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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

Διευκρινίσεις για την υποβολή στο Π.Σ.
ΕΡΓΑΝΗ της υπεύθυνης δήλωσης για τη
διενέργεια
rapid test
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε
η ακόλουθη ανακοίνωση:
Ενημερώνουμε ότι η Υπεύθυνη Δήλωση των
επιχειρήσεων για τους εργαζομένους τους που
έχουν την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού
ελέγχου για τον κορωνοϊό για τις εβδομάδες
αναφοράς
από
07.02.2022
και
μετά,
υποβάλλεται από Δευτέρα 16 Μαΐου 2022.

Λήγει στις 31 Μαΐου η καθολική παράταση ασφαλιστικής ικανότητας
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ e-ΕΦΚΑ 17.05.2022
Από τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ υπενθυμίζεται ότι στις 31 Μαΐου 2022 λήγει η
καθολική παράταση ασφαλιστικής ικανότητας σε όλους τους μη μισθωτούς
ασφαλισμένους του Φορέα (ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοτελώς
απασχολούμενους και αγρότες).
Υπενθυμίζεται πως κατ’ εξαίρεση για φέτος, δίνεται η δυνατότητα παράτασης
ασφαλιστικής ικανότητας σε όσους μη μισθωτούς χρωστούν, εφόσον έχουν
καταβάλει εντός του 2021 ή καταβάλλουν εντός του 2022, αναδρομικά για το
έτος 2021, το ποσό που αντιστοιχεί στην ετήσια εισφορά για παροχές σε
είδος και σε χρήμα, σύμφωνα με την ασφαλιστική κατηγορία την οποία είχαν
επιλέξει για το έτος 2021.
Αναλυτικά το δελτίο τύπου εδώ

Αναβάθμιση των εφαρμογών του e-ΕΦΚΑ – Προσωρινή διακοπή λειτουργίας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ
και άλλων πληροφοριακών συστημάτων
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ e-ΕΦΚΑ 16.05.2022
Για τις ανάγκες της συγκεκριμένης μετάπτωσης, από την Πέμπτη 19-5-2022 και ώρα 15:00 έως τη Δευτέρα 23-5-2022 και ώρα
07:00 θα παραμείνει εκτός λειτουργίας μια σειρά ηλεκτρονικών υπηρεσιών από φορείς που αντλούν πληροφορίες από τα
Πληροφοριακά Συστήματα του e-ΕΦΚΑ. Συγκεκριμένα, κατά την παραπάνω περίοδο δεν θα είναι διαθέσιμο το σύνολο των
ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ίδιου του e-ΕΦΚΑ. Περαιτέρω, η μη διαθεσιμότητα θα ισχύει και για μια σειρά Πληροφοριακών
Συστημάτων τόσο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων όσο και λοιπών υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα, που
υποστηρίζονται από τα συστήματα του e-ΕΦΚΑ. Στην κατηγορία αυτή ενδεικτικά υπάγονται: η έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας,
η βεβαίωση προϋπηρεσίας κ.α. Στα συστήματα που επηρεάζονται περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων ο ΕΟΠΥΥ, το ΣΕΠΕ, η ΕΡΓΑΝΗ,
η ΑΑΔΕ, ο ΟΠΕΚΑ κ.α., κατά το μέρος που βασίζονται στην άντληση πληροφοριών από τον e-ΕΦΚΑ.
Επισημαίνεται ότι δεν επηρεάζεται η καταβολή των συντάξεων, επιδομάτων κλπ. παροχών η οποία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με
τον ισχύοντα προγραμματισμό .Επίσης, κατά το ίδιο διάστημα δεν θα είναι δυνατή η εξυπηρέτηση των πολιτών από το τηλεφωνικό
κέντρο 1555, το οποίο θα λειτουργεί μεν για την υποδοχή ερωτήσεων και αιτημάτων, αλλά δεν θα έχει πρόσβαση στα πληροφοριακά
συστήματα για την διεκπεραίωσή τους.
Αναλυτικά το δελτίο τύπου εδώ

Ο «χάρτης» των πληρωμών από e -ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ για την εβδομάδα 16-20 Μαΐου
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
64,3 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 85.284 δικαιούχους κατά την εβδομάδα 16 -20 Μαΐου στο πλαίσιο των
προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και του ΟΑΕΔ.
Ειδικότερα:
1. Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν την επόμενη εβδομάδα οι εξής καταβολές:
• 17,5 εκατ. ευρώ σε 750 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

•

10,6 εκατ. ευρώ σε 35.534 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας,
ατυχήματος, έξοδα κηδείας).

2. Από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
• 13 εκατ. ευρώ σε 33.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

•

22 εκατ. ευρώ σε 14.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

•

700.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτού μενη άδεια μητρότητας.

•

500.000 ευρώ σε 1.000 δικαιούχους για Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα.

Ρεκόρ εικοσαετίας στο ισοζύγιο της απασχόλησης τον Απρίλιο του
2022 σύμφωνα με τα στοιχεία του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ»

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών του
κλάδου επικουρικής ασφάλισης από
01.06.2022

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Ρεκόρ εικοσαετίας παρουσίασε το ισοζύγιο ροών μισθωτής απασχόλησης τον
Απρίλιο σύμφωνα με τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ»,
ενώ κατά το τετράμηνο Ιανουαρίου – Απριλίου σημειώθηκε η τρίτη καλύτερη
επίδοση από το 2001 και μετά, παρ’ ότι οι δύο πρώτοι μήνες του έτους
επηρεάστηκαν από τα έκτακτα μέτρα για τον κορονοϊό.

Με την Εγκύκλιο του e-ΕΦΚΑ με αρ. πρωτ.
226245/17-05-2022 παρέχονται οδηγίες σχετικά
με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 97
του ν. 4387/2016, όπως ισχύουν, σύμφωνα με
τις οποίες από 01.06.2022 επέρχεται μείωση στις
εισφορές του κλάδου επικουρικής ασφάλισης για
μισθωτούς και μη μισθωτούς ασφαλισμένους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση εδώ

Αναλυτικά το κείμενο της Εγκυκλίου εδώ

Επισυναπτόμενη η σχετική έκθεση

Μεταρρύθμιση Ελλάδα 2.0: Στη Βουλή σχέδιο νόμου του ΥΠΟΙΚ με καινοτόμα φορολογικά κίνητρα για την ανάπτυξη
επιχειρήσεων μέσω συνεργασιών
Κατατέθηκε στη Βουλή από τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα, το σχέδιο νόμου: «Κίνητρα Ανάπτυξης Επιχειρήσεων,
μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών», το οποίο αποτελεί μεταρρύθμιση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», που υπάγεται στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, κ. Θόδωρο Σκυλακάκη. Σκοπός της
νομοθετικής πρωτοβουλίας είναι η παροχή σημαντικών και καινοτόμων κινήτρων για τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας, μέσα από
μετασχηματισμούς πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και συνεργασίες προσώπων, για όλους τους τομείς της
οικονομικής δραστηριότητας.
Τα κίνητρα του νομοσχεδίου αφορούν κάθε μορφής μετασχηματισμούς, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης εισφοράς
ατομικής επιχείρησης σε οποιασδήποτε μορφής εταιρία, καθώς και συνεργασίες προσώπων, είτε με τη μορφή δεσμευτικών
συμβάσεων - συμφωνιών είτε με την από κοινού ίδρυση νέων εταιριών.
Αναλυτικά το Δελτίο Τύπου από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών
Δείτε το Σχέδιο Νόμου εδώ

Κείμενο εργασίας της ΕΚΤ για τα ψηφιακά
νομίσματα Κεντρικών Τραπεζών (‘CBDCs’)
και την τραπεζική διαμεσολάβηση (“bank
intermediation”)
Στις 12 Μαΐου 2022, η ΕΚΤ δημοσίευσε στην
ιστοσελίδα της 53σέλιδο κείμενο εργασίας για τα
‘CBDCs’, στο οποίο αποτυπώνεται αφενός η
ζήτηση για ‘CBDCs’ με τη χρήση ενδεικτικών
σεναρίων χρήσης (use cases) και αφετέρου οι
επιπτώσεις αυτών (των ‘CBDCs’) στον τρόπο
λειτουργίας της τραπεζικής διαμεσολάβησης και
της διασφάλισης της σταθερότητας του
χρηματοπιστωτικού συστήματος.
Κείμενο εργασίας. (ΠΗΓΗ: Ελληνική Ένωση
Τραπεζών Επικαιρότητα 18.05.2022).

Έναρξη ψηφιακής υποβολής για την αδειοδότηση δραστηριοτήτων του
Πρωτογενούς Τομέα στο NotifyBusiness - Κτηνοτροφικές
εγκαταστάσεις και υδατοκαλλιέργειες
Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με
εντεινόμενους ρυθμούς συνεχίζεται η ψηφιοποίηση των διαδικασιών
αδειοδότησης των οικονομικών δραστηριοτήτων για τη βελτίωση του
επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Μετά την πρόσφατη ψηφιοποίηση των
διαδικασιών στους τομείς εκπαίδευσης, αισθητικής και διαιτολογίας, σειρά
έχουν οι δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα.
Από την Τετάρτη 18 Μαΐου 2022, η αδειοδότηση στους τομείς
υδατοκαλλιεργειών (ΚΑΔ 03.21, 03.22, 01.49.19) και κτηνοτροφικών
εγκαταστάσεων (ΚΑΔ 01.41, 01.42, 01.43, 01.44, 01.45, 01.46, 01.47, 01.49,
01.50) θα πραγματοποιείται εφ’ εξής με την απλοποιημένη διαδικασία της
γνωστοποίησης, μέσω ψηφιακής υποβολής στο πληροφοριακό σύστημα
NotifyBusiness (https://notifybusiness.gov.gr/).
Αναλυτικά το δελτίο τύπου εδώ

ΔΥΠΑ: Σήμερα ξεκινούν οι αιτήσεις για τους 26 Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της ΔΥΠΑ για το επόμενο σχολικό έτος
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΥΠΑ 17/05/2022
Σήμερα, Τρίτη 17 Μαΐου και ώρα 18:00, ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για εγγραφές και επανεγγραφές βρεφών-νηπίων
στους 26 Βρεφονηπιακούς Σταθμούς (ΒΝΣ) της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), για τη σχολική χρονιά 2022-2023. Η
φιλοξενία των βρεφών-νηπίων είναι δωρεάν. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και τις 30 Ιουνίου.
Οι ιδιόκτητοι ΒΝΣ ΔΥΠΑ λειτουργούν από 1 Σεπτεμβρίου έως 31 Ιουλίου, από τις 6:45 έως τις 16:00 (Δευτέρα έως Παρασκευή) και
απευθύνονται σε βρέφη-νήπια από 6 μηνών έως 4 ετών. Εφαρμόζεται ημερήσιο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης για την
αρμονική ψυχοσωματική και εκπαιδευτική ανάπτυξη των παιδιών. Τα κριτήρια επιλογής είναι οικονομικά (με προτεραιότητα τα παιδιά
με γονείς χαμηλού εισοδήματος) και κοινωνικά (παιδιά πολύτεκνων, ορφανά, παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών, παιδιά αναπήρων
κ.λ.π.).
Στην Αττική λειτουργούν ΒΝΣ στους Δήμους Αχαρνών, Αγίας Βαρβάρας, Άνω Λιοσίων, Ελευσίνας, Κερατσινίου, Μοσχάτου,
Ολυμπιακού Χωριού και Περιστερίου, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα λειτουργούν στις πόλεις Αγρινίου, Άρτας, Δράμας, Ηγουμενίτσας,
Ιωαννίνων, Καβάλας, Καλαμάτας, Καρδίτσας, Καρπενησίου, Κομοτηνής, Λάρισας, Μεσολογγίου, Νάουσας, Ξάνθης, Πατρών,
Πυλαίας Θεσσαλονίκης, Σερρών και Τρικάλων.
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr με τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet στην
ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-brephiko-kai-paidiko-stathmo/eggraphe-se-brephonepiako-stathmo-tesdemosias-uperesias-apaskholeses-d-up
Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε βρεφικό και παιδικό σταθμό → Εγγραφή σε βρεφονηπιακό
σταθμό της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.)
Δικαιούχοι είναι ο γονέας, οι γονείς ή οι ασκούντες την επιμέλεια (ανάδοχοι, κηδεμόνες, κ.λπ.) ωφελούμενων παιδιών, που:
•
•
•

Κατά τα έτη 2021-2022 συμπλήρωσαν συνολικά 25 ημέρες ασφάλισης στον eΕΦΚΑ ή/και ειδικής παροχής προστασίας
μητρότητας ή/και τακτικής επιδότησης ανεργίας ή/και επιδότησης μακροχρόνιας ανεργίας, ή
Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων της ΔΥΠΑ για τουλάχιστον 2 μήνες κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής αιτήσεων, ή
Είναι δικαιούχοι του βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς-ανεξαρτήτως απασχολούμενων ασφαλισμένων (τ. ΟΑΕΕ, τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ,
τ. ΕΤΑΑ).

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων, θα αναρτηθεί προσωρινός πίνακας επιλεγέντων βρεφών και νηπίων
και οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις εντός 3 ημερών.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τη διεύθυνση https://www.oaed.gr/brefonipiaki-paidikistathmi-oaed

ΔΥΠΑ: Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις παρόχων πιστοποίησης για συμμετοχή στις νέες δράσεις αναβάθμισης δεξιοτήτων
80.000 ανέργων
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΥΠΑ 20/05/2022
Την Πέμπτη 19 Μαΐου 2022 και ώρα 18:00, ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων παρόχων πιστοποίησης προσώπων για την
ένταξή τους στο Μητρώο Παρόχων Πιστοποίησης που συγκροτεί η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), στο πλαίσιο των
προγραμμάτων αναβάθμισης δεξιοτήτων «νέας γενιάς» για 80.000 ανέργους, συνολικού προϋπολογισμού 100 εκ. ευρώ, με
χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Στόχος της δράσης είναι η αποτελεσματική διασύνδεση της κατάρτισης
με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και η ενίσχυση της απασχολησιμότητας των ανέργων για την ταχύτερη εργασιακή επανένταξή
τους.
Συγκεκριμένα, οι πάροχοι που ενδιαφέρονται να πιστοποιήσουν τις γνώσεις και δεξιότητες των καταρτιζόμενων στα «Προγράμματα
αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και “πράσινες” δεξιότητες»,
καλούνται να υποβάλουν αίτηση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, gov.gr, σύμφωνα με τους όρους και
προϋποθέσεις που αναγράφονται στη σχετική πρόσκληση, για ένταξη στο μητρώο.
Η Δημόσια Πρόσκληση είναι αναρτημένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.oaed.gr/storage/katartisi/tamio-anakampsis/prosklisi-parokhon-pistopiisis.pdf
Η αίτηση συμμετοχής βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.oaed.gr/upskilling-pistopoiisi
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 οποίοι θα ενταχθούν στο ειδικό Μητρώο Φορέων Πιστοποίησης προσώπων της ΔΥΠΑ εφόσον
πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια διασφάλισης ποιότητας, όπως ορίζει η δημόσια πρόσκληση. Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από
επιτροπές και οι πάροχοι που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις, θα ενταχθούν στο Μητρώο.
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.).

ΔΥΠΑ: Ευρωπαϊκή βράβευση μαθητή της Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑΣ) Σερρών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής
Εβδομάδας Επαγγελματικών Δεξιοτήτων
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 20/05/2022
Το Βραβείο του Καλύτερου Μαθητευόμενου της Ευρώπης της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για τη Μαθητεία (European Alliance for
Apprenticeship - EAfA) στην κατηγορία «Μαθητευόμενοι» (Apprentices) απένειμε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Απασχόλησης Nicolas
Schmit, στον μαθητή της ΕΠΑΣ Σερρών Ευάγγελο Πούφτα κατά τη χτεσινή τελετή απονομής Βραβείων Αριστείας (VET Excellence
Awards 2022) της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Επαγγελματικών Δεξιοτήτων (16-20 Μαΐου).
Ο Ε. Πούφτας εργάζεται σε λογιστικό γραφείο ως υπάλληλος οικονομικών καθηκόντων μέσω του προγράμματος μαθητείας των
ΕΠΑΣ της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ). Ξεκίνησε να εργάζεται κατά τη διάρκεια της πανδημίας και χρειάστηκε να
προσαρμοστεί πολύ γρήγορα και αποτελεσματικά στις νέες προκλήσεις του εργασιακού του περιβάλλοντος, το οποίο άλλαζε
δραστικά λόγω των lockdown και των πρόσθετων υγειονομικών πρωτοκόλλων. Απέδειξε ότι είναι εξαιρετικά ευέλικτος στη χρήση της
τεχνολογίας και στην παροχή εργασίας εξ αποστάσεως και βοήθησε τους συναδέλφους του να αναπτύξουν νέους τρόπους
εξυπηρέτησης των πελατών τους, μέσα από τη χρήση προηγμένων προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επαγγελματικών Δεξιοτήτων είναι μια ετήσια εκδήλωση όπου τοπικοί, περιφερειακοί ή εθνικοί φορείς
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) παρουσιάζουν και αναδεικνύουν τις δράσεις τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο και
παρέχει μια πλατφόρμα για να γίνει ευρύτερα γνωστό το δυναμικό της ΕΕΚ και μια ευκαιρία ανταλλαγής πληροφοριών και ορθών
πρακτικών σε όλη την Ευρώπη και πέραν αυτής. Κάθε χρόνο, στο πλαίσιο της Εβδομάδας, τα Βραβεία Αριστείας ΕΕΚ αναγνωρίζουν
άτομα και Οργανισμούς για τις προσπάθειές τους στην προώθηση και προσφορά υψηλής ποιότητας της ΕΕΚ.
Η βράβευση του Ε. Πούφτα συνεχίζει την «παράδοση» που δημιουργούν οι ΕΠΑΣ, με τις συνεχείς διακρίσεις που λαμβάνουν τα
τελευταία χρόνια, αναδεικνύοντας ότι αποτελούν παράδειγμα καλών πρακτικών ΕΕΚ στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
Η συμμετοχή των ΕΠΑΣ της ΔΥΠΑ σε εκδηλώσεις και διαγωνισμούς προωθεί και προβάλλει τις επαγγελματικές και κοινωνικές
δεξιότητες των μαθητευομένων και των εκπαιδευτικών. Η ανάδειξη των δεξιοτήτων των νέων αποτελεί προτεραιότητα και στόχο του
σχολείου, ώστε να αποκτήσουν οι μαθητές τα κατάλληλα εφόδια και εργαλεία ώστε να είναι προετοιμασμένοι για τις μεταβαλλόμενες
ανάγκες της αγοράς εργασίας.
Η ΔΥΠΑ εφαρμόζει από το 1952 το σύστημα της Μαθητείας, το οποίο είναι και το μοναδικό δυικό σύστημα στη χώρα μας, που
βασίζεται στο διαχρονικά επιτυχημένο μοντέλο της Γερμανίας και συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή επαγγελματική
εκπαίδευση στην τάξη με την πρακτική άσκηση (on-the-job-training) σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Στόχος είναι
να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις, αλλά και επαγγελματική εμπειρία στην αγορά εργασίας.
Οι μαθητές των 50 ΕΠΑΣ Μαθητείας ΔΥΠΑ:
• Πραγματοποιούν μαθητεία και πρακτική άσκηση με αμοιβή και ασφάλιση
• Φοιτούν σε σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια
• Εκπαιδεύονται από έμπειρο και άρτια καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό
• Λαμβάνουν τα απαραίτητα βιβλία και βοηθήματα
• Δικαιούνται μέχρι 30 ημέρες σπουδαστική άδεια με αποδοχές
• Δικαιούνται αναβολή στράτευσης
• Έχουν πρόσβαση σε επίδομα στέγασης και σίτισης, εφόσον είναι δικαιούχοι.
Για περισσότερες πληροφορίες για το Βραβείο του Καλύτερου Μαθητευόμενου της Ευρώπης της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για τη
Μαθητεία επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/awards/winners-2022_el#eafa-awards--apprentices
Για περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επαγγελματικών Δεξιοτήτων, επισκεφθείτε την ηλεκτρονική
διεύθυνση:
https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/index_en
Για περισσότερες πληροφορίες για τις ΕΠΑΣ, επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.oaed.gr/mathitia
Φαρμακευτικές επενδύσεις ύψους 605 εκατ. ευρώ κατατέθηκαν στο «Ελλάδα 2.0»
Κοινό Δελτίο Τύπου των Υπουργείων Οικονομικών και Ανάπτυξης & Επενδύσεων 13.05.2022
Σε 604.849.335,12 ευρώ ανέρχεται ο συνολικός προϋπολογισμός των προτάσεων που κατατέθηκαν στη δράση: «Μεταρρυθμίσεις του
Συστήματος Clawback & Συμψηφισμός του με Ερευνητικές & Επενδυτικές Δαπάνες», από τις δικαιούχους φαρμακευτικές εταιρείες. Η
αιτούμενη επιχορήγηση ανέρχεται σε 292.294.707,01 ευρώ.
Η δράση έχει προϋπολογισμό 250.000.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και Φορέας
υλοποίησής της είναι η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Μέχρι την 28η.4.2022, καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, κατατέθηκαν στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων
(ΠΣΚΕ) 65 αιτήματα ενίσχυσης, από 40 δυνητικούς δικαιούχους.
Τα 50 αιτήματα αφορούν επενδύσεις σε Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α). Ο συνολικός προϋπολογισμός αυτών, ανέρχεται σε
403.486.170,77 ευρώ και η αιτούμενη επιχορήγηση σε 213.607.973,94 ευρώ. Τα υπόλοιπα 15 αιτήματα σχετίζονται με την ενίσχυση
παραγωγικών επενδυτικών σχεδίων. Ο συνολικός προϋπολογισμός τους διαμορφώνεται σε 201.363.164,35 ευρώ και η αιτούμενη
επιχορήγηση σε 78.686.733,07 ευρώ.
Σημειώνεται πως, βάσει της πρόσκλησης, οι δικαιούχοι είχαν τη δυνατότητα υποβολής έως τριών αιτημάτων ενίσχυσης έργων Ε&Α και
έως τριών επενδυτικών σχεδίων, αντίστοιχα.
Αναλυτικά το Δελτίο Τύπου εδώ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
➢ Ελλειμματικό παρέμεινε και τον Μάρτιο εφέτος το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας - Ρωσίας
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΣΤΑΤ 17.05.2022
Ελλειμματικό παρέμεινε και τον Μάρτιο εφέτος το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας - Ρωσίας και ανήλθε σε 527,4 εκατ. ευρώ. Καθώς,
σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η αξία των εισαγωγών από τη Ρωσία ανήλθε σε 532,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 69,1% σε
σχέση με τον Μάρτιο 2021 (315,1 εκατ. ευρώ), ενώ η αξία των εξαγωγών ανήλθε σε 5,4 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 66,1%
σε σχέση με τον Μάρτιο πέρυσι (16 εκατ. ευρώ).
Το α' τρίμηνο εφέτος, η αξία των εισαγωγών από τη Ρωσία ανήλθε σε 1.694,1 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 131,4% σε
σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου- Μαρτίου 2021 (732 εκατ. ευρώ), ενώ η αξία των εξαγωγών ανήλθε σε 34,2 εκατ. ευρώ,
σημειώνοντας μείωση 15,8% σε σχέση με το α' τρίμηνο πέρυσι (40,6 εκατ. ευρώ), Έτσι, το εμπορικό ισοζύγιο ήταν αρνητικό σε
βάρος της Ελλάδας κατά 1.659,9 εκατ. ευρώ.
Όσον αφορά στις εμπορικές συναλλαγές Ελλάδα και Ουκρανίας, τον Μάρτιο η αξία των εισαγωγών από τη συγκεκριμένη χώρα
ανήλθε σε 10 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 45% σε σχέση με τον Μάρτιο 2021 (18,2 εκατ. ευρώ), ενώ η αξία των ελληνικών
εξαγωγών ανήλθε σε 1 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 91% σε σχέση με τον Μάρτιο πέρυσι (10,8 εκατ. ευρώ). Ως αποτέλεσμα,
το εμπορικό ισοζύγιο ήταν ελλειμματικό και ανήλθε σε 9 εκατ. ευρώ.
Το α' τρίμηνο, η αξία των εισαγωγών από την Ουκρανία ανήλθε σε 54,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 33,5% σε σχέση με
την περίοδο Ιανουαρίου- Μαρτίου 2021 (40,7 εκατ. ευρώ), ενώ η αξία των ελληνικών εξαγωγών ανήλθε σε 24,2 εκατ. ευρώ,
σημειώνοντας αύξηση 5,2% σε σχέση με το α' τρίμηνο πέρυσι (23 εκατ. ευρώ). Έτσι, το εμπορικό ισοζύγιο ήταν αρνητικό σε
βάρος της χώρας μας και ανήλθε σε 30,1 εκατ. ευρώ.
➢ Αύξηση κατά 22,2 δισ. ευρώ σημείωσε ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων το α' τρίμηνο εφέτος
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΣΤΑΤ 17.05.2022
Για το σύνολο των επιχειρήσεων και των δραστηριοτήτων της οικονομίας, ο κύκλος εργασιών το πρώτο τρίμηνο 2022 ανήλθε σε
88.283.509 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 33,5% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο 2021, που είχε ανέλθει σε 66.112.030 χιλ.
ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το πρώτο τρίμηνο 2022 σε σύγκριση
με το πρώτο τρίμηνο 2021 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία κατά 315,1%. Για το
σύνολο των επιχειρήσεων της οικονομίας με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα
στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Μάρτιο 2022 ανήλθε σε 28.419.568 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 41,0% σε
σχέση με τον Μάρτιο 2021, που είχε ανέλθει σε 20.153.060 χιλ. ευρώ. Τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Μάρτιο
2022 σε σύγκριση με τον Μάρτιο 2021 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία κατά 376,5%.
Ειδικά για τις 223.371 επιχειρήσεις που τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας τον Μάρτιο 2020, ο κύκλος εργασιών το πρώτο τρίμηνο
2022 ανήλθε σε 5.305.441 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 83,2% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο 2021, που είχε ανέλθει σε
2.895.763 χιλ. ευρώ. Τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το πρώτο τρίμηνο 2022 σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο
2021 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του κλάδου Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων,
ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις, κατά 876,5%. Για τις επιχειρήσεις που τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας τον Μάρτιο 2020
με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών
τον Μάρτιο 2022 ανήλθε σε 1.187.622 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 131,2% σε σχέση με τον Μάρτιο 2021, που είχε ανέλθει
σε 513.733 χιλ. ευρώ. Τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Μάρτιο 2022 σε σύγκριση με τον Μάρτιο 2021
παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του κλάδου Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων,
ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις κατά 1.752,5%.
➢

Έρευνα εργατικού δυναμικού: Μάρτιος 2022
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΣΤΑΤ 18.05.2022
H Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τις εποχικά προσαρμοσμένες εκτιμήσεις απασχόλησης και ανεργίας για τον
μήνα Μάρτιο 2022. • Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Μάρτιο του 2022 ανήλθε σε 12,2% έναντι 16,8% τον Μάρτιο
του 2021 και του αναθεωρημένου προς τα κάτω 12,7% τον Φεβρουάριο του 2022. • Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.187.657
άτομα σημειώνοντας αύξηση κατά 523.963 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο του 2021 (+14,3%) και κατά 16.180 άτομα σε σχέση
με τον Φεβρουάριο του 2022 (+0,4%). • Οι άνεργοι ανήλθαν σε 582.001 άτομα σημειώνοντας μείωση κατά 156.457 άτομα σε
σχέση με τον Μάρτιο του 2021 (-21,2%) και μείωση κατά 25.233 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2022 (-4,2%). • Τα άτομα
κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού», δηλαδή τα άτομα
που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 3.069.759, σημειώνοντας μείωση κατά 399.928 άτομα σε σχέση με τον
Μάρτιο του 2021 (-11,5%) και αύξηση κατά 6.359 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2022 (+0,2%).

Αναβάθμιση υποδομών της ΓΓΠΣΔΔ – Μη διαθεσιμότητα ηλεκτρονικών υπηρεσιών από Παρασκευή 20 Μαΐου 2022 και ώρα
23:00 έως και Σάββατο 21 Μαΐου 2022 και ώρα 9:00
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης 16.05.2022
Με στόχο τη συνεχή αναβάθμιση των υποδομών της και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, η Γενική
Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης προχωρά σε αναβάθμιση των
υποδομών Ιδιωτικού Υπολογιστικού Νέφους Βάσεων Δεδομένων (Exadata).
Η αναβάθμιση θα πραγματοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα από Παρασκευή 20 Μαΐου 2022 και ώρα 23:00 έως και Σάββατο
21 Μαΐου 2022 και ώρα 9:00. Κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα δεν θα είναι διαθέσιμες όλες οι υπηρεσίες του gov.gr που
σχετίζονται με:
- Υπηρεσίες αυθεντικοποίησης χρηστών μέσω κωδικών Taxisnet (όπως ΗΔΙΚΑ, e-ΕΦΚΑ κ.α.),
- Υπηρεσίες όπως Πόθεν Έσχες, Ενιαία Αρχή Πληρωμής, e-Παράβολο, και web services από το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της
ΓΓΠΣΔΔ σε φορείς της Δημόσιας Διοίκησης,
- Υπηρεσίες φορολογικής διοίκησης ΑΑΔΕ και Υπ. Οικονομικών, όπως Taxisnet, ICISnet, TAXIS, Elenxis, MIS, ΨΥΔΗΠΕΕΚ κ.α.
- Υπηρεσίες σχετικές με COVID-19.
Αναλυτικά το δελτίο τύπου εδώ.

Αυστηρότεροι κανόνες για τις online χρηματοοικονομικές υπηρεσίες
Τάξη στο τοπίο της εξ αποστάσεως εμπορίας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών προς καταναλωτές επιχειρεί να βάλει η Ευρώπη. Στο
πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά στη μεταρρύθμιση των υφιστάμενων κανόνων, οι οποίοι διέπουν τις
χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που πωλούνται εξ αποστάσεως. Η αγορά αυτή έχει εξελιχθεί υπό το πρίσμα της γενικότερης
ψηφιοποίησης του τομέα και των νέων τύπων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, που αναπτύχθηκαν μετά την αρχική θέσπιση των
κανόνων το 2002. Οι εξελίξεις αυτές ενισχύθηκαν περαιτέρω από τον αντίκτυπο της πανδημίας, η οποία συνέβαλε σημαντικά στην
αύξηση των online συναλλαγών. Η σχετική πρόταση, την οποία ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα ενισχύσει τα δικαιώματα των
καταναλωτών και θα προωθήσει τη διασυνοριακή παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην ενιαία αγορά. Μεταξύ άλλων, η νέα
πρόταση προβλέπει ευκολότερη πρόσβαση στο δικαίωμα υπαναχώρησης 14 ημερών για τις εξ αποστάσεως συμβάσεις
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Προκειμένου να διευκολυνθεί η άσκηση αυτού του δικαιώματος, οι έμποροι θα πρέπει να παρέχουν
“κουμπί υπαναχώρησης” κατά την πώληση με ηλεκτρονικά μέσα. Επιπλέον, ο έμπορος υποχρεούται να αποστείλει κοινοποίηση του
δικαιώματος υπαναχώρησης, εάν η προσυμβατική ενημέρωση ληφθεί εντός χρονικού διαστήματος συντομότερου της μίας ημέρα
πριν από τη σύναψη της σύμβασης.
Υποχρεώσεις των εμπόρων
Επιπρόσθετα, η πρόταση εκσυγχρονίζει τους κανόνες ενημέρωσης, για παράδειγμα όσον αφορά τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες,
επιβάλλοντας στον πωλητή την υποχρέωση να παρέχει ορισμένες πληροφορίες εκ των προτέρων. Σε αυτές περιλαμβάνονται
πληροφορίες, όπως η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του εμπόρου, αλλά τυχόν κρυφές δαπάνες ή κίνδυνοι, που σχετίζονται
με τη χρηματοοικονομική υπηρεσία. Οι πληροφορίες πρέπει, επίσης, να εμφανίζονται με ευδιάκριτο τρόπο στην οθόνη και
θεσπίζονται κανόνες σχετικά με τη χρήση αναδυόμενων παραθύρων ή συνδέσμων με επίπεδα για την παροχή πληροφοριών. Οι
νέοι κανόνες θα διασφαλίζουν, επίσης, ότι παρέχεται επαρκής χρόνος στον καταναλωτή για να κατανοεί τις πληροφορίες,
τουλάχιστον μία ημέρα πριν από την υπογραφή. Επίσης, προβλέπονται ειδικοί κανόνες για την προστασία των καταναλωτών κατά
τη σύναψη συμβάσεων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου. Οι συμβάσεις χρηματοοικονομικών υπηρεσιών μπορεί
να είναι περίπλοκες και ως εκ τούτου μη εύκολα κατανοητές, ιδίως εάν αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης εξ αποστάσεως.Η
πρόταση υποχρεώνει τους εμπόρους να δημιουργούν διαδικτυακά συστήματα, που είναι δίκαια και διαφανή και να παρέχουν
επαρκείς εξηγήσεις κατά τη χρήση διαδικτυακών εργαλείων (π.χ. αυτοματοποιημένες συμβουλές ή παράθυρα συνομιλίας). Επίσης,
προβλέπεται η δυνατότητα του καταναλωτή να ζητά ανθρώπινη παρέμβαση, εάν η αλληλεπίδραση με τα εν λόγω διαδικτυακά
εργαλεία δεν είναι πλήρως ικανοποιητική.
Αυστηρά πρόστιμα
Η πρόταση θα ενισχύσει τις αρμόδιες αρχές, καθώς, για παράδειγμα, θα επιβάλλονται αυστηρότερες κυρώσεις σε συμβάσεις
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, που συνάπτονται εξ αποστάσεως σε περίπτωση εκτεταμένων παραβάσεων σε διασυνοριακό
επίπεδο. Ως μέγιστη ποινή ορίζεται τουλάχιστον το 4% του ετήσιου κύκλου εργασιών. (ΠΗΓΗ: sepe.gr NEWSLETTER 17.05.2022).

Στοιχεία απασχόλησης ασφαλισμένων ιδιωτικού δικαίου: Απρίλιος 2021
Σύμφωνα με ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ, μετά την επεξεργασία των «Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων Ασφαλισμένων Ιδιωτικού
Δικαίου» που υποβλήθηκαν για το μήνα Απρίλιο του 2021, προέκυψαν τα εξής στοιχεία.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.Ε.Α. : «Αναβίωση του «Ήχος και Φως» μέσω του project του Ε.Ε.Α. “Agora Athens”, υπό την αιγίδα του
Ε.Ο.Τ.»
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.Ε.Α. 20/05/2022
Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ε.Ε.Α.) και o Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.), ενώνουν τις δυνάμεις τους για
την ανάδειξη του “Agora Athens”, με στόχο την αύξηση του ποιοτικού τουρισμού στην Αθήνα αλλά και την ενίσχυση της
επιχειρηματικότητας. Η αρχή της συνεργασίας γίνεται με την αναβίωση του θεσμού «ΗΧΟΣ & ΦΩΣ», ενταγμένο στο πλαίσιο του
Agora Athens.
Το ιστορικό- οπτικοακουστικό θέαμα που είχε ταυτιστεί με την Αθήνα και κυρίως με την περιοχή του Θησείου, αναμένεται να
αναβιώσει στην περιοχή της Πλάκας – Μοναστηρακίου μέσα στην Αρχαία Ρωμαϊκή Αγορά, ανάμεσα στην Ακρόπολη και την Αρχαία
Αγορά με νέα φιλοσοφία και υπό την αιγίδα του Ε.Ο.Τ..
Οι σχετικές αποφάσεις ελήφθησαν μετά από ευρεία σύσκεψη στα γραφεία του Ε.Ε.Α., την Πέμπτη 12/05/22 μεταξύ του Προέδρου
του Επιμελητηρίου, Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, και της Προέδρου του Ε.Ο.Τ., Άντζελας Γκερέκου, η οποία είχε την πρωτοβουλία της
αναβίωσης του «Ήχος και Φως». Η σύσκεψη αυτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συνεργασίας των δύο φορέων,
για την ανάδειξη του project του Ε.ΕΑ., “Agora Athens”.
Πρόκειται για ένα εγχείρημα που μπορεί να μετατρέψει την ιστορική αγορά της πόλης σε ένα «ανοιχτό κέντρο εμπορίου», να αυξήσει
την αγοραστική κίνηση στην περιοχή Πλάκας - Μοναστηρακίου, να ενισχύσει τον τουρισμό και να ενδυναμώσει την τοπική
απασχόληση.Tην καλλιτεχνική διεύθυνση του νέου Ήχου & Φως και του Φεστιβάλ που θα διοργανωθεί από το Agora Athens θα
αναλάβει ο βραβευμένος μουσικοσυνθέτης Γιώργος Βούκανος.
Στην ευρεία σύσκεψη συμμετείχαν επίσης οι αντιπρόεδροι του Ε.Ε.Α., Νίκος Γρέντζελος και Νίκος Κογιουμτσής, ο Θεόδωρος Βλάρας
και ο Γιάννης Μιχαλόπουλος από τον Σύλλογο Καταστηματαρχών Πλάκας, και ο υπεύθυνος σχεδιασμού και υλοποίησης
προγραμμάτων του Ε.Ε.Α., Σύρος Κοσκοβόλης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι έχουν ήδη γίνει αρκετές συναντήσεις της Προέδρου του Ε.Ο.Τ. Άντζελας Γκερέκου, με τον αντιπρόεδρο του
Ε.Ε.Α. και υπεύθυνο από πλευράς επιμελητηρίου για το έργο, Νίκο Κογιουμτσή, καθώς και με άλλους επαγγελματικούς φορείς
Πλάκας- Μοναστηρακίου.
Οι λεπτομέρειες των ανωτέρω πρωτοβουλιών των δύο φορέων για την ανάδειξη του “Agora Athens” θα παρουσιασθούν το επόμενο
διάστημα σε κοινή συνέντευξη Τύπου.

Δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης για όσους απορρίφθηκαν στη Δράση έκτακτης επιχορήγησης επιχειρήσεων
ψυχαγωγίας, διοργάνωσης και τροφοδοσίας εκδηλώσεων παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίου και σχολής χορού
Δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης δίνεται πλέον σε όσους απορρίφθηκαν μετά την τρίτη (3η) τροποποίηση της Πρόσκλησης της
Δράσης «Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης
εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστήριου και σχολής χορού» του ΕΠΑνΕΚ.Δυνητικοί
ωφελούμενοι, των οποίων η αίτηση χρηματοδότησης που υποβλήθηκε έως την καταληκτική ημερομηνία και ώρα της Δράσης, 20/05/22
και ώρα 15:00 απορρίφθηκε, μετά την έκδοση της σχετικής απορριπτικής Απόφασης έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν μια και
μοναδική νέα αίτηση χρηματοδότησης μέχρι και την Παρασκευή 03 Ιουνίου 2022 και ώρα 15:00Η Δράση αφορά στην ενίσχυση
επιχειρήσεων των κλάδων παροχής υπηρεσιών οργάνωσης συνεδρίων/εμπορικών εκθέσεων, τροφοδοσίας για εκδηλώσεις,
εστίασης/διασκέδασης/ψυχαγωγίας, γυμναστηρίων και σχολών χορού, οι οποίες αντιμετωπίζουν ανεπαρκή ρευστότητα, αλλά
υφίστανται επίσης σημαντική οικονομική ζημία, λόγω των συνεχιζόμενων επιπτώσεων από τα μέτρα για τον περιορισμό της έξαρσης
της νόσου COVID-19. Η Δράση παρέχει στοχευμένη δημόσια στήριξη για τη διατήρηση της συνέχειας της οικονομικής τους
δραστηριότητας.React EU - Η Δράση χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της απόκρισης της Ένωσης στην πανδημία COVID-19.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα : ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Ανακοίνωση.

Εγκαινιάστηκε στις 18/5/2022 το πρώτο ολοκληρωμένο
σύστημα παραγωγής, αποθήκευσης και
ανεφοδιασμού υδρογονοκίνητων οχημάτων στην
Ελλάδα
Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, εγκαινιάστηκε στις 18/5/2022 το πρώτο
ολοκληρωμένο σύστημα παραγωγής, αποθήκευσης και
ανεφοδιασμού υδρογονοκίνητων οχημάτων στην Ελλάδα. Η
ανάπτυξη του έργου βασίστηκε κυρίως σε μία
πρωτοποριακή τεχνολογία συμπίεσης υδρογόνου, η οποία
αποτελεί τεχνογνωσία της CYRUS AE, εταιρείας spin–
off του ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”. Με τα εγκαίνια του 1ου
πιλοτικού Σταθμού Ανεφοδιασμού Οχημάτων Υδρογόνου, η
Ελλάδα κάνει ένα ακόμα βήμα για την έναρξη μίας νέας
εποχής στο πεδίο των πράσινων μεταφορών. Η επιλογή του
υδρογόνου παρουσιάζει συγκριτικά πλεονεκτήματα σε
σχέση με άλλα καύσιμα, ενώ ένα από τα σημαντικότερα
προτερήματα του είναι πως έχει μηδενικές εκπομπές αερίων
θερμοκηπίου. Το έργο συγχρηματοδοτείται από τη ΓΓΕΚ
(ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ) στο πλαίσιο του προγράμματος «ΕρευνώΔημιουργώ-Καινοτομώ» (H2TRANS, Τ1ΕΔΚ-05294).
Αναλυτικά το Δελτίο Τύπου εδώ

Διευκρινίσεις σχετικά με τα ισχύοντα δικαιολογητικά των
αιτήσεων συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων του τ. ΟΓΑ
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων του
e-ΕΦΚΑ παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τα ισχύοντα
δικαιολογητικά για τις αιτήσεις μεταβίβασης σύνταξης λόγω
θανάτου από 1.3.2020 και μετά καθώς και για τις αιτήσεις
συνταξιοδότησης λόγω γήρατος των ασφαλισμένων του τ. ΟΓΑ.
Αναλυτικά η ανακοίνωση εδώ.

Μηνιαίο Ενημερωτικό Τεύχος ΚΕΕΕ - Απρ. 2022
Δημοσιεύθηκε το μηνιαίο ενημερωτικό τεύχος της Κεντρικής
Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) που αφορά το μήνα
Απρίλιο, στο οποίο αναλύονται ζητήματα επίκαιρα και χρήσιμα
που σχετίζονται με τη λειτουργία των επιχειρήσεων.
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο ενημερωτικό τεύχος, πατήστε
εδώ.

Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας: Μάιος 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 12.05.2022
• Οι επιπτώσεις από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έχουν επηρεάσει τις προοπτικές για την ανάκαμψη της ελληνικής
οικονομίας και εντείνουν τις προκλήσεις για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.
• Η έκθεση του χρηματοπιστωτικού συστήματος και ειδικότερα του τραπεζικού τομέα προς τις εν λόγω χώρες είναι αμελητέα, συνεπώς
οι όποιες επιδράσεις θα προκύψουν δευτερογενώς μέσω των λοιπών διαύλων μετάδοσης της κρίσης, όπως: α) ένταση των
πληθωριστικών πιέσεων με επίπτωση στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και στα περιθώρια κέρδους των επιχειρήσεων, β)
μείωση των εμπορικών συναλλαγών και των τουριστικών ροών από τη Ρωσία και την Ουκρανία και γ) ενδεχόμενη δυσμενής μεταβολή
του κλίματος εμπιστοσύνης στις χρηματοπιστωτικές αγορές διεθνώς. Στο πλαίσιο αυτό, οποιαδήποτε πρόβλεψη για την έκταση των
τελικών επιδράσεων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, δεδομένου ότι εμπεριέχεται υψηλός βαθμός αβεβαιότητας ως προς την έκβαση
και τη διάρκεια του πολέμου, καθίσταται εξαιρετικά πρόωρη και επισφαλής.
• Το 2021, η υλοποίηση της στρατηγικής των τραπεζών για την οριστική απαλλαγή τους από το υφιστάμενο απόθεμα μη
εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) συνέβαλε καθοριστικά αφενός στη βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου τους και αφετέρου
στη διαμόρφωση του λειτουργικού τους αποτελέσματος και του επιπέδου κεφαλαιακής επάρκειάς τους.
• Η δραστηριοποίηση των Εταιριών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΔΑΔΠ) διευκόλυνε τη λειτουργία της
δευτερογενούς αγοράς ΜΕΔ. Ωστόσο, απαιτείται εντατικοποίηση των προσπαθειών παροχής βιώσιμων λύσεων αναδιάρθρωσης
στους πιστούχους, που να διασφαλίζει υγιή χρηματοοικονομικά μεγέθη και να διευκολύνει με τον τρόπο αυτό την επανένταξη των
δανείων τους, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, στους ισολογισμούς των πιστωτικών ιδρυμάτων.
Αναρτήθηκε στον ιστοχώρο της Τράπεζας της Ελλάδος η Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, η οποία δημοσιεύεται δύο φορές
το χρόνο από τη Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Αναλυτικά το δελτίο τύπου εδώ

Ενημέρωση από ΕΠΑνΕΚ 2014-2020

Ολοκλήρωση της υποβολής του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» στην Ε.Ε.
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε στις 9 Μαΐου 2022, η υποβολή του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» 2021-2027 στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Σημειώνεται ότι είναι το πρώτο Πρόγραμμα της Ελλάδας που υποβάλλεται
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027. Η έγκρισή του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπεται να πραγματοποιηθεί μέσα στο
καλοκαίρι του τρέχοντος έτους.
Δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης χρηματοδότησης για ωφελούμενους που απορρίφθηκαν στη Δράση «Επιχορήγηση
Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών»
Δημοσιεύθηκε η δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και
Φοροτεχνικών Υπηρεσιών» του ΕΠΑνΕΚ, σύμφωνα με την οποία ωφελούμενοι, των οποίων η αίτηση χρηματοδότησης που
υποβλήθηκε έως την καταληκτική ημερομηνία και ώρα της Δράσης, 13/05/22 και ώρα 15:00 απορρίπτεται, έχουν τη
δυνατότητα μετά την έκδοση της σχετικής απορριπτικής Απόφασης να υποβάλουν επόμενη αίτηση χρηματοδότησης. Η αίτηση αυτή
μπορεί να υποβληθεί μέχρι και την Τετάρτη 21/09/2022 και ώρα 15:00
Η Δράση αφορά στην ενίσχυση Αυτοαπασχολούμενων Λογιστών – Φοροτεχνικών, καθώς και Νομικών Προσώπων παροχής
λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, προκειμένου να ανταποκριθούν άμεσα σε ανάγκες ψηφιακού εκσυγχρονισμού τους, λόγω
των διευρυμένων και διαρκών αναγκών χρήσης ψηφιακών εφαρμογών για την παροχή των υπηρεσιών τους.
Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.
Δείτε την 2η τροποποίηση της Πρόσκλησης εδώ
1η Απόφαση Έγκρισης Αιτήσεων Χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση
Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών»
Δημοσιεύθηκε η πρώτη (1η) Απόφαση Έγκρισης Αιτήσεων Χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης του
ΕΠΑνΕΚ «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών», σχετικά με την έγκριση
χρηματοδότησης τετρακοσίων δεκαεπτά (417) αιτήσεων χρηματοδότησης, συνολικής δημόσιας δαπάνης 714.500,00 ευρώ.
Η ημερομηνία έναρξης υλοποίησης των έργων (έναρξη επιλεξιμότητας) είναι η 01/01/2022 και η διάρκεια υλοποίησής τους είναι έξι
(6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας Απόφασης.
Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ
1η τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την
πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές»
Δημοσιεύθηκε η πρώτη (1η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη
Δράση του ΕΠΑνΕΚ «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν
μεγάλες φυσικές καταστροφές». Η τροποποίηση αφορά στην προσθήκη όρου για την διάθεση, μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης
της Πρόσκλησης, ενεργού επιλέξιμου ΚΑΔ στην εγκατάστασή των δικαιούχων εντός των περιοχών που ενισχύονται, καθώς και σε
συμπληρωματικές διατυπώσεις στα δικαιολογητικά του Παραρτήματος V.
Η Δράση στοχεύει στη διασφάλιση επαρκούς ρευστότητας σε υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε
περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές, καθώς και στη διατήρηση της συνέχειας της οικονομικής δραστηριότητας
κατά τη διάρκεια της έξαρσης της νόσου COVID-19 και ύστερα από αυτήν.
React EU - Η Δράση χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της απόκρισης της Ένωσης στην πανδημία COVID-19
Δείτε την 1η τροποποίηση της Πρόσκλησης εδώ

Υποδείγματα Υπεύθυνων Δηλώσεων για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση του ΕΠΑνΕΚ
«Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες
φυσικές καταστροφές»
Ένα χρήσιμο υποστηρικτικό εργαλείο βρίσκεται πλέον στη διάθεση των ενδιαφερομένων για τη Δράση του ΕΠΑνΕΚ «Επιχορήγηση
υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές».
Συγκεκριμένα, δημοσιεύθηκαν σε επεξεργάσιμη μορφή τα Υποδείγματα Υπεύθυνων Δηλώσεων για την υποβολή αιτήσεων
χρηματοδότησης στη Δράση, τα οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν εδώ
Βοηθητικό Εγχειρίδιο για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Επιχορήγηση υφιστάμενων
επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές»
Ένα πρόσθετο υποστηρικτικό εργαλείο βρίσκεται πλέον στη διάθεση των ενδιαφερομένων για τη Δράση του ΕΠΑνΕΚ «Επιχορήγηση
υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές». Το
εγχειρίδιο περιλαμβάνει οδηγίες σχετικά με την απόκτηση στοιχείων πρόσβασης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων
(ΠΣΚΕ) και την εγγραφή, κατά περίπτωση, νέου ή υφιστάμενου χρήστη στο πρόγραμμα. Το εγχειρίδιο αποτελεί επίσης ένα αναλυτικό
εργαλείο για την διαδικασία υποβολής αίτησης στο ΠΣΚΕ, όπου ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να δει αναλυτικά τον ορθό τρόπο
συμπλήρωσης του κάθε πεδίου της αίτησης χρηματοδότησης στη Δράση.
Δείτε το Βοηθητικό Εγχειρίδιο εδώ

Ενημέρωση από ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 (Συνέχεια)
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 1.030 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.

Διαθέσιμη και στα αγγλικά η ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου και ιδιωτικού συμφωνητικού
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης 17.05.2022
Τη δυνατότητα να βεβαιώνεται ψηφιακά στα αγγλικά το γνήσιο της υπογραφής έχουν από σήμερα οι πολίτες. Πρόκειται για υπηρεσία,
η οποία διατίθεται μέσω του docs.gov.gr για την «ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου» και την «ψηφιακή βεβαίωση ιδιωτικού συμφωνητικού»,
διευκολύνοντας όσους πολίτες χρειάζονται να αποστείλουν στο εξωτερικό έγγραφο με βεβαιωμένη την υπογραφή τους. Η πλατφόρμα
υλοποιήθηκε από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET), εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Αναλυτικά το δελτίο τύπου σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης του εγγράφου εδώ.

ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Όπως γνωρίζετε, λόγω της επικείμενης θερινής περιόδου, ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιών είναι αυξημένος κυρίως σε υπαίθριους
ή ημιυπαίθριους χώρους όπου υπάρχουν εύφλεκτα υλικά. Σύμφωνα με σχετική οδηγία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, κατά τη
διάρκεια των θερινών μηνών, παράλληλα με τα μέτρα που λαμβάνει η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ Α.Ε. ως Φορέας Διοίκησης και Διαχείρισης
(Φ.Δ.Δ.), πρέπει να ληφθούν, άμεσα μέτρα πυροπροστασίας από όλες τις Εγκατεστημένες Επιχειρήσεις και συγκεκριμένα:
❖ Αποψίλωση των χόρτων από τα πεζοδρόμια και τους προαύλιους χώρους των εγκαταστάσεων.
❖ Απομάκρυνση από τα πεζοδρόμια και τους προαύλιους χώρους των εγκαταστάσεων όλων των υλικών που μπορούν να
αναφλεγούν και τοποθέτησή τους σε ασφαλή μέρη.
❖ Επιθεώρηση και έλεγχος καλής λειτουργίας όλων των μέσων πυροπροστασίας των εγκαταστάσεων που προβλέπονται
από τα σχετικά πιστοποιητικά πυροπροστασίας.
❖ Λήψη όλων των γενικών και ειδικών προληπτικών μέτρων πυρασφάλειας.
❖ Ανασυγκρότηση των ομάδων πυρασφάλειας, οι οποίες να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα και επιφυλακή.
❖ Σωστή διευθέτηση των υλικών που αποθηκεύονται στους υπαίθριους χώρους καθώς και πρόβλεψη πρόσβασης σε
περίπτωση πυρκαγιάς.
Επίσης, σας υπενθυμίζουμε την υπ΄αριθμ. 7/1996 Πυροσβ. Διάταξη, όπου καθορίζονται τα ελάχιστα προληπτικά μέτρα
πυροπροστασίας που πρέπει να λαμβάνονται κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών λόγω κατασκευών ή επισκευών σε κτίρια και
εγκαταστάσεις, καθώς και στους ημιυπαίθριους και υπαίθριους χώρους, με σκοπό την πρόληψη και αποτροπή πυρκαγιών και
ατυχημάτων στις Βιομηχανίες-Βιοτεχνίες.
Τέλος, για τον καλύτερο σχεδιασμό και συντονισμό των μέτρων πυροπροστασίας θα ήταν χρήσιμο να μας ενημερώσετε για τα μέτρα
πυρασφάλειας (υδροφόρες, σκαπτικά μηχανήματα, κ.λπ.) που κατέχετε και θα μπορούσαν να συνδράμουν με τον Φ.Δ.Δ. και την
Πυροσβεστική Υπηρεσία για την αντιμετώπιση τυχόν έκτακτου περιστατικού.

Διαδικτυακή Εκδήλωση με θέμα: Παρουσίαση του εργαλείου αυτοαξιαλόγησης νέων δεξιοτήτων και ικανοτήτων που
αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου BILT
Όπως μπορείτε να δείτε στη συνημμένη πρόσκληση, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ διοργανώνει μαζί με την UNESCO-UNEVOC και την BiBB
διαδικτυακή εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 24/5/2022 με σκοπό την παρουσίαση του εργαλείου αυτοαξιoλόγησης
νέων δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου BILT. Η γλώσσα εργασίας της εκδήλωσης θα είναι τα
Αγγλικά.
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην πρόσκληση, πατήστε εδώ.
Για να συμμετέχετε στην ενημερωτική αυτή εκδήλωση απαιτείται να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στο email του κ. Σιωμάδη (email:
siomadis@imegsevee.gr) μέχρι τη Δευτέρα 23/5/2022 και ώρα 16:00 για να παραλάβετε ακολούθως το σχετικό zoom link.

Online Workshops με θέμα: «Επένδυση με κριτήρια ESG: Μία μεγάλη ευκαιρία για την επέκταση των ελληνικών
επιχειρήσεων»
Η Eurobank και η Enterprise Greece συνδιοργανώνουν έναν κύκλο τεσσάρων διαδικτυακών εκδηλώσεων που διεξάγονται στο
πλαίσιο του Digital Academy for Business της Eurobank, σε θέματα και πρακτικές ESG.
H Enterprise Greece, το Ινστιτούτο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του EPLO (European Public Law Organization), οι εταιρείες Global
Sustain, Motor Oil, Mytilineos και η Διεύθυνση ESG της Eurobank, προσφέρουν στις ελληνικές επιχειρήσεις την εμπειρία και την
τεχνογνωσία τους πάνω στις βέλτιστες πρακτικές ESG.
Πρόγραμμα Εκδηλώσεων 2022
Ενότητα 1:
Εισαγωγή & Θεωρία στις έννοιες του ESG
“Στρατηγικές ESG και βιώσιμης ανάπτυξης για επιχειρήσεις”
Εισηγητής: Μιχάλης Σπανός, Διευθύνων Σύμβουλος Global Sustain
Η ενότητα ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
Ενότητα 2:

Κριτήρια ESG Environmental
“Πρακτικός οδηγός εφαρμογής Περιβαλλοντικών κριτηρίων”
Τρίτη 21 Ιουνίου 2022, 16:00-17:30
Δείτε το πρόγραμμα
Ενότητα 3:

Κριτήρια ESG Social
“Πρακτικός οδηγός εφαρμογής Κοινωνικών κριτηρίων”
Σεπτέμβριος 2022
Ενότητα 4:

Κριτήρια ESG Corporate Governance
“Πρακτικός οδηγός εφαρμογής κριτηρίων εταιρικής Διακυβέρνησης”
Δεκέμβριος 2022
Για να δηλώσετε συμμετοχή, πατήστε εδώ.
Σημαντική ενημέρωση: Με την εγγραφή σας δηλώνετε τη συμμετοχή σας και στις 3 λοιπές εκδηλώσεις του κύκλου. Το link για τη
συμμετοχή σας στις εκδηλώσεις θα αποσταλεί στο email που δηλώσατε, 10 ημέρες πριν από κάθε εκδήλωση.

Σεμινάρια Ιουνίου - Ιουλίου από την TÜV HELLAS (TÜV NORD)
Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον κατάλογο που εμπεριέχει όλα τα σεμινάρια των μηνών Ιουνίου και Ιουλίου, τα οποία
διοργανώνει η TÜV HELLAS, μέλος της TÜV NORD, πατώντας εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε το site: https://www.tuv-nord.com/gr ή να επικοινωνήσετε με email:
training@tuvhellas.gr , τηλ. +30 215 215 7455 .

Συμμετοχή στην 86η ΔΕΘ (10-18 Σεπτέμβριου 2022)
Το μεγαλύτερο και σημαντικότερο επιχειρηματικό, οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό γεγονός του 2022, η 86η Διεθνής Έκθεση
Θεσσαλονίκης, πραγματοποιείται από τις 10-18 Σεπτεμβρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.
Σε μία περίοδο ιδιαίτερων προκλήσεων για την επιχειρηματικότητα και την αγορά, η 86η ΔΕΘ θα παρουσιάσει όλες τις νέες προκλήσεις
στην τεχνολογία, την καινοτομία, την προστασία του περιβάλλοντος, την ενέργεια, την εκπαίδευση, τις start-up επιχειρήσεις και την
ηλεκτρονική διακυβέρνηση.
Στο πλαίσιο της 86ης ΔΕΘ θα πραγματοποιηθεί και το επετειακό αφιέρωμα για τον εορτασμό των 100 χρόνων 1922-2022, με στόχο την
καταγραφή του ιστορικού αφηγήματος της προσφυγικής ροής από την Μικρά Ασία και τον Πόντο στην μητέρα Ελλάδα. Η Έκθεση θα
πλαισιωθεί και από το Thessaloniki Helexpo Forum, το οποίο θα διοργανωθεί για 3η συνεχή χρονιά.
Στα θεματικά αφιερώματα της 86ης ΔΕΘ, στα οποία περιλαμβάνονται τα εξής: Ελλάδα & Επιχειρηματικότητα, Κυκλική Οικονομία,
AUTOMOTION Electricity-Mobility, Ψηφιακή Ελλάδα, Akademia, E-Gaming, e-Politia, Kosmos και Γαστρονομία-Διατροφή, θα
αποτυπωθούν οι τελευταίες εξελίξεις στους κλάδους που ηγούνται της ανάπτυξης σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο.
Για να δηλώσετε συμμετοχή στην έκθεση, πατήστε εδώ.
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις κατόψεις των χώρων, πατήστε εδώ.
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στον κατάλογο με τα στοιχεία επικοινωνίας των αρμόδιων της έκθεσης, πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε το site: https://www.thessalonikifair.gr/el ή να επικοινωνήσετε με email:
exhibitions@helexpo.gr, τηλ. 2310-291.111.

2η Διεθνής Έκθεση Ascen.tec & Συνέδριο Ascen.tec Forum
Η τεχνοεκδοτική T-PRESS διοργανώνει τη 2η Διεθνή Έκθεση Ascen.tec με θέμα: “Τεχνολογίες Ανελκυστήρων” από́ τις 3 έως τις 5
Ιουνίου
2022,
στο
εκθεσιακό́
κέντρο
MEC
Παιανίας,
στην
Αθήνα.
Στην έκθεση μπορούν να συμμετέχουν ως εκθέτες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις παρακάτω κατηγορίες:
• Ανελκυστήρες, αναβατόρια, παρελκόμενα

•

Κυλιόμενες κλίμακες & κυλιόμενοι διάδρομοι

•

Συστήματα μεταδόσεώς κινήσεως & μηχανισμοί

•

Βαρούλκα, ατέρμονες εξαρτήματα και εξοπλισμός ανελκυστήρων

•

Ανελκυστήρες για ΑμεΑ

•

Ρυθμιστές ταχύτητας και σχετικός εξοπλισμός

•

Προκατασκευασμένα στοιχεία ανελκυστήρων

•

Εταιρείες λογισμικού

•

Υδραυλικά συστήματα

•

Σωλήνες υψηλής πιέσεως, ρακόρ

•

Τηλεχειριστήρια

•

Ρολά εξωτερικών ανελκυστήρων

•

Συστήματα ασφάλειας και ελέγχου

•

Θάλαμοι προσώπων, φορτίων και οχημάτων

•

Ηλεκτρολογικό υλικό, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, καλώδια, καθρέπτες, ανοξείδωτα, φορμάικες για τους θαλάμους

•

Ημιαυτόματες πόρτες, πόρτες αναδιπλούμενες, πόρτες πυράντοχες, ελαστικά λειτουργίας θυρών και αξεσουάρ

•

Συρματόσχοινα ανελκύσεως και αξεσουάρ

•

Εξοπλισμός παρακολούθησης, κομβιοδόχοι θαλάμου, ψηφιακοί δείκτες

•

Υλικά προστασίας και ασφάλειας εργαζομένων

•

Συστήματα πυρασφάλειας, πυροσβεστήρες, πυρανίχνευση

•

Αναλώσιμα, λιπαντικά́ συντήρησης, μπαταριές, στουπιά́

•

Εργαλεία και Υλικά

•

Εξοπλισμός εξοικονόμησης ενέργειας, Αναστροφείς, Φωτισμός LED

•

Πιστοποιήσεις με πρότυπα οικιακού, επαγγελματικού, βιομηχανικού επιπέδου

•

Τεχνολογίες δικτύου, Οπτικές ίνες, Ενδοεπικοινωνία, WiFi

•

Ανακύκλωση λιπαντικών, μπαταριών

•

Γερανοί ανυψώσεως

Η Έκθεση απευθύνεται σε:
Εμπόρους, στελέχη κατασκευαστικών εταιρειών, βιομηχανίες, ξενοδοχεία, αεροδρόμια, εμπορικά κέντρα, εγκαταστάτες
ανελκυστήρων και συντηρητές, εργολήπτες και μηχανικούς, αρχιτέκτονες, σχεδιαστές, μελετητές, διακοσμητές και στελέχη δημοσίων
οργανισμών και τοπικής αυτοδιοίκησης, επιμελητήρια, εκπαιδευτικά ιδρύματα, πρεσβείες κ.ά.
Παράλληλα με την έκθεση, η Τ-press θα πραγματοποιήσει και το 3ημέρο Συνέδριο Ascen.tec Forum με διεθνή χαρακτήρα και
σύγχρονη θεματολογία. Στόχος του Συνεδρίου είναι να δώσει τον παλμό́ και να αναδείξει όλες τις εξελίξεις για κάθε πτυχή́ του κλάδου,
από́ το θεσμικό́ πλαίσιο και την έρευνα για την ασφάλεια των μέσων κάθετης μεταφοράς, μέχρι τη σπουδαιότητα του ανελκυστήρα
για τα άτομα με αναπηρία. Το πρόγραμμα του συνεδρίου, μπορείτε να το βρείτε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το site: https://ascen-tec.gr/ ή επικοινωνήστε με email: info@ascen-tec.gr , τηλ. 210
6800470.

Webinar με τίτλο: «Νέα Επενδυτικά Εργαλεία - Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη 2022 & Ψηφιακός Μετασχηματισμός»
Το Επιμελητήριο Έβρου και ο Σύνδεσμος Συμβούλων Επιχειρήσεων, διοργανώνουν διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο: «Νέα Επενδυτικά
Εργαλεία - Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη 2022 & Ψηφιακός Μετασχηματισμός», την Δευτέρα 23 Μαΐου 2022 και ώρα 18:00.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Χαιρετισμοί
Παρουσίαση του Εταιρικού Συμφώνου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2021-2027 & Ενημέρωση για την Δημιουργία Συνεργατικών
Σχηματισμών (Clusters)
Μπουζούδης Αλέξανδρος, Δ/ντής Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Εκπαίδευσης της Alpha Plan Consultants
Παρουσίαση του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 «Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη»
Χαραλαμπάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τμήματος Αναπτυξιακού Νόμου της Alpha Plan Consultants
Παρουσίαση του Εθνικού Σχέδιου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0
Θάνος Παναγιώτης, Σύμβουλος Αναπτυξιακών Προγραμμάτων της Alpha Plan Consultants
Παρουσίαση Σύγχρονων Λύσεων Ψηφιακού Μετασχηματισμού
Νιοκούδης Στέργιος, Partner Channel Manager - Northern Greece της Entersoft
Ερωτήσεις – Συζήτηση
Για δήλωση συμμετοχής, πατήστε εδώ.
Για περισσότερε πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε το site: www.evroschamber.gr ή επικοινωνήστε με email:
www.evroschamber.gr , τηλ. 2551035848, εσωτ. 5 .

Πρόσκληση στην Eκδήλωση: Towards more energy efficient companies –
Focus on various industry sectors
Το Επιμελητήριο Κορινθίας σας προσκαλεί στην εκδήλωση για τα αποτελέσματα του ευρωπαϊκού έργου ICCEE, Horizon 2020, στο
οποίο
συμμετείχε
ως
εταίρος.
Η
εκδήλωση
θα
πραγματοποιηθεί
το
Σάββατο
28 Ιουνίου 2022, ώρα 9.30-12.30 CET, στο Comet meeting rooms, 20 place Stéphanie, Βρυξέλλες, Βέλγιο.
Το έργο: Το ICCEE ήταν ένα τριετές πρόγραμμα που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2019 και χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό
πρόγραμμα Horizon 2020, το οποίο στόχευε στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών της
ψυχρής εφοδιαστικής αλυσίδας με μία ολιστική προσέγγιση.
Με επικεφαλής μία ομάδα εμπειρογνωμόνων της βιομηχανίας, της ενέργειας και της πληροφορικής, ανέπτυξε μία σειρά από
αλληλένδετες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένου ενός εξατομικευμένου εργαλείου για αλυσίδες κρύου εφοδιασμού και μαθήματα
κατάρτισης.
Η εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί χωρίζεται σε 2 μέρη:
Α' μέρος: Οι συμμετέχοντες μπορούν να ανακαλύψουν την προσέγγιση του ICCEE και τα αποτελέσματα του. Την εκδήλωση θα ανοίξει
η Ina Colombo-Youla, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Ινστιτούτου Refrigeration.
Β' μέρος: Παρουσίαση του χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ έργου DEESME.
Η πρώτη ομάδα αφορά τους παράγοντες που εμποδίζουν και διευκολύνουν την εφαρμογή μέτρων ενεργειακής απόδοσης για εταιρείες
σε διάφορους τομείς. Το δεύτερο πάνελ συζήτησης θα επικεντρωθεί στην οικοδόμηση μίας ευνοϊκής πολιτικής και ενός ρυθμιστικού
πλαισίου για τις αλυσίδες εφοδιασμού και την ενεργειακή απόδοση των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων με συζήτηση πολιτικής,
συστάσεις και ερωτήσεις-απαντήσεις.
Για να πραγματοποιήσετε εγγραφή στην εκδήλωση, πατήστε εδώ.
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο πρόγραμμα της εκδήλωσης, πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το εξής site ή επικοινωνήστε με email: info@korinthiacc.gr

Συνέδριο TEDx Μητροπολιτικό Κολλέγιο - “Mellon: Shaping the Future”
Ο παγκόσμιος οργανισμός TEDx σε συνεργασία με το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, το μεγαλύτερο Κολλέγιο Πανεπιστημιακών Σπουδών
στην Ελλάδα, διοργανώνουν Συνέδριο με θέμα: “Mellon: Shaping the Future”.
Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25 Μαΐου 2022 στις 18:00, στην Αποθήκη Γ’ στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Στο Συνέδριο
θα παρευρεθούν κορυφαίοι ομιλητές και σημαντικοί επαγγελματίες, οι οποίοι θα μοιραστούν με το κοινό ιστορίες επιτυχίας, ιστορίες
δύναμης και αλλαγής που αποδεικνύουν ότι το μέλλον μπορούμε να το δημιουργήσουμε μόνοι μας.
Σημειώνεται πως η συμμετοχή στο TEDxMetropolitanCollege είναι δωρεάν, με απαραίτητη τη δήλωση ενδιαφέροντος στην ακόλουθη
φόρμα επικοινωνίας. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, λόγω περιορισμένων θέσεων.
Φόρμα επικοινωνίας για δήλωση συμμετοχής: https://www.mitropolitiko.edu.gr/tedxmetropolitancollege/
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το site: www.mitropolitiko.edu.gr ή επικοινωνήστε με email: info@epidirect.gr , τηλ. 2310227.225.

8ο τεχνικό Webinar: «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ & ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ»
Ο Εκδοτικός Οίκος «ΚΤΙΡΙΟ» διοργανώνει το 8ο τεχνικό webinar με τίτλο: «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ & ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ» την Τρίτη 24 Μαΐου
2022 και Ώρα 6:30 μ.μ. - 8:00 μ.μ..
Ειδικοί επιστήμονες, εξειδικευμένοι επαγγελματίες και εκπρόσωποι εταιρειών του χώρου θα παρουσιάσουν σύγχρονες λύσεις σε
προβλήματα των κατασκευών με νέα υλικά και νέους τρόπους εφαρμογής.
Θέματα Ομιλιών
• Εφαρμογές εξωτερικής θερμομόνωσης - Προβλήματα & Λύσεις | VITEX
• Νέες τεχνολογίες στις αντλίες θερμότητας με το οικολογικό ψυκτικό μέσο R290 |
ΘΕΡΜΟΓΚΑΖ
• Πυράντοχα συστήματα αλουμινίου για παράθυρα & υαλοπετάσματα | ALUMIL
• Η επίδραση του είδους του θερμομονωτικού της θερμοπρόσοψης στα λειτουργικά
χαρακτηριστικά του κτιρίου | FIBRAN
Η συμμετοχή στο webinar είναι δωρεάν, απαιτείται η συμπλήρωση φόρμας συμμετοχής.
Για να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής, πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το site: https://ktirio.gr/el/ ή επικοινωνήστε με email: ktirio@ktirio.gr , τηλ. 2310 480
340 .

ΕΚΘΕΣΗ «ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2022»
Οι εταιρείες “ROTA ΑΕ” και “T-EXPO ΑΕ” συνδιοργανώνουν στην Έκθεση «ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2022», η οποία αποτελεί τη
σημαντικότερη επαγγελματική έκθεση του κατασκευαστικού κλάδου της χώρας και θα πραγματοποιηθεί στις 14-16 Οκτωβρίου 2022
στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo, Αθήνα.
Η «ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2022» είναι η μοναδική έκθεση στην Ελλάδα, η οποία εξειδικεύεται στον κλάδο των κατασκευών και είναι
προσανατολισμένη στους επαγγελματίες και στην εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων! Η έκθεση συγκεντρώνει ένα απόλυτα
εξειδικευμένο κοινό από μηχανικούς, αρχιτέκτονες, εργολάβους, διακοσμητές, γραφεία μελετών, τεχνικές εταιρείες, κατασκευαστές,
εμπόρους δομικών υλικών και εξοπλισμού κτιρίων, εγκαταστάτες δικτύων (υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, ηλεκτρονικοί, ψυκτικοί, ειδικοί
καυστήρων, συστημάτων ασφαλείας και ανελκυστήρων), αλλά και στελέχη από ελληνικές και διεθνείς κατασκευαστικές εταιρείες.
Στόχος της έκθεσης είναι να προσφέρει στην αγορά ένα εμπορικό εργαλείο, αντάξιο της δυναμικής του κλάδου της χώρας, και να
αποτελέσει τη σημαντικότερη πλατφόρμα συνεργασιών των επαγγελματιών της ευρύτερης περιοχής. Ο κύριος όγκος των επισκεπτών
από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό προέρχεται από τον κατασκευαστικό κλάδο και σας προσφέρει ευκαιρίες για νέες συνεργασίες
και ανάπτυξη του δικτύου σας.
Κατά τη διάρκεια της έκθεσης «ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2022», οι επαγγελματίες του κλάδου θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για
οτιδήποτε έχει σχέση με την κατασκευή νέων κτιρίων, την ανακαίνιση, αλλά και να δουν από κοντά νέα προϊόντα και καινοτόμες
τεχνολογίες. Μέσα από ένα ολοκληρωμένο φάσμα προϊόντων, υλικών, συστημάτων και υπηρεσιών, οι εκθέτες παρουσιάζουν τις λύσεις
του μέλλοντος, αναδεικνύοντας την έκθεση ως ένα εξαιρετικό επαγγελματικό εργαλείο.
Στο πλαίσιο της έκθεσης, θα πραγματοποιηθούν εξειδικευμένες εκδηλώσεις από φορείς και καταξιωμένους επαγγελματίες,
προσφέροντας τεχνογνωσία και υψηλού επιπέδου ενημέρωση πάνω στις νέες τάσεις και στις προοπτικές.
Παράλληλα, η έκθεση «ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2022», επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά το ρόλο της ως ιδανική πλατφόρμα για την
προώθηση επιχειρηματικής εξωστρέφειας, διευρύνει το ήδη επιτυχημένο Πρόγραμμα Φιλοξενίας Ξένων Αγοραστών (Hosted Buyers
Programme). Με αυτό μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες από τουλάχιστον 21 χώρες υψηλής αγοραστικής σημασίας, συμμετέχουν σε
Β2Β συναντήσεις με τους εκθέτες.
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο αναλυτικό έντυπο πληροφορίων της έκθεσης, πατήστε εδώ.
Για να δηλώσετε συμμετοχή στην έκθεση, πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το site: https://buildexpogreece.com/ ή επικοινωνήστε στο email: sales@rota.gr, τηλ. 2
111 801 801.

Υβριδική Εκδήλωση με τίτλο«IP & Trademark Protection»
Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), μέλος του Enterprise Europe Network, και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, σας
προσκαλούν σε υβριδική εκδήλωση με τίτλο “IP & Trademark Protection” την Πέμπτη 26 Μαΐου 2022 και ώρα 15:30 – 17:30, την οποία
μπορείτε να παρακολουθήσετε είτε με φυσική παρουσία στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου του ΣΒΕ (26 ης Οκτωβρίου 21, Παλαιά
Σφαγεία, Θεσσαλονίκη) είτε διαδικτυακά.
Κατεβάστε το πρόγραμμα της ημερίδας, πατώντας εδώ.
Για την παρακολούθηση της εκδήλωσης απαιτείται η προεγγραφή σας.
Για να συμμετέχετε είτε δια ζώσης είτε διαδικτυακά, πατήστε εδώ.
Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με
τα ισχύοντα μέτρα κατά της πανδημίας την ημέρα διεξαγωγής.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το site: https://sbe.org.gr/ip-amp-trademark-protection/ ή επικοινωνήστε με email:
dinaki@sbe.org.gr, τηλ. 2310-539.817.

Virtual Expo - Bizcover India 2022

11Η ΕΒΕΠ - ΚΜ 2022

Η Εικονική Έκθεση Bizcover India 2022 ( Virtual Expo - Bizcover
India 2022), είναι μια Διεθνής Πολυτομεακή Έκθεση που θα
πραγματοποιηθεί από τις 17 έως τις 21 Μαΐου στην Ινδία.
Ο κύριος στόχος αυτής της έκθεσης είναι να συνδέσει τους
υποψήφιους εξαγωγείς και εισαγωγείς παγκοσμίως χωρίς να
χρειαστεί
να
μετακινηθούνε.

Το Επιμελητήριο Πιερίας, η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας και
ο
Δήμος
Κατερίνης
συνδιοργανώνουν
την
11η
Εμποροβιοτεχνική Εκθεσιακή Δραστηριότητα Πιερίας –
Κεντρικής Μακεδονίας 2022, από την Παρασκευή 23
Σεπτεμβρίου έως την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022, στις
εγκαταστάσεις του Δήμου Κατερίνης, στον Οικισμό
Ανδρομάχης.

Οι κύριοι τομείς που δραστηριοποιείται η έκθεση, είναι οι
ακόλουθοι:
❖ Κλωστοϋφαντουργία και Ένδυση
❖ Προϊόντα και Κατασκευές από Ίνες
Κοκοφοίνικα
❖ Κατασκευές
❖ Πληροφορική και Υπηρεσίες
❖ Αγροτικός Τομέας και Φαγητό
Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την έκθεση,
πατήστε
εδώ.
Για να παρακολουθήσετε την έκθεση, απαιτείται προεγγραφή,
την οποία μπορείτε να πραγματοποιήσετε, πατώντας εδώ.
Για περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε το site:
https://bizcoverindia.com/ ή να επικοινωνήσετε με email:
info@bizcoverindia.in , τηλ. +91 84385 74646.

Η 11η ΕΒΕΠ-ΚΜ 2022, στοχεύει στην ενίσχυση και την
αναζωογόνηση της τοπικής οικονομίας, φιλοδοξώντας να
παρέχει στους συμμετέχοντες και στους επισκέπτες νέα
ερεθίσματα,
εκπλήξεις,
οικονομικοκοινωνικές
και
πολιτιστικές εκδηλώσεις.
Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος και της υποστήριξης της Π.
Ε. Πιερίας, του Δήμου Κατερίνης και του Επιμελητηρίου
Πιερίας, διαμορφώθηκε για ακόμα μια χρονιά ένα ιδιαίτερα
προνομιακό κόστος συμμετοχής για τα Επιμελητήρια.
Εσωτερικός χώρος με δομή: 32€/τ.μ. + Φ.Π.Α.
Εσωτερικός χώρος χωρίς δομή: 16€/τ.μ. + Φ.Π.Α.
Για περισσότερες πληροφορίες και ενημερωτικό υλικό,
επισκεφθείτε
το
site:
https://www.champier.gr
ή
επικοινωνήστε με email: info@champier.gr , τηλ. 2351023211

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 2022

Ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», σε συνεργασία και με χρηματοδότηση του Διεθνούς
Ανθρωπιστικού Οργανισμού International Orthodox Christian Charities – IOCC, διενεργεί για όγδοη συνεχή χρονιά πρόγραμμα
ενίσχυσης επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα με δωρεά εξοπλισμού ή/και υπηρεσιών
και επιχειρηματική καθοδήγηση (mentoring). Από το 2014 μέχρι σήμερα 149 επιχειρήσεις και συνεταιρισμοί έχουν λάβει
παραγωγικό εξοπλισμό συνολικής αξίας περίπου 1,9 εκατομμυρίων ευρώ εκσυγχρονίζοντας την παραγωγική τους διαδικασία,
δημιουργώντας ή διατηρώντας θέσεις εργασίας. Παράλληλα, τα μέλη 19 αγροτικών συνεταιρισμών εκπαιδεύτηκαν στην ασφαλή
διαχείριση τροφίμων, ενώ οι ιδιοκτήτες 43 μικρών επιχειρήσεων του αγρο-διατροφικού τομέα και των πολιτιστικών και δημιουργικών
δραστηριοτήτων ενισχύθηκαν και με επιχειρηματική καθοδήγηση (mentoring) από έμπειρα μέλη – μέντορες του ΚΕΜΕΛ (Κέντρο
Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδος).
Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε όλη την Ελλάδα. Οι υποψήφιες επιχειρήσεις
πρέπει να δραστηριοποιούνται κυρίως στους τομείς της Αγροδιατροφής/ Βιομηχανίας Τροφίμων και Πολιτιστικών και
Δημιουργικών Βιομηχανιών (ΠΔΒ) και να έχουν κλείσει δύο διαχειριστικές χρήσεις, με ετήσιο κύκλο εργασιών μεταξύ €20.000€350.000, ο οποίος να προέρχεται αποκλειστικά από τη δραστηριότητα της επιχείρησης για την οποία αιτούνται ενίσχυσης. Οι
επιλέξιμες δραστηριότητες μεταποίησης παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα «Επιλέξιμοι ΚΑΔ Μεταποίησης» στην ιστοσελίδα
του οργανισμού (βλ. παρακάτω «Πληροφορίες και ανακοινώσεις»).
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Κυριακή 31 Ιουλίου 2022.
Η υποψήφια επιχείρηση δύναται να λάβει δωρεά εξοπλισμού ή/και υπηρεσιών πιστοποίησης συνολικής αξίας έως 6.200
ευρώ (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) και επιπλέον επιχειρηματική καθοδήγηση (mentoring). Επιλέξιμες είναι αποκλειστικά οι δαπάνες
για παραγωγικό εξοπλισμό καθώς και για πιστοποιήσεις διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων. Δεν είναι επιλέξιμες οι
προμήθειες εξοπλισμού πληροφορικής, τεχνικών έργων, μισθοδοσίας.
Ο ενδιαφερόμενος δύναται να αιτηθεί συνδυαστικά έως και δύο δαπάνες που αφορούν σε μηχανήματα παραγωγικού
εξοπλισμού και υπηρεσίες πιστοποίησης και δεν είναι δυνατό να συγχρηματοδοτήσει τις δαπάνες.
συγχρηματοδοτήσει τις δαπάνες.
Οι διαγωνιστικές διαδικασίες για την επιλογή προμηθευτών και την αγορά εξοπλισμού και υπηρεσιών, διενεργούνται αποκλειστικά
από την ΑΠΟΣΤΟΛΗ και στην περίπτωση εξοπλισμού αφορούν στην προμήθεια αποκλειστικά καινούργιου εξοπλισμού
εργοστασιακής προέλευσης με CE. Η παράδοση των προμηθειών στις επωφελούμενες επιχειρήσεις πραγματοποιείται εντός του
διαστήματος Οκτώβριος 2022-Μάρτιος 2023.
Οι ωφελούμενοι που κατά την ένταξή τους στο Πρόγραμμα έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δύο διαχειριστικές χρήσεις,
υποχρεούνται να ανταποδώσουν τα προϊόντα τους σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας, με λιανική αξία ίση με το 10% της δωρεάς
που θα λάβουν από την ΑΠΟΣΤΟΛΗ/IOCC το αργότερο εντός έξι μηνών από την ημερομηνία παραλαβής του εξοπλισμού.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 2022
(Συνέχεια)

Η διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των αιτήσεων αποτελείται από τα εξής στάδια:
1. Υποβολή αίτησης
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής τους μόνο ηλεκτρονικά. Με την υποβολή της αίτησης αποστέλλεται μόνο
ένα συνημμένο δικαιολογητικό, το οποίο είναι η κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων της επιχείρησης (ΚΑΔ) με πρόσφατη εκτύπωση
από την ιστοσελίδα του ΤΑXΙS (www.gsis.gr).
1.1. Τρόπος υποβολής αίτησης:
•
Η ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ συμπληρώνεται ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα και υπογράφεται και σφραγίζεται από το νόμιμο
εκπρόσωπο. Η συμπλήρωση όλων των πεδίων της αίτησης είναι υποχρεωτική και αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης.
ΔΕΝ υπάρχουν προαιρετικά πεδία. Επισημαίνεται, ότι είναι αναγκαία η αναλυτική περιγραφή των προδιαγραφών του
επιθυμητού εξοπλισμού. Την αίτηση συμμετοχής μπορείτε να την κατεβάσετε από τη σελίδα www.mkoapostoli.gr
•
Η ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΚΑΔ) της επιχείρησης αποστέλλονται
ηλεκτρονικά και ταυτόχρονα και στις δύο ηλεκτρονικές διευθύνσεις: t.galdara@mkoapostoli.gr και
e.kiousis@mkoapostoli.gr με την ένδειξη: ΑΙΤΗΣΗ–ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2022-2023. Προσοχή: η αίτηση
πρέπει να αποσταλεί από την επίσημη ηλεκτρονική διεύθυνση της επιχείρησης.
•
Η υποβολή αίτησης είναι έγκυρη, μόνο εφόσον ο ενδιαφερόμενος λάβει εντός δύο ημερών από την ημερομηνία
υποβολής, απάντηση με τον αριθμό πρωτοκόλλου παραλαβής στην ηλεκτρονική του διεύθυνση. Σε περίπτωση μη
συμπλήρωσης πεδίων η αίτηση θα λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου, αλλά δε θα γίνεται αποδεκτή.
1.2. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Κυριακή 31 Ιουλίου 2022.
2. Αξιολόγηση αίτησης
2.1. Πρώτο στάδιο αξιολόγησης αιτήσεων
Οι υποβαλλόμενες αιτήσεις αξιολογούνται αρχικά βάσει των Κριτηρίων Συμμετοχής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’), με βάση τα στοιχεία που
έχουν καταχωρηθεί στην αίτηση υποβολής.
Οι υποψήφιοι που απορρίπτονται επειδή δεν πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής βάσει του Παραρτήματος Α’ , ενημερώνονται μέσω
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Για τις αιτήσεις που πληρούν όλα τα Κριτήρια Συμμετοχής, πραγματοποιείται μια συναξιολόγηση με
βάση τα κριτήρια που παρουσιάζονται στο «Πλαίσιο Αξιολόγησης» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’).
2.2. Δεύτερο στάδιο αξιολόγησης αιτήσεων
Οι αιτήσεις αξιολογούνται και βαθμολογούνται από ομάδα εξωτερικών αξιολογητών για λόγους διαφάνειας κα αμεροληψίας με τα
κριτήρια που περιγράφονται στα «Κριτήρια Αξιολόγησης» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’).
Οι υποψήφιοι θα ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για τα αποτελέσματα αξιολόγησης του δεύτερου σταδίου, είτε
απορρίπτονται, είτε περνούν στο τελικό στάδιο.
2.3. Τρίτο (τελικό) στάδιο αξιολόγησης επιχειρήσεων και συνεταιρισμών
Οι υποψήφιοι που έχουν περάσει στο τρίτο στάδιο αξιολόγησης θα επικοινωνήσουν με μέλη της ομάδας αξιολόγησης μέσω
τηλεδιάσκεψης από την έδρα τους, με τέτοιο τρόπο που να είναι ορατές οι εγκαταστάσεις τους. Κατά το στάδιο αυτό οριστικοποιείται
η βαθμολογία και επιλέγονται οι ωφελούμενες επιχειρήσεις.
Οι υποψήφιοι θα ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για τα αποτελέσματα αξιολόγησης του τρίτου και τελικού
σταδίου. Οι επικρατέστεροι υποψήφιοι ενημερώνονται επιπλέον για την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, τα οποία
τεκμηριώνουν τα στοιχεία που έχουν υποβάλλει κατά την αίτηση τους. Σε περίπτωση μη υποβολής ή ελλιπούς υποβολής
δικαιολογητικών η αίτηση απορρίπτεται.
Τα τελικά αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του οργανισμού ΑΠΟΣΤΟΛΗ.
Για να συμπληρώσετε την αίτηση συμμετοχής, πατήστε εδώ.
Πληροφορίες και ανακοινώσεις: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν πληροφορίες στην ιστοσελίδα του οργανισμού
ΑΠΟΣΤΟΛΗ www.mkoapostoli.gr στην ενότητα «Η Δράση μας», στην υποενότητα «Προγράμματα» με τον τίτλο «Πρόγραμμα
Ενίσχυσης Επιχειρήσεων». Στην ίδια ενότητα υπάρχει σχετική ενημέρωση αναφορικά με την επεξεργασία Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα μέσα στο πλαίσιο του Προγράμματος. Ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να
αναπροσαρμόζει τη σχετική Ενημέρωση, όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο, ενώ οι εκάστοτε αλλαγές τίθενται σε ισχύ από την ανάρτηση
αυτών στον ιστότοπο www.mkoapostoli.gr . Για το λόγο αυτό θα πρέπει να ελέγχετε την ιστοσελίδα μας συχνά, για να ενημερώνεσθε
για την τρέχουσα και ισχύουσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Όταν δίνετε με την αίτησή σας στον Οργανισμό τα
στοιχεία τρίτων προσώπων, θα πρέπει να ενημερώνετε τα πρόσωπα αυτά για τη γνωστοποίηση των στοιχείων τους στον Οργανισμό
και να τους έχετε παραπέμψει στην παρούσα ενημέρωση του Οργανισμού, που είναι αναρτημένη στο www.mkoapostoli.gr.

IFA 2022 – ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ SUPER EARLY BIRD ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
Λίγοι μόνο μήνες απομένουν μέχρι να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση “THE TECH” στους εκθεσιακούς χώρους Messe Berlin στη
γερμανική πρωτεύουσα. Από τις 2 έως τις 6 Σεπτεμβρίου 2022, η IFA θα καλωσορίσει εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης, ειδικούς
και λάτρεις της τεχνολογίας που θέλουν να δουν καινοτομίες από τις κορυφαίες μάρκες για ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης,
οικιακές συσκευές, τεχνολογία πληροφοριών και τηλεπικοινωνίες.
Μπορείτε να εξασφαλίσετε ένα εισιτήριο Super Early Bird μέχρι τις 31 Μαΐου 2022.
Για να κλείσετε εισιτήριο και να ενημερωθείτε για το χρηματικό αντίτιμο, πατήστε εδώ.
Επιπλέον, υπάρχει Προσφορά Εισιτηρίων Μετακίνησης από την Deutsche Bahn: Θα ταξιδέψετε με τρένο; Αγοράστε ένα εισιτήριο
εκδήλωσης μεταξύ 1ης και 31ης Μαΐου και θα λάβετε έκπτωση 20% από την Deutsche Bahn – ανεξάρτητα από την ημερομηνία του
ταξιδιού σας. (Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα. Εξαιρούνται εισιτήρια ευέλικτων εκδηλώσεων και υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις. Η κράτηση
εκ των προτέρων είναι δυνατή έως και 180 ημέρες πριν από την ημερομηνία του ταξιδιού.)
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε το site: https://b2b.ifa-berlin.com/ ή να επικοινωνήσετε με email: ifa@messeberlin.de .

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΑΙΓΥΠΤΟΣ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Κάϊρο απέστειλε:
-Κατάθεση στον ΠΟΕ ειδοποιήσεων από την Αιγυπτιακή πλευρά σχετικά με την εφαρμογή νέων προτύπων (standards)/νομοθεσίας
προϊόντων.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο
Κάϊρο (http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/811),τηλ: +202-27948482,
27952036, email: ecocom-cairo@mfa.gr
ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .
ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στα Σκόπια, απέστειλε ενημερωτικό έγγραφο με
θέμα:
-Ενημέρωση σχετικά με το Webinar “Enhancing the Economic and Customs Cooperation in Times of Crisis” (12.5.2022)
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στα
Σκόπια: www.agora.mfa.gr , email: ecocom-skopje@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr.
ΙΣΠΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μαδρίτη, απέστειλε ενημερωτικά έγγραφα με
θέμα:
-Αποτίμηση διεθνούς συνεδριακής έκθεσης τεχνολογίας για το διαδίκτυο πραγμάτων IoT Solutions World Congress, Βαρκελώνη, 1012 Μαΐου 2022
-ENHMEΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΜΑNGO KAI ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ INDITEX
-ETHΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΝΔΟΡΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ
ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΑΝΔΟΡΡΑΣ
-ΕΚΘΕΣΗ 2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΕΛΛΑΔΑΣ – ΙΣΠΑΝΙΑΣ
-Νομοθετική θέσπιση της ανώτατης τιμής στο αέριο στην Ισπανία
-ENHΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ME ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜμΕ ΚΑΙ ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ
-ENHΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ME TΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
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 .

Ζήτηση Συνεργασίας από την Μάλτα
Η Πρεσβεία της Δημοκρατίας της Ελλάδος στην Βαλέτα, Μάλτα, ενημερώνει με έγγραφο σχετικά με τις προοπτικές προώθησης
ελληνικών φαρμακευτικών προϊόντων στη Μάλτα.
Δείτε εδώ το συνημμένο έγγραφο συνεργασίας από την Πρεσβεία.
Για περισσότερες πληροφορίες για πιθανές συνεργασίες, με αρμόδιους φορείς και εταιρείες της Μάλτας, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις
μπορούν να απευθυνθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της αρμόδιας Β3 Δ/νσης του Υπουργείου Εξωτερικών ( db3@mfa.gr ).

Ζήτηση Συνεργασίας από την Ινδία
Η εταιρία Saran Marbles and Granite, η οποία εδρεύει στο Ράτζασταν, Ινδία, και δραστηριοποιείται στον τομέα της κατασκευής και
εξαγωγής μαρμάρων και γρανιτών με σχετικό έγγραφο προς το ΒΕΘ εκδήλωσε το ενδιαφέρον της για σύναψη συνεργασίας με ελληνικές
επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριμένα, η Saran Marbles and Granite διαθέτει μεγάλη γκάμα από εξαιρετικής ποιότητας μάρμαρα και γρανίτες
σε ανταγωνιστικές τιμές, όπως τα RAJASTHAN BLACK, CHINA WHITE, BAGERA BLACK, MAJESTIC BLACK, PEARL GRAY κ.α.
Για

να

αποκτήσετε

πρόσβαση

στον

κατάλογο

προϊόντων

της
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Marbles

and

Granite,

πατήστε

εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε το site: www.saranstones.com ή να επικοινωνήσετε με email:
contact@saranstones.com , τηλ. +91 9660710001, + 91 66812004.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

EDIRNE FOOD, AGRICULTURE, LIVESTOCK AND INDUSTRY FAIR
Πόλη: Ανδριανούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 25-29 Μαΐου 2022
Εκθέματα: Έκθεση Τροφίμων, Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Βιομηχανίας
Πληροφορίες: site: https://etso.org.tr/site/
BUSWORLD TURKEY 2022
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 26-28 Μαΐου 2022
Εκθέματα: Έκθεση για λεωφορεία και πούλμαν
Πληροφορίες: site: https://busworldturkey.org/en
OLIVTECH 2022 & EKOLOJI 2022
Πόλη: Ισμίρ, Τουρκία
Ημερομηνία: 26 -29 Μαΐου 2022
Εκθέματα: Έκθεση ελιάς, ελαιόλαδου, γαλακτοκομικών προϊόντων, κρασιού και τεχνολογιών
Πληροφορίες: site: https://olivtech.izfas.com.tr/en
IDEX 2022
Πόλη:Κωνσταντινούπολη,Τουρκία
Ημερομηνία:26 -29 Μαΐου 2022
Εκθέματα: Έκθεση Οδοντιατρικού Εξοπλισμού και υλικών
Πληροφορίες:site: https://cnridex.com/index.aspx?ln=2
14th REAL ESTATE FAIR
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 28-29 Μαΐου 2022
Εκθέματα: Έκθεση Ακινήτων
Πληροφορίες: site: https://www.realestatefairturkey.org/ email: info@jnrorg.com
ORGANIC PRODUCTS FAIR
Πόλη: Ισμίρ, Τουρκία
Ημερομηνία: 26 -29 Μαΐου 2022
Εκθέματα: Έκθεση Βιολογικών Προϊόντων
Πληροφορίες: site: https://ekolojiizmir.izfas.com.tr/URL ,email: irem.guler@izmirfair.com.tr
“LIBYA BUILD 2022’’
Πόλη: Τρίπολη, Λιβύη
Ημερομηνία: 30 Μαΐου -2 Ιουνίου 2022
Εκθέματα: Διεθνής Έκθεση δομικών υλικών και κατασκευών
Πληροφορίες:site: https://www.libyabuild.com/
BALKAN VINO & FOOD FAIR
Πόλη: Τίρανα, Αλβανία
Ημερομηνία: 1-4 Ιουνίου 2022
Εκθέματα: Έκθεση Τροφίμων
Πληροφορίες:email: ecocom-tirana@mfa.gr

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

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.
8Ο ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Πόλη: Mediterranean Palace Hotel, Θεσσαλονίκη
Ημερομηνία: 30-31 Μαΐου 2022
Εκθέματα: Έκθεση με θέμα τα νωπά, μεταποιημένα και τυποποιημένα φρούτα και λαχανικά
Πληροφορίες: site: www.german-chamber.gr email: e.liouta@ahk.com.gr τηλ. +30 210 6419038
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

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2042/10.05.2022 (ΑΔΑ:97ΕΡ46ΜΠ3Ζ-ΟΣΡ)
Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τα πρόστιμα που αφορούν τις παραβάσεις έκδοσης πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων ή
λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων ή νόθευσης αυτών, καθώς και καταχώρισης στα βιβλία αγορών ή εξόδων που δεν έχουν
πραγματοποιηθεί και για τα οποία δεν έχει εκδοθεί φορολογικό στοιχείο, κατόπιν έκδοσης της υπ΄αρ. 2319/2021 Απόφασης του
Συμβουλίου της Επικρατείας.
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1059/13.05.2022 (ΑΔΑ:6ΨΥΛ46ΜΠ3Ζ-ΔΘ)
Παράταση προθεσμίας ογκομέτρησης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη των άρθρων 80, 86, 88 και 92 του ν.
2960/2001. (ΦΕΚ 2365/13.05.2022)
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2041/03.05.2022 (ΑΔΑ:6Π0Ν46ΜΠ3Ζ-ΔΚΨ)
Κοινοποίηση της αριθμ. 208/2019 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) και παροχή οδηγιών σχετικά με την
κατάργηση του δικαιώματος υπαγωγής στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής των αλλοδαπών ανταποκριτών ξένου τύπου
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2043/12.05.2022 (ΑΔΑ:ΨΞΦΦ46ΜΠ3Ζ-5ΥΕ)
Aπαγόρευση πώλησης ειδών πολυτελείας σε φυσικά πρόσωπα ταξιδιώτες εγκατεστημένους στη Ρωσία - εφαρμογή ΚΑΝ (ΕΕ)
2022/428 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2045/17.05.2022 (ΑΔΑ:ΨΥΡΛ46ΜΠ3Ζ-5ΤΛ)
Οδηγίες για τη φορολογική μεταχείριση του Κοινού Κεφαλαίου και των επιχορηγήσεων που λαμβάνουν κεφαλαιουχικές εταιρείες –
φορείς γενικής κυβέρνησης, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4916/2022 (Α' 65).

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
189

188

23/05/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΤΗΛ.
2310381080
24/05/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ
ΤΗΛ.
2310381080

424 ΓΣΝΘ

424 ΓΣΝΘ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (συνέχεια)
193

26/5/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΓΡΑΦΙΚΗΣ
ΥΛΗΣ
ΚΑΙ
ΜΙΚΡΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΤΗΛ.2310 381080

424 ΓΣΝΘ

192

27/5/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΗ
ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ ΤΗΛ. 2310 381080

424 ΓΣΝΘ

190

30/5/2022
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
"ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ
ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ
ΜΕ
ΨΥΧΟΜΕΝΗ
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ
ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟ
ΚΑΙ
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ
ΚΑΙ
ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΠΗΚΤΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ" ΤΗΛ.2651007982
30/5/2022
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΔΗΜΟΣΙΟ
ΑΝΟΙΧΤΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΤΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΛ. 2313 327825
30/5/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
(
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
ΕΓΧΙΣΗΣ)
ΤΗΛ. 2310381080
31/5/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ
(ΧΑΡΤΙΝΕΣ
ΣΑΚΟΥΛΕΣ Ή ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ) ΤΗΛ.2310381080

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

191

200

204

ΤΗΝ
ΤΗΛ.

424 ΓΣΝΘ

424 ΓΣΝΘ

194

2/6/2022
ΜΕΤΑΘΕΣΗ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΥΛΙΚΩΝ
210 8705010

201

2/6/2022 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΘ ΤΗΛ.2695360606

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

203

2/6/2022
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΙΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΤΗΛ.
26953
60606
6/6/2022
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
(ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ
ΟΥΣΙΕΣ)
ΤΗΛ.2310 381080

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

195

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ
ΟΠΛΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΒΕΛΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

424 ΓΣΝΘ

196

6/6/2022 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΛ.2310 381080

ΓΙΑ

ΤΗΝ

424 ΓΣΝΘ

197

6/6/2022
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
(ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ
ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ) ΤΗΛ.2310 381080

ΤΗΝ
ΚΑΙ

424 ΓΣΝΘ

207

6/6/2022
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΔΗΜΟΣΙΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΤΩΝ ΕΙΔΩΝ "
ΥΛΙΚΟ ΤΗΛ.2313 327826

198

7/6/2022
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΣΥΝΑΨΗ
ΕΤΗΣΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ,ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΟΠΣΥ ΤΗΛ.2310 381080

424 ΓΣΝΘ

202

8/6/2022
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ
(ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑΣ
ΚΑΙ
ΕΝΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΗΛ. 2310 381080
9/6/2022
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΔΗΜΟΣΙΟ
ΑΝΟΙΧΤΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ
ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΗΛ. 2421351218

424 ΓΣΝΘ

199

ΑΝΟΙΧΤΟ
ΒΑΜΒΑΚΙ -

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΘ

ΓΝ ΒΟΛΟΥ

205

14/6/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ) ΤΗΛ.2310381080

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΥΛΙΚΟΥ

ΓΙΑ
ΤΗΝ
(ΧΗΜΙΚΑ

424 ΓΣΝΘ

206

15/6/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΤΗΛ.2310381080

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
(ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΟΥ)

424 ΓΣΝΘ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (συνέχεια)
209

21/6/2022 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΙΦΩΝ ΑΞ/ΚΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΤΗΛ. 210 5504398

201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

210

21/6/2022 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΤΗΛ.2413504379

ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

208

27/6/2022 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΗΛ.210 3483161

ΑΣΔΥΣ ΘΗΣΕΑΣ

•

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.

