσης (εκδηλώσεις), σε επιχειρηματικές
αποστολές που θα πραγματοποιηθούν σε κάθε αγορά στόχο, σε δράσεις προώθησης (εκθέσεις, διανομές σε σημεία πώλησης,
Road shows), καθώς επίσης και στις διεθνείς εκθέσεις που θα πραγματοποιηθούν σε κάθε αγορά στόχο. Ακόμη θα συμμετάσχουν
ως προμηθευτές των αναγκαίων ποσοτήτων προϊόντων τα οποία θα διατεθούν για την κάλυψη των αναγκών διανομών σε
προκαθορισμένα
σημεία
πώλησης
και
σε
κεντρικές
πλατείες
των
αγορών-στόχων.
Η ΚΕΕ προτίθεται να δημιουργήσει έναν κατάλογο (shortlist) επιχειρήσεων με συγκεκριμένα κριτήρια (βάσει των προϊόντων, της
εξαγωγικής τους δραστηριότητας, καθώς και του σχετικού ενδιαφέροντός τους) και από αυτές επιλέγεται ένας ορισμένος αριθμός
ανά
αγορά.
Παρακαλείσθε για την αποστολή το αργότερο μέχρι την 27η Μαΐου 2022, στην ηλεκτρονική διεύθυνση asonitis@uhc.gr (Γεώργιος
Ασωνίτης) και marinamaniati@gmail.com (Μαρίνα Μανιάτη) των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων της περιοχής σας για τη συμμετοχή
τους ως άνω εξαγωγικές δράσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε το site: https://uhc.gr/ ή να επικοινωνήσετε με email: keeuhcci@uhc.gr ,
τηλ. 210 3387104 .

Σεμινάριο Ενίσχυσης Ψηφιακών Δεξιοτήτων - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΚΕΔΙΒΙΜ - Πανεπιστήμιο Αιγαίου
➢ Σεμινάριο Ενίσχυσης Ψηφιακών Δεξιοτήτων με Εργαλεία της Microsoft
(150 ώρες – 3 μήνες και 20 ημέρες)
➢ Σεμινάριο Ενίσχυσης Ψηφιακών Δεξιοτήτων με Εργαλεία της Google
(150 ώρες – 3 μήνες και 20 ημέρες)
➢ Σεμινάριο Δημιουργίας Προσωπικής και Επαγγελματικής Ιστοσελίδας
(100 ώρες – 28 ημέρες)
Παράταση Εγγραφών έως 16/5/2022
Διάρκεια Σεμιναρίου
•
150 ώρες θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης μέσω hands on project για τα εργαλεία της Microsoft και της Google. Η
εκπαίδευση γίνεται στο δικό σας χώρο και χρόνο.
•
100 ώρες θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης μέσω hands on project για την κατασκευή ιστοσελίδας. Η εκπαίδευση
γίνεται στο δικό σας 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.
Κάντε αίτηση
Κάντε την αίτησή σας και ενημερωθείτε, ηλεκτρονικά, μέσω της φόρμας:
•
https://epta.aegean.gr/courses/digital-office-microsoft-2022/
•
https://epta.aegean.gr/courses/creating-personal-professional-websites-2022/
•
https://epta.aegean.gr/courses/digital-office-google-2022/
Κόστος Προγράμματος
Εκπτωτικές κατηγορίες:
•
-10% έκπτωση σε άνεργους
•
-10% έκπτωση σε φοιτητές
•
-10% έκπτωση σε άνω των 40 ετών
Επικοινωνία
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα: https://epta.aegean.gr/ ή να επικοινωνήσετε στο
22730 82255 καθημερινά τις ώρες 9:00-15:00, καθώς και στο email: epta@aegean.gr .

Webinar για το Διεθνές Πιστοποιητικό Προέλευσης ICC WCF και τις υπηρεσίες eCO
To ICC HELLAS διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα: « Γιατί πρέπει τα Επιμελητήρια να ενταχθούν στην αλυσίδα Διεθνούς
Πιστοποιητικού Προέλευσης (CO) του ICC; »
Προσφέρει μια εξαιρετική ευκαιρία να μάθετε για τις υπηρεσίες eCO που βασίζονται σε τεχνολογίες Blockchain και AI. Η Παρουσίαση
θα καλύψει επίσης άλλα οφέλη, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής σε εργασίες υπεράσπισης του ΔΠΔ με τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Τελωνείων στις Βρυξέλλες και τις τελωνειακές διοικήσεις για την τεκμηρίωση και τη διευκόλυνση του εμπορίου, καθώς και
ηλεκτρονική εκπαίδευση που ενημερώνει τα μέλη για τις τελευταίες εξελίξεις στην τεκμηρίωση του εμπορίου.
Ώρα και ημερομηνία:
3.30 μ.μ. - 5.00 μ.μ. ώρα Σιγκαπούρης τη Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2022
Πρόγραμμα:
1) Οφέλη και τρόπος παροχής υπηρεσιών eCO.
2) Γιατί τα Επιμελητήρια να ενταχθούν στη Διεθνή αλυσίδα CO ICC, θα ακολουθήσει μια συνεδρία με μορφή Ερωτήσεων – Απαντήσεων.
Ποιοι πρέπει να παρευρεθούν:
- Διευθύνων Σύμβουλος/ΓΓ της Chambers
- Διευθυντές/Διευθυντές υπεύθυνοι για τις Υπηρεσίες Πιστοποίησης Εμπορίου
- Επιμελητήρια IT Διευθυντές/Διευθυντές/Προσωπικό
Πώς να εγγραφείτε;
Απαντήστε στο email ewei@srcic.com και συμπεριλάβετε τις ακόλουθες πληροφορίες. Μετά την παραλαβή, θα σας στείλουμε έναν
σύνδεσμο για το διαδικτυακό σεμινάριο. Η εγγραφή είναι δωρεάν.
- Όνομα Επιμελητηρίου
- Όνομα και Ορισμός Συμμετεχόντων
- Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Για περισσότερες πληροφορίες, site: https://iccwbo.org/ , email: iccgr@otenet.gr .

Διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα «Νεολαία για μια πιο πράσινη βιομηχανία ένδυσης και μόδας»
H ENI CBC Med, η μεγαλύτερη Πρωτοβουλία Διασυνοριακής Συνεργασίας που υλοποιείται από την ΕΕ διοργανώνει διαδικτυακή
εκδήλωση με θέμα: «Νεολαία για μια πιο πράσινη βιομηχανία ένδυσης και μόδας», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18
Μαΐου από τις 15.00-17.30 CEST.
Η εκδήλωση επιλέχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μεταξύ των 36 εμβληματικών πρωτοβουλιών της εκστρατείας
#TheGreenTrack, η οποία σκοπεύει να δώσει προβολή στους νέους που συμμετέχουν σε δραστηριότητες υπέρ του περιβάλλοντος
ενόψει της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιοποικιλότητα «COP15».
Στόχος της εκδήλωσης είναι να αναδείξει τις εμπειρίες και τα πρακτικά παραδείγματα που έχουν τοποθετηθεί από νέους σχεδιαστές
μόδας/δημιουργούς/επιχειρηματίες και από τις δύο ακτές της Μεσογείου για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της
παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και παρατείνετε τον κύκλο ζωής των ρούχων. Θα φιλοξενήσουμε επίσης έναν
εκπρόσωπο της μάρκας μόδας «Salvatore Ferragamo» και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα παρουσιάσει τη νέα στρατηγική της
ΕΕ για βιώσιμα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα.
Η ανακοίνωση της εκδήλωσης, η ατζέντα και ο σύνδεσμος εγγραφής είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο του Προγράμματος στον ακόλουθο
σύνδεσμο:
https://enpicbcmed.us4.list-manage.com/track/click?u=ba6874c4d5e1c74050f0696af&id=276e14c68e&e=c9407019f1
Η παρακολούθηση της εκδήλωσης, προαπαιτεί συμπλήρωση αίτησης συμμετοχής, την οποία μπορείτε να πραγματοποιήσετε ,
πατώντας εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες, site: https://www.enicbcmed.eu/ email: enicbcmed.communication@gmail.com

Σεμινάριο Εργασίας: «Προετοιμασία των επιχειρήσεων στις απαιτήσεις του Νέου Κλιματικού Νόμου. Τι πρέπει να
κάνετε.»
Ο Σύλλογος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) διοργανώνει Σεμινάριο Εργασίας με θέμα «Προετοιμασία των επιχειρήσεων στις
απαιτήσεις του Νέου Κλιματικού Νόμου. Τι πρέπει να κάνετε.» την Τετάρτη 18 Μαΐου 2022 στις 16.00 – 18.30 στις εγκαταστάσεις
του ΣΒΕ, 26ης Οκτωβρίου 21, Θεσσαλονίκη.
Στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων που περιγράφονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία για τη μείωση κατά τουλάχιστον
55% των αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030 και τη μετάβαση σε μια οικονομία μηδενικών εκπομπών έως το 2050, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή προχώρησε το 2021 στην ψήφιση του Ευρωπαϊκού Κλιματικού Νόμου. Αντικείμενο του νόμου αποτελεί η εισαγωγή
κατευθυντήριων γραμμών και μέτρων για την παρακολούθηση της προόδου και την κατάλληλη προσαρμογή των δραστηριοτήτων
όλων των κρατών μελών, με στόχο την ομαλή και επιτυχημένη μετάβαση σε μια οικονομία μηδενικών εκπομπών.
Οι στόχοι αυτοί παίρνουν δεσμευτικό χαρακτήρα και στην ελληνική νομοθεσία με την εισαγωγή του Εθνικού Κλιματικού Νόμου, ο
οποίος επίκειται να ψηφιστεί από τη βουλή το προσεχές διάστημα.
Ο Εθνικός Κλιματικός Νόμος αναμένεται να επιφορτίσει ένα μεγάλο μέρος των ελληνικών επιχειρήσεων με νέες υποχρεώσεις
γνωστοποίησης πληροφοριών που σχετίζονται με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου οι οποίες συνδέονται με τις δραστηριότητες
τους. Για το σκοπό αυτό, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προετοιμαστούν κατάλληλα και να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για
την
έγκαιρη
κάλυψη
των
υποχρεώσεων
που
επιφέρει
το
νέο
κανονιστικό
πλαίσιο.
Αντικείμενο Σεμιναρίου Εργασίας
Στο σεμινάριο εργασίας πρόκειται να αναλυθούν τα παρακάτω ζητήματα:
• Διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό νομοθετικό πλαίσιο – Πρωτοβουλίες
• Ποιες είναι οι υποχρεώσεις που ορίζει ο νέος Εθνικός Κλιματικός Νόμος για τις επιχειρήσεις;
• Πώς αυτές οι υποχρεώσεις συνδέονται με τη μετάβαση σε μια οικονομία μηδενικών εκπομπών;
• Παρουσίαση και ανάλυση επιτυχημένων πρακτικών υπολογισμού ανθρακικού αποτυπώματος – καθορισμού στόχων και μέτρων
μείωσης
–
αντιστάθμισης.
Σε ποιους απευθύνεται
Το Sustainability & Environmental Managers, Upper Management των παρακάτω επιχειρήσεων:
• βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις,
• αλυσίδες λιανεμπορίου που απασχολούν πάνω από 500 εργαζόμενους,
• επιχειρήσεις εισηγμένες στο χρηματιστήριο,
• υδατοκαλλιέργειες,
• συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών,
• πιστωτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις επενδύσεων και ασφαλιστικές επιχειρήσεις,
• εταιρίες ύδρευσης και αποχέτευσης και παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου,
• επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής,
• επιχειρήσεις σταθερής και κινητής τηλεφωνίας και εταιρίες ταχυμεταφορών,
• τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής.
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, site: https://sbe.org.gr/ , email: dinaki@sbe.org.gr , τηλ. 2310 539817 .

15η Διεθνής Έκθεση “FOTEG ISTANBUL 2022”
Η εταιρία “HKF Fuarcılık S.A.” διοργανώνει την 15η Διεθνή Έκθεση “FOTEG ISTANBUL 2022” μεταξύ των ημερομηνιών 9 - 11 Ιουνίου
2022 στην Κωνσταντινούπολη, Τουρκία με την επιχορήγηση της Γενικής Γραμματείας της Ένωσης Εξαγωγέων. Στην έκθεση
προσκαλούνται τα στελέχη των διοικήσεων των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στους ακόλουθους τομείς: τεχνολογίες
επεξεργασίας τροφίμων & ποτών, αλυσίδα εφοδιασμού, εκτύπωση & επισήμανση, ασφάλεια & υγιεινή τροφίμων, συστατικά τροφίμων
& ποτών.
Παράλληλα με την έκθεση υπάρχει ειδική διοργάνωση από το αρμόδιο Υπουργείο της Τουρκίας, η οποία διαρκεί 3 μέρες (8-11 Ιουνίου
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 (8-11 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 (8-11 Ιουνίου 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 να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής, πατήστε εδώ. Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα:
http://www.fotegistanbul.com/en/
Λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος στην έκθεση, ενδέχεται το αρμόδιο Υπουργείο της Τουρκίας 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 την Πρεσβεία της Τουρκίας στην Αθήνα.
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: athens@trade.gov.tr .
Τους περιορισμούς για τον COVID-19, σχετικά με την είσοδο σας στην Τουρκία, μπορείτε να τους βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:
Country-specific entry restrictions | Turkish Airlines ®
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε το site: http://www.fotegistanbul.com/en/ ή να επικοινωνήσετε με email:
atina@ticaret.gov.tr
,
τηλ.
(+30)
210
722
21
96
.

MARIMATCH AT POSIDONIA 2022

Η εκδήλωση MariMatch at Posidonia 2022 διοργανώνεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης - συντονιστής του Enterprise Europe
Network-Hellas και συνδιοργανώνεται από το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών (ACSMI), το Κέντρο Βιομηχανικής Έρευνας &
Τεχνολογίας Ανάπτυξης Υλικών (MIRTEC) και το Sector Group Maritime Industries & Services of the Enterprise Europe Network.
Φέτος, το MariMatch 2022 θα είναι μια υβριδική εκδήλωση όπου οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να έχουν συναντήσεις είτε
επιτόπου πρόσωπο με πρόσωπο (7 & 8 Ιουνίου 2022), είτε διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας b2match (9 Ιουνίου 2022) ή και των
δύο.
Η εκδήλωση απευθύνεται σε εταιρείες, clusters, διεθνείς φορείς λήψης αποφάσεων καθώς και ενδιαφερόμενους φορείς Έρευνας και
Καινοτομίας από τον ναυτιλιακό τομέα που επιθυμούν να συνεργαστούν στους ακόλουθους τομείς:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Ναυπηγική βιομηχανία, επισκευές και επισκευές / Ναυπηγική βιομηχανία
Θαλάσσιες μεταφορές: logistics / λιμάνια
Πράσινη ναυτιλία / Πράσινα λιμάνια
Ηλεκτρονικά, Επικοινωνία & Πλοήγηση
Μηχανολογικά και Βοηθητικά συστήματα
Ναυτικά αθλήματα, σκάφη αναψυχής & Τουρισμός
Ναυτιλιακές υπηρεσίες
Ναυτική Ασφάλεια και Ασφάλεια
Θαλάσσια Έρευνα, Ανάπτυξη & Καινοτομία
Θαλάσσια βιοοικονομία

Το MariMatch 2022 είναι μια μοναδική ευκαιρία για τη δημιουργία νέων διασυνοριακών επαφών και ένα πολύ αποτελεσματικό Διεθνές
φόρουμ για να συναντήσετε πιθανούς επιχειρηματικούς εταίρους, να εξερευνήσετε κάθε είδους δυνατότητες συνεργασίας. Προσφέρει:
➢
➢
➢

Πρόσβαση σε μια μεγάλη ποικιλία σχετικών ΜΜΕ, OEM, προμηθευτών και ενδιαφερόμενων μερών Έρευνας και
Καινοτομίας, όπως techno starters, ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικά ιδρύματα
Επιλογή και επιβεβαίωση των συναντήσεων πρόσωπο με πρόσωπο εκ των προτέρων μέσω ενός διαδικτυακού καταλόγου
Επικεντρωμένες συναντήσεις διάρκειας 30 λεπτών

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν φορείς, μπορούν να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα συμμετοχής μέχρι τις 2 Ιουνίου 2022. Η
επιλογή και ο προγραμματισμός των διμερών επιχειρηματικών συναντήσεων θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας
από
την
1η
Μαΐου
μέχρι
τις
3
Ιουνίου
2022.
Αναλυτικότερες πληροφορίες για την εκδήλωση περιέχονται εδώ (στα ελληνικά) και εδώ (στα αγγλικά). Επιπρόσθετα, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της εκδήλωσης και να επικοινωνήσουν με τη Δρ. Χριστίνα Πασκουάλ και τον
Μάριο Ροΐδη στο marimatch-posidonia@ekt.gr .

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ - INTERNATIONAL TEXTILE MACHINERY EXHIBITION 2022
Η εταιρία «Teknik Fuarcılık A.Ş» διοργανώνει Διεθνή Έκθεση Μηχανήματων Κλωστοϋφαντουργίας - Internatıonal Textıle Machınery
Exhıbıtıon μεταξύ των ημερομηνιών 14 - 18 Ιουνίου 2022 στο Tüyap Fair, Convention and Congress Center στην Κωνσταντινούπολη,
Τουρκία, με την επιχορήγηση του σχετιζόμενου φορέα εξαγωγής. Στην έκθεση προσκαλούνται τα στελέχη των διοικήσεων των
εταιριών που δραστηριοποιούνται στους τομείς: Μηχανήματα παρασκευής βαμβακιού και ινών, Μηχανές περιστρεφόμενης περιέλιξης,
περιστροφής και υφής, Υφαντικές μηχανές, Μηχανήματα στενής ύφανσης και παντός τύπου μηχανήματα κλωστοϋφαντουργικών
προϊόντων.
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.
Οι λεπτομέρειες της συγκεκριμένης διοργάνωσης είναι όπως παρακάτω:
Κατά τη διάρκεια των ημερομηνιών της έκθεσης ( 13 - 16 Ιουνίου 2022 ) το αρμόδιο Υπουργείο της Τουρκίας θα καλύψει τα έξοδα
διαμονής ενός εκπροσώπου από κάθε εταιρία για 3 νύχτες.
Τα έξοδα διαμονής θα καλυφθούν μόνο εφόσον οι επισκέπτες λάβουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και ταξιδέψουν στις
συγκεκριμένες ημερομηνίες ( 13 - 16 Ιουνίου 2022 ) (διαμονή 3 νυχτών). Σε περίπτωση που οι επισκέπτες επιθυμούν να ταξιδέψουν
λιγότερες μέρες ή σε διαφοροποιημένες ημερομηνίες, θα πρέπει να καλύψουν οι ίδιοι τα έξοδά τους.
Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://www.itmexhibition.com/itm2022/home/
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 την Πρεσβεία της Τουρκίας στην Αθήνα.
Oι εταιρείες που θέλουν να επισκεφτούν την έκθεση πρέπει να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση και να την στείλουν το αργότερο
μέχρι τις 27.05.2022 στο e-mail: thessaloniki@trade.gov.tr .

Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: “Αξιοποίηση ESG κριτηρίων από μικρομεσαίες επιχειρήσεις”
Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (HDB), το Ε.Β.Ε.Α. και το Enterprise Europe Network σας προσκαλούν να συμμετέχετε στην υβριδική
εκδήλωση που διοργανώνουν τη Δευτέρα 16 Μαΐου στις 15.00, με φυσική παρουσία στο Κέντρο Επιχειρηματικότητας Κωνσταντίνος
Μίχαλος (Αμερικής 8, Αθήνα) ή διαδικτυακά μέσω Teams. Η εκδήλωση έχει τον τίτλο: «Αξιοποίηση ESG κριτηρίων από μικρομεσαίες
επιχειρήσεις»
.
Ένα πάνελ έμπειρων στελεχών από την Ernst & Young Ελλάδος, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου και
την ταχέως αναπτυσσόμενη Ελληνική consulting εταιρία ResNovae εξειδικευμένη στο ESG, θα σας καθοδηγήσουν στο πώς να
δημιουργήσετε τη στρατηγική σας βασισμένη σε περιβαλλοντικά, κοινωνικά κριτήρια, όπως και εταιρικής διακυβέρνησης, το βαθμό
σημαντικότητας
τους,
καθώς
επίσης
και
πώς
μπορείτε
να
τα
μετρήσετε
και
να
τα
παρουσιάσετε.
Για την παρακολούθηση της εκδήλωσης απαιτείται η προεγγραφή σας. Για να συμμετέχετε είτε δια ζώσης ή διαδικτυακά, πατήστε εδώ.

Mediterranean Taste Awards 2022 | 2η Περίοδος

25η Διεθνής Έκθεση Χειμερινής Μόδας

Τα Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης (Mediterranean Taste Awards)
είναι διαγωνισμός γευσιγνωσίας τροφίμων και ποτών, ο οποίος θα
διοργανωθεί για πέμπτη κατά σειρά γευσιγνωστική περίοδο, η
οποία θα διεξαχθεί 17-19 Ιουνίου στο Λονδίνο.
Εν συντομία, η έως τώρα παρουσία των Μεσογειακών Βραβείων
Γεύσης, περιλαμβάνει την συμμετοχή περισσοτέρων των 420
Ελληνικών και ξένων εταιρειών και την αξιολόγηση 1500 +
προϊόντων, με βραβευμένα 950 τρόφιμα και ποτά.
Οι εγγραφές για την δεύτερη περίοδο του διαγωνισμού με τόπο
διεξαγωγής το Λονδίνο, είναι ανοιχτές και μπορείτε να δηλώσετε
συμμετοχή σε μια μοναδική διαδικασία γευστικής ανάδειξης
εξαιρετικών προϊόντων, καθώς και στην δυνατότητα στοχευμένης
προώθησης, με την παρουσία έμπειρων σεφ και στελεχών της
αγοράς τροφίμων και ποτών.
Η ανάρτηση των αποτελεσμάτων των διακριθέντων προϊόντων της
πρώτης περιόδου, Φεβρουάριος 2022, έχει γίνει στην νέα
ηλεκτρονική σελίδα προώθησης www.medtastestars.com .
Η τιμή εγγραφής προϊόντος διαμορφώνεται όπως παρακάτω:
Τιμή εγγραφής προϊόντος : €100 + 0% ΦΠΑ
κάθε επιπλέον προϊόν : €75 + 0% ΦΠΑ
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αντίτιμο, και
πραγματοποίηση εγγραφής, πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες, site: https://medtasteawards.com/
email: info@medtasteawards.com τηλ. +30 211 234 3702.

Η 25η Διεθνής Έκθεση Χειμερινής Μόδας με θέμα:
«ΓΟΥΝΑ / ΔΕΡΜΑ / ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΕΝΔΥΣΗ» θα
πραγματοποιηθεί στις 28-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 στο εκθεσιακό
κέντρο
Expocentre
στη
Μόσχα,
Ρωσία.
Αποθηκεύστε την ημερομηνία, πάρτε μέρος, και
ανακαλύψτε τη μόδα υψηλού επιπέδου από τις καλύτερες
διεθνείς μάρκες και πολλά υποσχόμενα νέα εμπορικά
σήματα μέσω των διάσημων προϊόντων.
Βιαστείτε - μόνο οι τελευταίες 65 δωρεάν κρατήσεις
φιλοξενουμένου χώρου για συμμετοχή στην Έκθεση
έμειναν.
Η διοργανώτρια Turkel Design, μια σύγχρονη εταιρεία
αρχιτεκτονικής κατοικιών, θα καλύψει διαμονή σε
ξενοδοχείο στη Μόσχα για 3 διανυκτερεύσεις / 4 ημέρες &
υπηρεσίες μεταφοράς, στα ξενοδοχεία Hotel-Fair και
Venue-Hotel.
Για να δηλώσετε συμμετοχή ως πωλητής, πατήστε εδώ.
Για εγγραφές και πληροφορίες, επισκεφθείτε το site:
https://en.leshow.ru/ ή στείλτε email στη διεύθυνση:
cenkunal@turkel.com.tr , zeynep@turkel.com.tr .

Διαγωνισμός Φιλοτέχνησης Σχεδίου Κοσμήματος – ΠΟΒΑΚΩ
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αργυροχρυσοχόων Κοσμηματοπωλών Ωρολογοπωλών (ΠΟΒΑΚΩ), προκηρύσσει τον 33ο
Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φιλοτέχνησης Σχεδίου Κοσμήματος, με τίτλο:
«1922-2022: Η Μικρά Ασία στο Ελληνικό Κόσμημα 100 χρόνια μετά»
Ο διαγωνισμός, που διοργανώνει η ΠΟΒΑΚΩ σε συνεργασία με την ΔΕΘ HELEXPO, στοχεύει στην ανάπτυξη και ανάδειξη του
ελληνικού κοσμήματος. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν:
❖ Μαθητές σχολών αργυροχρυσοχοΐας ή / και ομάδες μαθητών, έως διμελείς
❖ Σπουδαστές σχολών σχεδιασμού ή / και ομάδες σχεδιαστών, έως διμελείς
❖ Επαγγελματίες σχεδιαστές κατασκευαστές, σχεδιαστικές ομάδες ή εταιρίες κ.λπ., που ασχολούνται ερασιτεχνικά ή
επαγγελματικά με το σχέδιο και μπορούν να συμμετέχουν μεμονωμένα ή σαν μέλη ομάδας.
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεως συμμετοχής ορίζεται η 21η Σεπτεμβρίου, ημέρα Τετάρτη, έτους 2022 και ώρα
15:00. Στην οργανωτική επιτροπή του διαγωνισμού, μετέχουν:
❖ Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αργυροχρυσοχόων Κοσμηματοπωλών
Ωρολογοπωλών (ΠΟΒΑΚΩ)
❖ Συντεχνία Χρυσοχόων - Αργυροχρυσοχόων Θεσσαλονίκης (ΣΧΑΘ)
❖ Σύλλογος Κοσμηματοπωλών - Ωρολογοπωλών Θεσσαλονίκης (ΣΚΩΘ)
❖ Σύλλογος Αργυροχρυσοχόων Αθηνών (ΣΑΑ)
❖ ΔΕΘ-HELEXPO
Σημειώνεται πως οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, είναι αναρτημένα σε πίνακα ανακοινώσεων στα
γραφεία της ΠΟΒΑΚΩ & της ΔΕΘ - HELEXPO και στην επίσημη ιστοσελίδα τους ( www.povako.gr & www.helexpo.gr ) .

Σεμινάριο: Οι Επενδύσεις ως «Εργαλεία» μείωσης των φορολογητέων κερδών και φόρων
Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) διοργανώνει σεμινάριο με θέμα “ Οι Επενδύσεις ως «Εργαλεία» μείωσης των
φορολογητέων κερδών και φόρων” την Τετάρτη 11 Μαΐου 2022 στις 16.00 έως 18.30 στις εγκαταστάσεις του ΣΒΕ, 26 ης Οκτωβρίου
21, 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
εργαζόμενους 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 ηλεκτρονικής 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, μπορείτε να επισκεφθείτε το site: Sbe.org.gr ή να επικοινωνήσετε με email: dinaki@sbe.org.gr ,
τηλ. 2310 539817 .

2o Ετήσιο Συνέδριο “Digital Enterprise Transformation | Fintech Strategy”: «The crossroads of Business and Fintech
Digital Transformation»

To 2o Ετήσιο Συνέδριο “Digital Enterprise Transformation | Fintech Strategy”: «The crossroads of Business and Fintech Digital
Transformation» πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την υποστήριξη θεσμικών και
επαγγελματικών Φορέων όπως του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), του Οργανισμού
Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας – ΣΕΠΕ, του Συνδέσμου
Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ) και την Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ) την Τρίτη 17 και
την
Τετάρτη
18
Μαΐου
σε
ψηφιακή
μορφή.
Οι κύριες θεματολογικές κατευθύνσεις του Συνεδρίου Ψηφιακού Επιχειρηματικού Μετασχηματισμού – Digital Enterprise
Transformation
|
Fintech
Strategy
επικεντρώνονται
στους
εξής
τομείς:
➢ Η Ψηφιακή Ωριμότητα Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Φορέων και Οργανισμών για τον
Ψηφιακό Μετασχηματισμό: Πώς καθορίζεται η «Ψηφιακή Ωριμότητα» των Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Χρηματοοικονομικών
Φορέων και Οργανισμών που σχεδιάζουν τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό τους. Ποια είναι τα πρώτα και τα ακόλουθα βήματα των
έργων
και
των
σχεδίων
Ψηφιακού
Μετασχηματισμού.
➢ Οι βασικοί άξονες για επιτυχημένα έργα Ψηφιακού Μετασχηματισμού: Ποιοι είναι οι
πρωταρχικοί άξονες του Ψηφιακού Μετασχηματισμού και πώς προετοιμάζονται οι Επιχειρήσεις, οι Τράπεζες, οι Φορείς και οι
Οργανισμοί
για
τα
επόμενα
και
μεγαλύτερα
βήματα
του
Ψηφιακού
Μετασχηματισμού.
➢ Οι Ψηφιακές Προκλήσεις και Ελληνικές Επιχειρήσεις στην Εποχή του Ψηφιακού
Μετασχηματισμού: Σημαντικοί ICT Managers των Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Χρηματοοικονομικών Φορέων και Οργανισμών
καταγράφουν και περιγράφουν τις στρατηγικές, τις διαδικασίες και τις μεθοδολογίες που υλοποιούν προκειμένου Επιχειρήσεις και
Φορείς, μέσα από τον ψηφιακό μετασχηματισμό, να περάσουν σε ένα νέο ανταγωνιστικό και σύνθετο περιβάλλον.
➢ Πώς οι Ψηφιακές Τεχνολογίες και υπηρεσίες ΤΠΕ/ICT αλλάζουν τις Επιχειρηματικές
Στρατηγικές: Πώς οι Ψηφιακές Τεχνολογίες αλλάζουν τις κλασικές Επιχειρησιακές Στρατηγικές με τελικό στόχο την ισχυροποίηση
της θέσης Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Χρηματοοικονομικών Φορέων και Οργανισμών. Ποιες είναι οι δυνατότητες των Ψηφιακών
Τεχνολογιών στον κλασικό τομέα των ΤΠΕ/ICT, αλλά και των υπηρεσιών IoT, 5G, Cyber Security στις νέες Στρατηγικές και πώς θα
αναδιατάξουν
τους
στόχους
τους.
➢ Οι επιχειρηματικές μεταβολές λόγω του Ψηφιακού Μετασχηματισμού: Όλα αλλάζουν και
όλα μετασχηματίζονται στις Επιχειρήσεις, Τράπεζες, Φορείς και Οργανισμούς από την σύγκλιση και ουσιαστική ενοποίηση των
υπηρεσιών
και
των
εφαρμογών
Πληροφορικής
και
Ψηφιακών
Επικοινωνιών.
Το Συνέδριο Ψηφιακού Επιχειρηματικού Μετασχηματισμού – Digital Enterprise Transformation | Fintech Strategy θα ολοκληρωθεί
με καταληκτικές συζητήσεις «Στρογγυλής Τραπέζης» και στις δύο ημέρες της διεξαγωγής του, όπου θα παρουσιαστούν προτάσεις
για την επιτάχυνση του Ψηφιακού Μετασχηματισμού. Θα κληθούν να σχολιάσουν πολιτικοί, υπηρεσιακοί, θεσμικοί παράγοντες,
όπως και υψηλόβαθμα στελέχη από Φορείς και Εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.
Για να δείτε το πρόγραμμα του Συνεδρίου, πατήστε εδώ.
Εγγραφή: Ελεύθερη συμμετοχή - χωρίς την καταβολή αντίτιμου.
Απαραίτητη η ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής στο site: https://enterprisetransformation2022.eexpo.gr/
Στις Συμμετέχουσες και Συμμετέχοντες θα δοθούν και βεβαιώσεις παρακολούθησης για κάθε μέρα ξεχωριστά και εφόσον έχουν
παρακολουθήσει το 80% του Συνεδρίου της κάθε ημέρας. Παρακαλούμε να ενημερώσετε σχετικά τις/τους υπαλλήλους της
Υπηρεσίας σας και ειδικότερα του κλάδου Πληροφορικής, των Ψηφιακών Επικοινωνιών και Υπηρεσιών, τους Φορείς που εποπτεύετε
και τις Ειδικές Υπηρεσίες Σχεδιασμού – Εφαρμογής Προγραμμάτων κ.ά., προκειμένου να παρασχεθεί η δυνατότητα
παρακολούθησης του Συνεδρίου από τους υπαλλήλους. Οι διοργανωτές του Συνεδρίου θα παράσχουν Βεβαίωση Παρακολούθησης
για την μία ή τις δύο ημέρες των εργασιών του Συνεδρίου, σε όσους Δημοσίους Υπαλλήλους θα παρακολουθήσουν το 80% των
εργασιών με βάση τον χρόνου εισόδου και εξόδου στην ψηφιακή πλατφόρμα συμμετοχής. Η Βεβαίωση Παρακολούθησης είναι
απαραίτητη
για
να
δικαιολογηθεί
η
παροχή
αδείας
από
την
Υπηρεσία.
Για
περισσότερες
πληροφορίες,
email:
info@teamworks.gr
,
τηλ.
210
4225585
/210
422558520.

Πρόσκληση για συμμετοχή Ελληνικών Εταιρειών στην 18η Διεθνή Έκθεση Δημοσίων Έργων - "SITP 2022"
Η Β1 Διεύθυνση Σχεδιασμού Εξωστρέφειας και Συντονισμού Φορέων Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών ενημερώνει για την
πραγματοποίηση της 18ης Διεθνούς Έκθεσης Δημοσίων Έργων - "SITP (Salon International des Travaux Publics) 2022" από το
Αλγερινό Υπουργείο Δημοσίων Έργων, σε συνεργασία με τον Αλγερινό Οργανισμό Εκθέσεων και Εξαγωγών (Société Algerienne des
Foires & des Exportations-SAFEX), υπό την υψηλή αιγίδα του Αλγερινού Πρωθυπουργού στο Αλγέρι, Αλγερία, από την Τρίτη 28 Ιουνίου
έως το Σάββατο 2 Ιουλίου 2022. Η εν θέματι Διεθνής Έκθεση διοργανώνεται τα τελευταία εννέα έτη με συμμετοχή εθνικών και διεθνών
εκθετών (π.χ. από Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Τουρκία, Πολωνία, Πορτογαλία, Βέλγιο, Κίνα, κ.ά.) σε εκθεσιακό χώρο 26.000 τ.μ. Η
εκδήλωση αποτελεί, σύμφωνα με τους διοργανωτές, μία διεθνή πλατφόρμα ανταλλαγής εμπειριών, τεχνολογίας και εξειδίκευσης και
ιδανικό πλαίσιο για τη δημιουργία μακροπρόθεσμων εμπορικών σχέσεων κυρίως για εταιρείες που επιθυμούν να διεισδύσουν στις
αγορές
της
Αφρικής
και
του
Μαγκρέμπ.
Σύμφωνα με ενημέρωση της ελληνικής Πρεσβείας στο Αλγέρι, κρίνεται σκόπιμη η συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων στην εν λόγω
Έκθεση δεδομένου ότι ο τομέας των δημοσίων έργων στην Αλγερία βρίσκεται σε ανοδική πορεία και προσφέρει δυνατότητες ανάληψης
σημαντικών εν προκειμένω έργων, από τις οποίες μέχρι στιγμής, έχουν επωφεληθεί σε μεγάλο βαθμό, ιδίως, κινεζικές και τουρκικές
εταιρείες.
Οι τυχόν ενδιαφερόμενοι (επιχειρήσεις και ιδιώτες) δύνανται να αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες από την ιστοσελίδα της Έκθεσης:
https://www.safex.dz/sitp/accueil/ . Για περισσότερες πληροφορίες, email: contact@Safex.dz , τηλ. +213(0)23 79 50 21.

Ελληνική Επιχειρηματική Αποστολή στη Γερμανία - Ανακύκλωση και Διαχείριση Απορριμμάτων

Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο με την υποστήριξη του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομίας και
Κλιματικής Προστασίας της Γερμανίας, διοργανώνει επιχειρηματική αποστολή από την Δευτέρα 30/05/2022 στις 10:15 έως την Πέμπτη
02/06/2022 στις 18:00, στο Μόναχο, Άουγκσμπουργκ και στην ευρύτερη περιοχή, με στόχο τη μεταφορά τεχνογνωσίας καθώς επίσης
την επίτευξη μελλοντικών συνεργασιών μεταξύ ελληνικών και γερμανικών επιχειρήσεων και φορέων. Στα πλαίσια της αποστολής θα
πραγματοποιηθεί επίσκεψη της IFAT 2022 στο Μόναχο.
Η Γερμανία κατέχει μια από τις πρώτες θέσεις στον κλάδο της διαχείρισης και αξιοποίησης των απορριμμάτων, διαθέτει τεράστιες
υποδομές και σημαντική τεχνογνωσία, στοιχεία που κάνουν αυτή την αποστολή εξαιρετικά εποικοδομητική και ενδιαφέρουσα.
Η αποστολή έχει ως στόχο να συμβάλλει στη ανταλλαγή τεχνογνωσίας και παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών μεταξύ Ελλάδας και
Γερμανίας. Ερχόμενοι σε επαφή με γερμανικές εταιρείες, ερευνητικά ινστιτούτα και φορείς, επενδυτές, καθώς και με Γερμανούς
αξιωματούχους στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων, έχετε τη δυνατότητα, να επιτύχετε σημαντικές συνεργασίες, αλλά και να
ενημερωθείτε για τις εξελίξεις στην Γερμανική αγορά διαχείρισης απορριμμάτων, καθώς και να επωφεληθείτε από την προηγμένη
τεχνογνωσία των Γερμανικών εταιρειών.
Η αποστολή απευθύνεται σε εταιρίες από τον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων και της ανακύκλωσης, κλαδικούς φορείς και
επιχειρήσεις, στην τοπική αυτοδιοίκηση και στον πολιτικό χώρο.
Η αποστολή συμπεριλαμβάνει:
• Επίσκεψη σε γερμανικές εταιρείες, σε ερευνητικά ινστιτούτα και φορείς
• Επίσκεψη της έκθεσης IFAT 2022
• Ελληνογερμανική Ημερίδα για τη διαχείριση απορριμμάτων στο χώρο της έκθεσης.
Το

ωρολόγιο

πρόγραμμα

της

επιχειρηματικής

αποστολής

μπορείτε

να

το

βρείτε,

εδώ.

Αναλυτικές πληροφορίες για τον χαρακτήρα της επιχειρηματικής αποστολής μπορείτε να βρείτε, εδώ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Λόγω περιορισμένου αριθμού συµµετεχόντων, οι εγγραφές θα επεξεργάζονται με σειρά παραλαβής. Τα μέλη του
Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου θα έχουν προτεραιότητα!
Όσον αφορά το κόστος, η συμμετοχή στην αποστολή, οι μετακινήσεις εντός της Γερμανίας και η επίσκεψη στην έκθεση IFAT είναι
δωρεάν. Οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν να καλύψουν:
• τα έξοδα μεταφοράς τους προς Γερμανία και Ελλάδα
• τα έξοδα διανυκτέρευσης και σίτισης.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Κα. Ζωή Μπαλτζή στο τηλ.: 2310 327733 ή στο email: z.baltzi@ahk.com.gr .

17η Διεθνής Έκθεση Οδοντιατρικού Εξοπλισμού & Υλικών Κωνσταντινούπολης
Η 17η Διεθνής Έκθεση Οδοντιατρικού Εξοπλισμού & Υλικών Κωνσταντινούπολης (17 th International Istanbul Dental Equipment &
Materials Exhibition - IDEX) θα πραγματοποιηθεί από 26 έως 29 Μαΐου 2022 στο εκθεσιακό κέντρο “Istanbul Expo Center” στην
Κωνσταντινούπολη, Τουρκία. Η IDEX θα φιλοξενήσει δεκάδες εταιρείες από όλο τον κόσμο, όπου οι εκθέτες θα παρουσιάσουν τις
τελευταίες Τεχνολογίες, Προϊόντα & Υπηρεσίες της Οδοντιατρικής Βιομηχανίας. 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
2
διανυκτερεύσεις
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
.
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, απαιτείται η καταβολή του χρηματικού αντιτίμου ύψους 80 ευρώ ανά άτομο ή 140
ευρώ για 2 άτομα της ίδιας εταιρίας. Το ανωτέρω 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 επιθυμείτε να γίνετε μέλος του ΕΤΕΕ, συμπληρώστε την αίτηση εγγραφής μέλους,
εδώ.
Για
περισσότερες
πληροφορίες,
site: www.etee.gr
,
email:
info@etee.gr
,
chamber@etee.gr
,
τηλ. 2110134909 / 2110134910 / 2112161672 .

Webinar: Επενδυτικό κλίμα στην Ελλάδα, ευκαιρίες και προκλήσεις
Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο διοργανώνει webinar με θέμα: “Επενδυτικό κλίμα στην Ελλάδα, ευκαιρίες
και
προκλήσεις”
την
Τρίτη
24/05/2022
και
ώρα
12:00
13:00.
Τα
κύρια
ερωτήματα
που
θα
κληθούν
να
απαντηθούν
στο
webinar,
είναι
τα
ακόλουθα:
Πόσο ελκυστική είναι η Ελλάδα ως επενδυτικός προορισμός; Ποια κονδύλια και εργαλεία υπάρχουν για τους επενδυτές; Ποιοι τομείς
έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον; Ποιες γερμανικές επιχειρήσεις βρίσκονται ήδη στη χώρα; Τι πρέπει να προσέξει ένας επενδυτής; Πώς
μπορούν το Germany Trade and Invest και το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο να υποστηρίξουν Γερμανούς επενδυτές;
Η
γλώσσα
διεξαγωγής
του
webinar
είναι
γερμανικά
χωρίς
ταυτόχρονη
διερμηνεία.
Η συμμετοχή στο webinar είναι δωρεάν, αλλά προϋποθέτει εγγραφή, την οποία μπορείτε να πραγματοποιήσετε μέχρι 23/05/2022,
πατώντας εδώ . Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το site: https://griechenland.ahk.de/gr/ ή επικοινωνήστε στο τηλ. +30 210
6419000 , +30 210 6445175 .

Εκθέσεις wire 2022 & Tube 2022
Οι παγκοσμίου εμβέλειας εμπορικές εκθέσεις wire 2022 & Tube 2022 θα διεξαχθούν από τις 20 έως τις 24 Ιουνίου 2022 στο
Ντίσελντορφ, Γερμανία. Επισκεφτείτε τις σημαντικότερες εκθέσεις του κλάδου wire 2022 και Tube 2022 για να αναβαθμίσετε την
επιχείρηση και τις εμπορικές επαφές σας και ενημερωθείτε για τις τάσεις του εμπορίου! Γνωρίστε τους μελλοντικούς συνεργάτες σας
στις πιο σημαντικές εμπορικές εκθέσεις στον κόσμο για τις βιομηχανίες σωλήνων και καλωδίων, στις εμπορικές εκθέσεις wire 2022
και Tube 2022. Όλοι όσοι θέλουν να συνάψουν συμφωνίες και να παραμείνουν ενεργά στον κλάδο, θα βρίσκονται στην wire και στην
Tube. Πού πάει ο κλάδος; Ποια νέα υλικά, μηχανές και διαδικασίες οδηγούν τη βιομηχανία — είτε σε μεγάλη είτε σε μικρή κλίμακα;
Από τις μεγάλες τάσεις έως τις νανοκαινοτομίες, στη wire ατενίζετε το μέλλον. Δείξτε ποιος είστε και πού βρίσκεστε. Στον παγκόσμιο
διαγωνισμό
ιδεών.
Κύριες ομάδες προϊόντων της wire:
•
Μηχανήματα κατασκευής και φινιρίσματος καλωδίων
•
Εργαλεία τεχνολογίας διεργασίας
•
Βοηθητικά υλικά τεχνολογίας διεργασιών
•
Υλικά, ειδικά καλώδια και καλώδια
•
Γυάλινες ίνες
•
Τεχνολογία μέτρησης και ελέγχου
•
Τεχνική δοκιμής
•
Ειδικοί
τομείς
Δεν υπάρχει τίποτα μεγαλύτερο για τους σχεδιαστές, τους πελάτες και τους χρήστες: Η Tube είναι το νούμερο 1. Επενδυτές,
καινοτόμοι και ηγέτες της παγκόσμιας αγοράς συναντώνται εδώ. Είστε κινητήρια δύναμη; Τότε εδώ θα βρείτε το έναυσμά σας. Στην
Tube μπορείτε να απολαύστε ολόκληρο το φάσμα των state-of-the-art μηχανημάτων για την κατασκευή και την επεξεργασία
σωλήνων, καινοτόμων υλικών σωλήνων και τεχνολογίες OCTG.
Kύριες ομάδες προϊόντων της Tube!
•
Πρώτες ύλες, σωλήνες και αξεσουάρ
•
Μηχανήματα κατασκευής σωλήνων
•
Ανακατασκευασμένα και επισκευασμένα μηχανήματα
•
Εργαλεία τεχνολογίας διεργασιών και βοηθητικά εργαλεία
•
Τεχνολογία μέτρησης και ελέγχου
•
Δοκιμές
•
Ειδικοί τομείς
•
Εμπόριο,
έμποροι
σωλήνων
σιδηρούχων
μετάλλων
/
μη
σιδηρούχα
μέταλλα
και
κράματα
/
πλαστικό / γυαλί ινών / γυαλί / κεραμικό / σκυρόδεμα / οπτάνθρακα
•
Προφίλ και μηχανήματα
Για
να
αποκτήσετε
πρόσβαση
στο
ενημερωτικό
φυλλάδιο
των
εκθέσεων,
πατήστε
εδώ.
Η είσοδος στις εκθέσεις πραγματοποιείται μόνο με εισιτήριο, το οποίο μπορείτε να προμηθευτείτε, εδώ.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις ιστοσελίδες https://www.wire-tradefair.com & https://www.tube-tradefair.com ή
επικοινωνώντας με την αντιπροσωπία της Messe Duesseldorf για Ελλάδα και Κύπρο στο τηλ. +30 210 8088351-2 ή με e-email:
grid@gridmds.eu .

Έκθεση για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο & την Ψηφιακή Διαφήμιση «eCommerce & Digital Marketing Expo, SouthEastern
Europe 2022»
Η μεγαλύτερη έκθεση για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο & την Ψηφιακή Διαφήμιση («eCommerce & Digital Marketing Expo, SouthEastern
Europe 2022») θα πραγματοποιηθεί στις 14 & 15 Μαΐου 2022 στο Ζάππειο Μέγαρο στην Αθήνα. Η διοργάνωση απευθύνεται σε
επαγγελματίες του ηλεκτρονικού επιχειρείν, δηλαδή ιδιοκτήτες και στελέχη e-shop, καθώς και κάθε επιχείρηση που διαφημίζεται στο
διαδίκτυο.
Παράλληλα με την έκθεση, έχουν προγραμματιστεί παράλληλες συνεδριακές εκδηλώσεις όπου διακεκριμένοι Έλληνες και ξένοι
ομιλητές από όλο το φάσμα των υπηρεσιών για το ηλεκτρονικό εμπόριο, θα παρουσιάσουν όλες τις διεθνείς τάσεις και εξελίξεις. Τα
Συνέδρια
της
ECDM
Expo
SE
Europe
2022
➢

Το Κεντρικό Διήμερο Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί και τις δύο ημέρες της ECDM Expo SE Europe, από τις 12:00 έως τις
18:00, με ενδιάμεσο διάλειμμα.

Οι βασικοί θεματικοί πυλώνες φετινού συνεδρίου είναι:
• eCommerce Platforms, Trends & Experience
• Digital Marketing
• Transport & Logistics
• Digital payments
Το κόστος του κανονικού εισιτηρίου είναι 200 ευρώ πλέον ΦΠΑ και εξασφαλίζει συμμετοχή και στις δύο ημέρες του συνεδρίου.
➢ Keynote Dinner
Το επίσημο δείπνο της ECDM Expo SE Europe 2022, θα τιμήσει με την παρουσία του ως κεντρικός ομιλητής, ο Αναπληρωτής
Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιος για τις Ιδιωτικές Επενδύσεις και τις ΣΔΙΤ, Νικόλαος Παπαθανάσης.
Το κόστος του κανονικού εισιτηρίου είναι 120 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Έκθεση για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο & την Ψηφιακή Διαφήμιση «eCommerce & Digital Marketing Expo, SouthEastern
Europe 2022» (Συνέχεια)
➢ Παράλληλο συνέδριο Platforms & Marketplaces
Το συνέδριο Platforms & Marketplaces θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 14 Μαΐου. Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να
μάθουν για όλες τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν στις δημοφιλείς πλατφόρμες eCommerce και τις δυνατότητες ολοκλήρωσής
τους με marketplaces. Επίσης, να γνωρίσουν μερικά από τα μεγαλύτερα ελληνικά marketplaces και τις δυνατότητες ανάπτυξης
που προσφέρουν.
Το κόστος του κανονικού εισιτηρίου είναι 70 ευρώ πλέον ΦΠΑ.
➢ Παράλληλο συνέδριο Meet Magento Greece
Το γεγονός τής χρονιάς για το οικοσύστημα της ισχυρότερης πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου, θα πραγματοποιηθεί στο
πλαίσιο της ECDM Expo SE Europe 2022, με την υποστήριξη του Magento Association, την Κυριακή 15 Μαΐου 2022.
Το κόστος του κανονικού εισιτηρίου είναι 70 ευρώ πλέον ΦΠΑ.
➢ Digital Agencies Roundtable
Το σταθερό ραντεβού των ελληνικών Digital Agencies, σε μια συνάντηση των ηγετών των μεγαλύτερων εταιρειών του κλάδου, οι
οποίοι συζητούν για τα θέματα που απασχολούν την αγορά.
Το κόστος του κανονικού εισιτηρίου είναι 120 ευρώ πλέον ΦΠΑ.
Αναλυτικά το κόστος κάθε Συνεδρίου, που ισχύει σε κάθε περίπτωση, θα το βρείτε, εδώ.
Η είσοδος στην Έκθεση είναι δωρεάν, με προ-απαιτούμενη εγγραφή, την οποία μπορείτε να πραγματοποιήσετε, εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τις παράλληλες συνεδριακές εκδηλώσεις και όλες τις πληροφορίες για την ECDM
Expo SE Europe 2022, site: https://www.ecdmexpo.com/index.php/el/ , email: info@verticom.gr , τηλ. 210 9245577.

Παγκόσμιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας (ΙFOS Dubai ENT World
Congress 2023)

ΖΗΤΗΣΗ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η Β1 Διεύθυνση Σχεδιασμού Εξωστρέφειας και Συντονισμού Φορέων
Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών ενημερώνει για την
πραγματοποίηση Παγκόσμιου Συνεδρίου Ωτορινολαρυγγολογίας (IFOS
Dubai ENT World Congress 2023) στο Εκθεσιακό Κέντρο του Ντουμπάι
(Dubai Exhibition Center), Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, από την Τρίτη 17
Ιανουαρίου
μέχρι
το
Σάββατο
21
Ιανουαρίου
2023.

To ΕΒΕΑ στον τομέα των επιχειρηματικών
συνεργασιών, ανέλαβε σημαντική πρωτοβουλία
με πρωταρχικό σκοπό την προώθηση των
ελληνικών προϊόντων στην εγχώρια και διεθνή
αγορά.

Το εν λόγω Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Αντιπροέδρου και
Πρωθυπουργού των ΗΑΕ κ. Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum και
του Υπουργείου Υγείας και Πρόληψης των ΗΑΕ, τις Υγειονομικές Αρχές του
Ντουμπάι και του Αμπού Ντάμπι και απευθύνεται, μεταξύ άλλων, σε ιατρούς,
τεχνικούς ιατρικών μηχανημάτων, ιατρικές, νοσηλευτικές και φαρμακευτικές
εταιρείες, ειδικούς πλαστικής χειρουργικής και σε άλλους επαγγελματίες
κλάδων που άπτονται της ειδικότητας της ωτορινολαρυγγολογίας.
Για να πραγματοποιήσετε εγγραφή στο Συνέδριο και να ενημερωθείτε σχετικά
με το πως διαμορφώνεται το αντίτιμο σε κάθε περίπτωση, πατήστε εδώ. Για
περισσότερες πληροφορίες, site: https://www.ifosdubai2023.com/ email:
info@ifosdubai2023.com
τηλ. +971 4 311 6300 , +971 4 311 6301.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΒΕΑ καθιερώνει μια νέα
υπηρεσία μέσω της οποίας μπορείτε να
αναζητήσετε αυτό που σας ενδιαφέρει.
Επιπλέον, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε
κατάλογο με αγγελίες προσφοράς και ζήτησης
προϊόντων και υπηρεσιών για την καλύτερη
ενημέρωση
και
εξυπηρέτησή
σας.
Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση μέσω της
πλατφόρμας, πατήστε εδώ.
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στον μηνιαίο
κατάλογο αγγελιών προσφοράς και ζήτησης
προϊόντων και υπηρεσιών, πατήστε εδώ.

Ζήτηση συνεργασίας με εταιρείες στην Ελλάδα από την FEMAN Co. Σερβίας
Η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Βελιγράδι ενημερώνει ότι η εταιρεία FEMAN Co. εκδήλωσε ενδιαφέρον για συνεργασία με ελληνικές
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των πωλήσεων (χονδρεμπόριο).
Η εταιρία FEMAN Co. είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός ηλεκτρικού δικτύου και τροφοδοσίας στη Βαλκανική περιοχή της Ευρώπης
όσον
αφορά
τα
ακόλουθα
προϊόντα:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Αυτοφερόμενα δέματα καλωδίων για ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλής και μέσης τάσης
Ντουλάπια μέτρησης και διανομής από πολυεστέρα
Φωτισμός δρόμου και βιομηχανικού φωτισμού (LED, φωτισμός αλογόνου)
Γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα με 3 (τρεις) υποδοχές
Αυτοφερόμενα πακέτα οπτικών καλωδίων
Εργαλεία και εξαρτήματα εγκατάστασης για σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο και το δίκτυο τηλεπικοινωνιών
Αυτόματος
ηλιακός
ηλίανθος
2
(δύο)
αξόνων
ισχύος
7,2

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το site: http://www.feman.co.rs/
export@feman.co.rs , τηλ. +381 35 8 23 00 00 .

kW/h

ή να επικοινωνήσετε με email:

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
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
HOMETEX ISTANBUL 2022
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 17-21 Μαΐου 2022
Εκθέματα: Έκθεση για την οικιακή κλωστοϋφαντουργία
Πληροφορίες: site: www.etee.gr email: info@etee.gr, chamber@etee.gr
τηλ. 2110134909-10 / 2112161672
AGRICULTURE DAYS 2022
Πόλη: Lushnje,Αλβανία
Ημερομηνία:19-21 Μαΐου 2022
Εκθέματα: Έκθεση Γεωργίας, Τεχνολογίας, Τροφίμων & Επεξεργασίας
Πληροφορίες: site: https://www.icebergexhibitions.com/ email: ecocom-tirana@mfa.gr
+3554 2228980, 2247323
89TH INTERNATIONAL AGRICULTURAL FAIR
Πόλη: Νόβι Σαντ,Σερβία
Ημερομηνία:21-27 Μαΐου 2022
Εκθέματα: Έκθεση Γεωργίας
Πληροφορίες: site: www.sajam.net

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
ECOMMERCE & DIGITAL MARKETING EXPO, SOUTHEASTERN EUROPE 2022
Πόλη: Ζάππειο Μέγαρο, Αθήνα
Ημερομηνία: 14-15 Μαΐου 2022
Εκθέματα: Έκθεση για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο & την Ψηφιακή Διαφήμιση
Πληροφορίες: Site: https://www.ecdmexpo.com/index.php/el/ , τηλ: 210 9245577, e-mail: info@verticom.gr
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.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (Συνέχεια)
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
ΑΛΒΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στα Τίρανα, απέστειλε έγγραφο με θέμα:
- Ενημερωτικό Δελτίο Απριλίου 2022
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στα
Τίρανα (www.agora.mfa.gr/al51), email: ecocom-tirana@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .

ΙΑΠΩΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Τόκυο , απέστειλε έγγραφο με θέμα:
-Έναρξη δημόσιου σχολιασμού για το σύστημα θετικής λίστας για σκεύη, δοχεία και συσκευασίες τροφίμων
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στο Τόκυο (www.agora.mfa.gr), τηλ.: +81-3-3404-5853, 1195, φαξ: +81-3-3404-5845, E-mail: ecocom-tokyo@mfa.gr ή την
ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .
ΙΣΠΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μαδρίτη, απέστειλε ενημερωτικά έγγραφα
με θέμα:
-Σημαντική επένδυση της Volkswagen στην Ισπανία
-Τουριστική κίνηση μηνός Μαρτίου και α’ τριμήνου 2022 στην Ισπανία
-Ενημέρωση ανάρτησης σχετικά με την διεξαγωγή Ενημερωτικού Πρωϊνού για το μέλλον των μετακινήσεων στην Ισπανία
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στη Μαδρίτη (www.agora.mfa.gr) ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ : www.veth.gov.gr .
ΚΑΝΑΔΑΣ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στην Οτάβα, απέστειλε
έγγραφο με θέμα:
-Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων για τον Καναδά - Απρίλιος 2022
Το εν λόγω Δελτίο έχει αναρτηθεί στην διαδικτυακή πύλη του Γραφείου μας, «Agora»(http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeiaoikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/844). Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδος στον Καναδά (www.agora.mfa.gr), email: ecocomottawa@mfa.gr , τηλ: 613 238 6271-2, fax: 6132385676, ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr.
ΡΩΣΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα απέστειλε έγγραφο με θέμα:
- Αποστολή καταλόγου εξαγωγέων από τη Ρωσική Ομοσπονδία
- Ενημερωτικό Δελτίο Απριλίου 2022
Το εν λόγω Δελτίο έχει αναρτηθεί στην διαδικτυακή πύλη του Γραφείου μας, «Αgora» (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: ecocommoscow@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr
ΣΕΡΒΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βελιγράδι, απέστειλε:
-Ενημερωτικό Δελτίο Απριλίου 2022
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
ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1058/06.05.2022 (ΑΔΑ:ΨΤΝΑ46ΜΠ3Ζ-Ε8Λ)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία A. 1278/2019 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ (Β’ 3007 και Β’ 3129) - Χορήγηση εκπτώσεων,
μειώσεων στον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.). (ΦΕΚ 2240/06.05.2022)
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1056/21.04.2022 (ΑΔΑ:6ΝΑΧ46ΜΠ3Ζ-7ΤΣ)
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) - πράξης προσδιορισμού φόρου έτους
2022 και επομένων. (ΦΕΚ 2237/06.05.2022)
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΑΡ.ΠΡΩΤ.:ΔΤΔ Γ1037162 ΕΞ 2022/03.05.2022
Απαγορεύσεις και περιορισμοί - Διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 σχετικά με
περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1057/03.05.2022 (ΦΕΚ 2314/11.05.2022)
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων επιστροφής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής
καύσης (DIESEL) κίνησης που παραλήφθηκε από τους δικαιούχους επιστροφής Ε.Φ.Κ., κατά το έτος 2021, καθώς και των
συνυποβαλλομένων δικαιολογητικών, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Α.1072/22-2-2019 (Β’ 750)
απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ.
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.30/003/000/1828 (ΦΕΚ 2356/12.05.2022)
Καθορισμός απόδοσης της φράουλας, ως πρώτης ύλης αποσταγματοποιείων, σε άνυδρη αιθυλική αλκοόλη.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
180

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ
ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΙΑ 6 ΧΡΟΝΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ
ΚΕΠ 0236 Ε΄ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΛ. 2313317446
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30/5/2022
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
PORT
ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ
ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΤΗΛ.210 7464102
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24/5/2022
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
84242
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17/5/2022
ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΜΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΙΜΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΕΟΥ Ή ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΤΗΛ. 210 2463507

184

18/5/2022
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΗΛ.2313 327867
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24/5/2022
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΓΙΑ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΗΛ. 26953 60606

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

186

24/6/2022 ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΚΑΙ
ΔΙΑΘΕΣΗ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΑΜΙΓΩΣ
ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ
ΜΙΚΤΩΝ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΗΛ. 2313 323115

ΓΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

187

3/6/2022 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΘΕΤΗΣ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑΡΡΙΧΩΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ
ΤΗΛ.2313 317777

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ

ΤΗ
ΤΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΚΑΙ
ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΤΟΥ ΤΗΛ. 22710

ΓΙΑ
ΓΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

251 ΓΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

96 ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ
ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ ΧΙΟΣ

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

•

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.

