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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

ΓΕΜΗ: Διευκρινίσεις σχετικά με την αναστολή καταχώρισης και
διοικητικές κυρώσεις (πρόστιμα) από την 1η Οκτωβρίου 2022
Σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 60522/10-06-2022 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, το
Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) είναι το εθνικό μητρώο εμπορικής δημοσιότητας, στο οποίο απαιτείται να καταχωρούνται
επικαιροποιημένες πράξεις και στοιχεία των υπόχρεων εγγραφής. Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, στο νέο νόμο
4919/2022, μεταξύ άλλων, θεσπίζεται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις της αναστολής καταχώρισης για όσες επιχειρήσεις και για όσο
διάστημα δεν έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση δημοσίευσης σημαντικών πράξεων και στοιχείων τους στο Γ.Ε.ΜΗ.. Συγκεκριμένα,
από το συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 29 και του άρθρου 64 παρ. 3 του Ν. 4919/2022, προκύπτει ότι από την 01-07-2022,
εφόσον εκκρεμεί η δημοσίευση συγκεκριμένων πράξεων στο Γ.Ε.ΜΗ., οι υπόχρεοι εγγραφής θα τίθενται σε αναστολή
καταχώρισης, δηλαδή, δεν θα δύνανται να υποβάλλουν οποιαδήποτε νέα αίτηση καταχώρισης πράξης ή στοιχείου είτε στο
Πληροφοριακό Σύστημα (Π/Σ) του Γ.Ε.ΜΗ. είτε στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., έως την ολοκλήρωση της καταχώρισης των πράξεων που
εκκρεμούν. Στόχος της διάταξης δεν είναι να υποκαταστήσει το εταιρικό δίκαιο, αλλά να υποχρεώσει τους μη συνεπείς υπόχρεους να
εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις δημοσιότητας στο Γ.Ε.ΜΗ., για πράξεις που χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα κρίσιμες και σημαντικές, τόσο
για τη σύννομη λειτουργία των επιχειρήσεων, όσο και για την προστασία των τρίτων.
Oι λόγοι, για τους οποίους το εγγεγραμμένο στο Γ.Ε.ΜΗ. πρόσωπο τίθεται σε αναστολή καταχώρισης, είναι οι εξής:
α) αν αυτό δεν έχει δημοσιεύσει εμπρόθεσμα στο Γ.Ε.ΜΗ. τις ετήσιες οικονομικές του καταστάσεις, εφόσον απαιτείται
β) αν αυτό παραμένει χωρίς νόμιμη διοίκηση ή χωρίς εκκαθαριστές για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες
γ) αν σε χρονικό διάστημα ενός (1) έτους μετά τη θέση του, για οποιονδήποτε λόγο, σε διαδικασία εκκαθάρισης, δεν έχει προβεί σε
δημοσίευση ισολογισμού έναρξης εκκαθάρισης
δ) αν έχει ανασταλεί ή έχει απενεργοποιηθεί ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του
ε) αν δεν έχει προβεί σε διαδικασία πιστοποίησης του μετοχικού ή του εταιρικού του κεφαλαίου εντός των προθεσμιών που ορίζονται
στη νομοθεσία περί εταιρικού δικαίου
Τόσο για τη θέση των υπόχρεων σε αναστολή καταχώρισης όσο και για την άρση αυτής, ενημερώνεται άμεσα και η αρμόδια
Υπηρεσία της ΑΑΔΕ μέσω της διασύνδεσης των δύο πληροφοριακών συστημάτων. Περαιτέρω επισημαίνεται ότι πέραν της αναστολής
καταχώρισης, από την 1η Οκτωβρίου 2022 (παρ. 4, του άρθρου 64, του ν. 4919/2022) θα τεθεί σε εφαρμογή το άρθρο 50 του ίδιου
νόμου και συνεπώς σε περίπτωση μη ανταπόκρισης των υπόχρεων θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις
(πρόστιμα).
Αναλυτικά η Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή εδώ

Σε δημόσια διαβούλευση το Νομοσχέδιο σχετικά με την
εξάμηνη παράταση, έως 31/12/2022, του καθεστώτος
μειωμένου ΦΠΑ σε εστίαση, μεταφορές, εισιτήρια,
γυμναστήρια, σχολές χορού
Σύμφωνα με το άρθρο 35 του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου
Οικονομικών με τίτλο «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για την απόδοση
βιώσιμης προοπτικής ανάπτυξης και την εκ νέου λειτουργία των
Ναυπηγείων
Σκαραμαγκά,
τροποποιήσεις
του
Κώδικα
Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων και του Οργανισμού
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, επείγουσες φορολογικές
ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Οικονομικών», τροποποιείται ως προς το χρόνο ισχύος του ο
μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ στα μη αλκοολούχα ποτά και
αεριούχα νερά, στα εισιτήρια κινηματογράφων, στις μεταφορές
προσώπων και των αποσκευών τους, στις υπηρεσίες που
παρέχονται από γυμναστήρια και σχολές εκμάθησης χορού,
καθώς και στην εστίαση.
Ειδικότερα, προβλέπεται ότι παρατείνεται για έξι ακόμη μήνες,
δηλαδή έως και την 31η Δεκεμβρίου 2022, το καθεστώς του
μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ για τα ως άνω προϊόντα και τις
υπηρεσίες. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η περίοδος
εφαρμογής των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ έληγε κανονικά στο
τέλος Ιουνίου 2022 αλλά με διάταξη που περιλαμβάνεται σε νέο
νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, το οποίο τέθηκε σε
δημόσια διαβούλευση, παρατείνεται για ακόμη έξι μήνες η
εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ σε αγαθά και
υπηρεσίες.
Δείτε αναλυτικά το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών
εδώ

Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ
για την εβδομάδα 13-17 Ιουνίου
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη
ανακοίνωση:
49,7 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 65.781 δικαιούχους
κατά την εβδομάδα 13-17 Ιουνίου στο πλαίσιο των
προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της
Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
Ειδικότερα:
1. Από τον e-ΕΦΚΑ θα καταβληθούν:
•
8,9 εκατ. ευρώ σε 430 δικαιούχους σε συνέχεια
έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
•
324.707 ευρώ σε 351 δικαιούχους για παροχές
σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας,
ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας)
2. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
•
17 εκατ. ευρώ σε 50.000 δικαιούχους για
καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών
επιδομάτων
•
22 εκατ. ευρώ σε 12.000 δικαιούχους στο
πλαίσιο
επιδοτούμενων
προγραμμάτων
απασχόλησης
•
1,5 εκατ. ευρώ σε 3.000 μητέρες για
επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

ΑΑΔΕ - myDATA: Παράταση προθεσμίας για διαβίβαση δεδομένων
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΑΔΕ 15.06.2022
Αποδεχόμενη σχετικά αιτήματα του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και της ΠΟΦΕΕ, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
ανακοινώνει την παράταση της προθεσμίας διαβίβασης των δεδομένων εσόδων τιμολόγησης, εξόδων αυτοτιμολόγησης και τίτλων
κτήσης, στην πλατφόρμα myDATA, έως τις 30 Ιουνίου 2022.

Οριστικά μητρώα παρόχων για την κατάρτιση 80.000 ανέργων –
Ξεκινάει η υποβολή προγραμμάτων σε ψηφιακές και πράσινες
δεξιότητες
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΥΠΑ 15/06/2022
Αναρτήθηκαν την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022 στον ιστότοπο της
Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) τα οριστικά Μητρώα
Παρόχων Κατάρτισης στο πλαίσιο της υλοποίησης προγραμμάτων
αναβάθμισης δεξιοτήτων «νέας γενιάς» για 80.000 ανέργους,
συνολικού προϋπολογισμού 100 εκ. ευρώ, με χρηματοδότηση από το
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Οι αιτήσεις συμμετοχής αξιολογήθηκαν, ώστε οι πάροχοι να πληρούν
τα κριτήρια, τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι δημόσιες
προσκλήσεις για τη διασφάλιση ποιότητας. Τα μητρώα
περιλαμβάνουν 179 Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) και 13
επιλεγμένα πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης και Δια Βίου
Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ).
Επίσης, τη Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022 ξεκινάει στον ιστότοπο
voucher.gov.gr
η
ηλεκτρονική υποβολή
προτεινόμενων
προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης από τους εγκεκριμένους
παρόχους κατάρτισης προς αξιολόγηση.
Αναλυτικά το Δελτίο Τύπου εδώ
Δείτε εδώ το οριστικό Μητρώο Παρόχων ΚΔΒΜ
Δείτε εδώ το οριστικό Μητρώο Παρόχων ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΕΙ

Παράταση Ολοκλήρωσης Διαδικασίας Υποβολής
Αιτήσεων (Α΄ φάση) Παρόχων Πιστοποίησης
Προσώπων του έργου: «Προγράμματα
αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε
κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις
ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες»
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΥΠΑ 15/06/2022
Ανακοινώθηκε την Τρίτη 14
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προβλεπόμενων δικαιολογητικών για ένταξη στα
Μητρώα των Παρόχων Πιστοποίησης Προσώπων έως
την Τρίτη 21 Ιουνίου 2022 και ώρα 23:59, στο πλαίσιο
του έργου «Προγράμματα Αναβάθμισης δεξιοτήτων και
επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με
έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες», της
δράσης «SUB2: Οριζόντια προγράμματα αναβάθμισης
δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες
(Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted
populations).
Αναλυτικά το Δελτίο Τύπου εδώ
Δείτε εδώ την Απόφαση του Διοικητή της Δ.ΥΠ.Α.

Στις 15 Ιουνίου ξεκινούν οι αιτήσεις για το
πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού
της ΔΥΠΑ 2022-2023
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΥΠΑ 14/06/2022
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη
ανακοίνωση: Την Τετάρτη 15 Ιουνίου και ώρα 13.00
ανοίγει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για
το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της Δημόσιας
Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) που αφορά σε
300.000 δικαιούχους και θα «τρέξει» κατά την
περίοδο 1η Αυγούστου 2022 – 31η Ιουλίου 2023. Ο
προϋπολογισμός του είναι ύψους 35 εκατ. ευρώ –
ποσό αυξημένο κατά 5 εκ. ευρώ σε σχέση με το
πρόγραμμα της περιόδου 2021-2022. Αιτήσεις θα
μπορούν να υποβληθούν έως τις 23 Ιουνίου και ώρα
14.00
μέσω
του
συνδέσμoυ:
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia -kaiasphalise/apozemioseis-kaiparokhes/koinonikos-tourismos. Πρόκειται για
ένα πρόγραμμα ιδιαίτερα ενισχυμένο και ελκυστικό
φέτος, τόσο για τους δικαιούχους όσο και για τους
παρόχους, καθώς χαρακτηρίζεται από μειωμένη έως
μηδενική ιδιωτική συμμετοχή για τους δικαιούχους
στο κόστος της διανυκτέρευσης στα τουριστικά
καταλύματα και αυξημένες τιμές επιδότησης στους
παρόχους.
Δείτε αναλυτικά το Δελτίο Τύπου εδώ

ΔΥΠΑ: Οριστικοί Δικαιούχοι και Πάροχοι για το Κατασκηνωτικό
Πρόγραμμα 2022
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΥΠΑ 10/06/2022
Αναρτήθηκαν σήμερα, Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022, τα μητρώα
δικαιούχων και παρόχων και οι οριστικοί πίνακες αποκλειομένων του
Προγράμματος Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους
2022 στον ιστότοπο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης
www.oaed.gr
Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από τις 15 Ιουνίου έως τις 3 Σεπτεμβρίου
για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και έως τις 20 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά
με αναπηρία με ποσοστό 50% και άνω.
Η μέγιστη διάρκεια διαμονής είναι 15 συνεχόμενες ημέρες
(συμπεριλαμβανομένων
και των ημερών προσέλευσης
και
αναχώρησης), ενώ στις κατασκηνώσεις που λειτουργούν στους
πυρόπληκτους Δήμους Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης –
Αγ. Άννας, η διαμονή μπορεί να διαρκέσει έως και 30 συνεχόμενες
ημέρες.
Οι δικαιούχοι επιδοτούνται για τη διαμονή των ωφελούμενων παιδιών
τους σε παιδική κατασκήνωση του μητρώου παρόχων της ΔΥΠΑ με τη
χορήγηση Επιταγής Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις. Η Επιταγή
έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού.
Ωφελούμενοι είναι τα παιδιά των δικαιούχων που έχουν γεννηθεί από
01.01.2006 έως 14.06.2016.
Ο συνολικός αριθμός των παιδιών που θα φιλοξενηθούν σε παιδικές
κατασκηνώσεις είναι 70.000 και ο συνολικός προϋπολογισμός του
προγράμματος ανέρχεται στα 35.000.000 €.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις
προϋποθέσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο
της ΔΥΠΑ https://www.oaed.gr/paidikes-kataskinwseis

Στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου «Elevate Greece» για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19
(Β' κύκλος)
Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ρευστότητας των νεοφυών/καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων (που
δραστηριοποιούνται σε τομείς της Έξυπνης Εξειδίκευσης-RIS3) του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate Greece»,
υπό τις αντίξοες συνθήκες της κρίσης της πανδημίας COVID-19, η οποία επιδεινώθηκε λόγω της παρατεταμένης έξαρσης της νόσου
στους ΚΑΔ που έχουν πληγεί. H ενίσχυση θα πραγματοποιηθεί με τη μορφή μη επιστρεπτέας ενίσχυσης (κεφάλαιο κίνησης), ώστε
οι επιχειρήσεις να παραμείνουν βιώσιμες και να μη χαθούν θέσεις εργασίας.
Σε ποιούς απευθύνεται:
Nεοφυείς καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες
Επιχειρήσεων/Ε.Μ.Ν.Ε. Elevate Greece, elevategreece.gov.gr

είναι

εγγεγραμμένες

στο

Εθνικό

Μητρώο

Νεοφυών

Περίοδος υποβολής:
από 22/6/2022 έως 31/10/2022 (ώρα 15:00)
Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφορικό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που παρέχει
το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην εξής διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: www.ependyseis.gr με την ένδειξη:
«Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” για την αντιμετώπιση πανδημίας COVID-19 – Β΄ Κύκλος».
Όροι και προϋποθέσεις:
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
•
να είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων (ΕΜΝΕ) Elevate Greece - elevategreece.gov.gr - η
δραστηριότητα της επιχείρησης να είναι συμβατή με τομέα της εθνικής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης RIS3
•
να είναι πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις
•
να έχουν κάνει έναρξη έως την 31/12/2021
•
να δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ, σύμφωνα με το Παράρτημα I της Αναλυτικής Πρόσκλησης
«ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)»
•
ο ΚΑΔ να είναι δηλωμένος είτε ως κύριας δραστηριότητας, είτε ως δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα
•
να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/ εμπορικού χαρακτήρα: ΙΚΕ, ΕΠΕ,
ΑΕ, με έδρα την Ελληνική Επικράτεια ή κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις με έδρα στην αλλοδαπή, που διατηρούν
υποκατάστημα στην Ελλάδα, εφόσον αυτό διαθέτει Ελληνικό ΑΦΜ και είναι εγγεγραμμένο στο Γ.Ε.ΜΗ/Γενικό Εμπορικό
Μητρώο

Στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου «Elevate Greece» για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19
(Β' κύκλος) (συνέχεια)
•

να δραστηριοποιούνται εντός της ελληνικής επικράτειας, ήτοι να έχουν ελληνικό ΑΦΜ ή πιστοποιητικό από το
ΓΕΜΗ/Γενικό Εμπορικό Μητρώο

•

το άθροισμα των εξόδων που προκύπτουν από τις ακόλουθες κατηγορίες δαπανών να ισούται ή να είναι μεγαλύτερο
των 6.250,00 ευρώ: 1α. των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης, 1β. των Αγορών ΑΆ Υλών και Υλικών Χρήσης, 1γ. του
συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές - Βιολογικές δραστηριότητες),
1δ. του συνόλου των Διαφόρων Λειτουργικών Εξόδων

•

να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014

•

να έχουν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ (εφόσον είναι υποκείμενες) για το έτος αναφοράς 2020
εμπρόθεσμα, σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία ή Υπεύθυνη Δήλωση για όσες επιχειρήσεις επιλέξουν ως έτος
αναφοράς το 2021, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV.

Σε περίπτωση που μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έχει υποβληθεί
τροποποιητική δήλωση Ε3, πρέπει να υποβληθούν και οι δύο για να διαπιστωθεί ότι πράγματι έχουν δαπανηθεί τα ποσά των
προαναφερθέντων πεδίων της τελευταίας χρονικά εμπρόθεσμης δήλωσης.
Σε περίπτωση επιχορήγησης κεφαλαίου κίνησης στο πλαίσιο του συνόλου των δράσεων μη επιστρεπτέας ενίσχυσης
επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 του ΕΣΠΑ 2014-2020, το συνολικό ποσό των επιχορηγήσεων από
την παρούσα Δράση και τις λοιπές ως άνω Δράσεις, δεν πρέπει να υπερβαίνει το άθροισμα των ποσών που αναγράφονται στους
Κωδικούς του Ε3 για το έτος αναφοράς, βάσει των οποίων υπολογίζεται η επιχορήγηση της παρούσας Πρόσκλησης.
Τί χρηματοδοτείται:
Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης έως 80% των εξόδων της επιχείρησης για το έτος αναφοράς (2020 ή
2021) με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000 ευρώ και μέγιστο τα 100.000 ευρώ. Οι ωφελούμενοι επιλέγουν το έτος που
πραγματοποίησαν τις υψηλότερες δαπάνες Κεφαλαίου Κίνησης, συγκεκριμένα το 2020 ή το 2021, επί των οποίων θα υπολογιστεί
το αιτούμενο ποσό επιχορήγησης. Η επιδότηση των ωφελούμενων επιχειρήσεων με έξοδα ίσα ή άνω του ποσού των 125.000
ευρώ ανέρχεται σε 100.000 ευρώ.
Δεν επιδοτούνται επιχειρήσεις σε περίπτωση που το αποτέλεσμα του ελέγχου αποδεικνύει άθροισμα εξόδων μικρότερο των
6.250 ευρώ. Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το ακριβές ποσό επιχορήγησης προκύπτουν από το άθροισμα επί: των
Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης (κωδικός 102) των Αγορών Α Υλών και Υλικών Χρήσης (κωδικός 202) του συνόλου των
Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές-Βιολογικές δραστηριότητες) (κωδικοί 181, 281, 481)
των Διαφόρων Λειτουργικών Εξόδων (κωδικοί 185, 285, 485).
Οι εγγεγραμμένες επιχειρήσεις που χρηματοδοτήθηκαν με την με Α.Π. 1729/262/A2/ 16.03.2021 (ΑΔΑ: Ω88346ΜΤΛΡ-ΩΧΥ)
Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μπορούν να ενισχυθούν αθροιστικά και από τις δύο Προσκλήσεις με μέγιστο συνολικό
ποσό 100.000 ευρώ. Μία επιχείρηση δεν δύναται να επιδοτηθεί και από τις δύο Προσκλήσεις για το ίδιο έτος αναφοράς, ήτοι το
έτος 2020.
Προϋπολογισμός:
€ 34.000.000
Δείτε εδώ την Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης

Αυξάνονται οι επιδοτήσεις στο πρόγραμμα «Πρώτο Ένσημο»
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Αλλαγές στους όρους του προγράμματος «Πρώτο Ένσημο» -που θεσπίστηκε με τον ν. 4855/2021 (άρθρο 196) και «τρέχει» από
τις αρχές του έτους- επέρχονται με τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που κατατέθηκε στο
νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του Ταμείου
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Στόχος των αλλαγών είναι το πρόγραμμα να καταστεί πιο ελκυστικό και να λειτουργήσει
αποτελεσματικότερα ως εργαλείο αύξησης της απασχόλησης των νέων, ηλικίας 18-29 ετών, χωρίς προηγούμενη προϋπηρεσία.
Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις οδηγούν σε ενίσχυση του υφιστάμενου προγράμματος. Η σημαντικότερη βελτίωση που επέρχεται
είναι η μεγάλη προσαύξηση του χρηματικού ποσού της επιδότησης που χορηγείται τόσο προς τους εργοδότες του ιδιωτικού
τομέα για κάθε νέα θέση εξαρτημένης εργασίας που δημιουργείται σύμφωνα με το «Πρώτο Ένσημο» και επιδοτείται από τον
προϋπολογισμό, όσο και προς τους εργαζόμενους.
Πιο συγκεκριμένα, σε σχέση με το ισχύον πλαίσιο που προβλέπει συνολική επιδότηση για κάθε θέση εργασίας ύψους 1.200 ευρώ
για έξι μήνες (και η οποία κατανέμεται ισόποσα μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη) με την εισαγόμενη ρύθμιση προσαυξάνεται το
συνολικό ποσό της επιδότησης στο ύψος των 3.600 ευρώ για κάθε νέα θέση εργασίας που εντάσσεται στο πρόγραμμα, για το ίδιο
χρονικό διάστημα (6 μήνες).
Η επιδότηση των 3.600 ευρώ κατανέμεται ως εξής: Ποσό 1.800 ευρώ καταβάλλεται απευθείας στον νεοπροσλαμβανόμενο
νέο, επιμεριζόμενο σε έξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις, επιπλέον του μηνιαίου μισθού του και ανεξαρτήτως του ύψους αυτού. Τα
υπόλοιπα 1.800 ευρώ καταβάλλονται απευθείας στον εργοδότη του νεοπροσλαμβανόμενου νέου για την κάλυψη μέρους της
μισθολογικής δαπάνης. Οι ενισχυμένες επιδοτήσεις δημιουργούν ισχυρότερα κίνητρα για την υπαγωγή στο πρόγραμμα.

Αυξάνονται οι επιδοτήσεις στο πρόγραμμα «Πρώτο Ένσημο» (συνέχεια)
Αν η νέα πρόσληψη αφορά σύμβαση μερικής απασχόλησης, η επιδότηση μειώνεται στο ήμισυ, ενώ αν η σύμβαση είναι ορισμένου
χρόνου με διάρκεια μικρότερη των έξι μηνών, η νέα θέση εργασίας επιδοτείται αναλογικά με τον χρόνο απασχόλησης και το είδος
της σύμβασης (πλήρους ή μερικής).
Υπενθυμίζεται ότι το «Πρώτο Ένσημο» συνοδεύεται από ρήτρα διατήρησης των θέσεων εργασίας και ισχύει έως το τέλος του έτους.
Αναλυτικά η Ανακοίνωση εδώ

ΕΣΠΑ: Έγκριση έργων σε 161 Δήμους για τη βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ηλεκτρικών
ποδηλάτων
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 15.06.2022
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των προτάσεων 161 Δήμων για την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
«ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ» του
Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Δικαιούχος της πράξης είναι το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ).
Σκοπός των έργων είναι η ανάπτυξη και ενίσχυση ενός κοινόχρηστου δικτύου ηλεκτρικών και περιβαλλοντικά φιλικών ποδηλάτων
σε Δήμους της χώρας, το οποίο σε συνεργία με τις λοιπές παρεμβάσεις [εφαρμογές χρήσης και πληροφόρησης πολιτών (web και
mobile εφαρμογές) για τις υπηρεσίες μικροκινητικότητας, πλατφόρμα διαχείρισης υπηρεσιών και δεδομένων μικροκινητικότητας] θα
δημιουργήσει ένα λειτουργικό πλήρες σύνολο παρεχόμενων υπηρεσιών και μέσων, που θα συνεισφέρει αποτελεσματικά στη
βελτίωση των μετακινήσεων σε επίπεδο μικροκινητικότητας. Επισημαίνεται ότι η «μικροκινητικότητα» αναφέρεται σε όχημα που
ορίζεται ως «Ελαφρύ Προσωπικό Ηλεκτρικό Όχημα» (Ε.Π.Η.Ο.) με μέγιστη ταχύτητα μικρότερη των 25 χλμ./ώρα, και που
κυκλοφορεί ακολουθώντας τους κανόνες των ποδηλάτων.
Στο πλαίσιο των δύο πρώτων ενταγμένων Πράξεων θα εκτελεστούν έργα σε 43 συμμετέχοντες Δήμους των μητροπολιτικών κέντρων
της χώρας και σε 118 μη μητροπολιτικούς Δήμους αντίστοιχα, που αφορούν:
•
προμήθεια κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδήλατων πόλης
•
δημιουργία δικτύου κοινόχρηστων θέσεων κλειδώματος και επαναφόρτισης ποδηλάτου
•
ολοκληρωμένη πλατφόρμα απομακρυσμένης διαχείρισης των φορτιστών ηλεκτρικών ποδηλάτων και σταθμών μίσθωσης
ποδηλάτων
•
ολοκληρωμένες εφαρμογές χρήσης και πληροφόρησης πολιτών (web και mobile εφαρμογές) για τις υπηρεσίες
μικροκινητικότητας
•
ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης υπηρεσιών και δεδομένων μικροκινητικότητας
•
έργα σύνδεσης με δίκτυα ΟΚΩ (Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας), εφόσον απαιτούνται.
Αναλυτικά το Δελτίο Τύπου εδώ

Το πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027», δημόσιας δαπάνης 3,9 δισ. ευρώ, είναι το πρώτο που εγκρίνεται από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 15.06.2022
Εγκρίθηκε σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027», δημόσιας δαπάνης 3,9
δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 3,1 δισ. ευρώ προέρχονται από κοινοτικούς πόρους των Ταμείων ΕΤΠΑ και ΕΚΤ+. Πρόκειται για
το πρώτο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2021-2027 που εγκρίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Το πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» αποτελεί ολοκληρωμένη παρέμβαση που θα υποστηρίξει τους παραγωγικούς,
ανταγωνιστικούς και εξωστρεφείς τομείς της οικονομίας στη μετάβασή τους σε ένα αναπτυξιακό πρότυπο που καθοδηγείται από την
Οικονομία της Γνώσης, αποτυπώνοντας σε μεγάλο βαθμό τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της Χώρας και σε εναρμόνιση με τις νέες
προτεραιότητες της Επιτροπής.
Είναι το εργαλείο υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (ΕΣΕΕ) που συνδέει την έρευνα και την καινοτομία
με την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση των εθνικών και περιφερειακών πλεονεκτημάτων. Επίσης, εναρμονίζεται με τις
πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον ψηφιακό και πράσινο μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας, προωθώντας
παρεμβάσεις και επενδύσεις που συνεισφέρουν στους στόχους που έχουν τεθεί σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.
Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα στόχος του προγράμματος είναι η αύξηση του μεγέθους των ελληνικών επιχειρήσεων και η ενίσχυση
του εξωστρεφούς προσανατολισμού τους ώστε να αποτελέσουν βασικό μοχλό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Στο πλαίσιο
αυτό, η στρατηγική του είναι συμπληρωματική με τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), ο οποίος χρηματοδοτεί
μεταρρυθμίσεις και μακροπρόθεσμες επενδύσεις για την παραγωγικότητα και ανθεκτικότητα της οικονομίας.

Το πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027», δημόσιας δαπάνης 3,9 δισ. ευρώ, είναι το πρώτο που εγκρίνεται από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (συνέχεια)
Η στρατηγική του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» οργανώνεται σε τέσσερις βασικούς άξονες επενδύσεων στο
πλαίσιο των αντίστοιχων Ταμείων:
•
Ενίσχυση Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΤΠΑ)
•
Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας και Ανταγωνιστικότητας (ΕΤΠΑ)
•
Βελτίωση Πρόσβασης Επιχειρήσεων σε Χρηματοδότηση (ΕΤΠΑ)
•
Ανάπτυξη Ανθρώπινου Κεφαλαίου στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Μετασχηματισμού (ΕΚΤ+)
Ενδεικτικές Δράσεις του Προγράμματος είναι οι ακόλουθες:
•
Στήριξη παραγωγικών επενδύσεων με έμφαση στην καινοτομία, τεχνολογική προσαρμογή, τον ψηφιακό μετασχηματισμό
και τη στροφή σε φιλικές προς το περιβάλλον διαδικασίες και προϊόντα
•
Ανάπτυξη της παραγωγής διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων και υπηρεσιών
•
Ενίσχυση της νέας / νεοφυούς επιχειρηματικότητας υψηλής προστιθέμενης αξίας
•
Υποστήριξη της ανάπτυξης / υιοθέτησης καινοτομιών
•
Υπηρεσίες στήριξης της επιχειρηματικότητας και δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος
•
Αναβάθμιση και ποιοτικός εκσυγχρονισμός του τουριστικού προϊόντος
•
Ενθάρρυνση clusters ή/και συνεργασιών ΜΜΕ μεταξύ τους ή/και με μεγαλύτερες επιχειρήσεις
•
Ανάπτυξη / Αναβάθμιση δομών / μηχανισμών στήριξης επιχειρηματικότητας
•
Περιβαλλοντικές υποδομές / πράσινη ανάπτυξη
Μεταξύ των εμβληματικών δράσεων του προγράμματος περιλαμβάνονται:
•
Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ
•
Equifund
•
Πράσινο Ταμείο για την Αειφόρο Ανάπτυξη

Νέα ψηφιακά εργαλεία για την προστασία των εργαζομένων από την θερμική καταπόνηση
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Νέα ψηφιακά εργαλεία για την εκτίμηση του κινδύνου θερμικής καταπόνησης κατά την εργασία τίθενται από εφέτος στη διάθεση των
εργαζομένων. Εργαζόμενοι αλλά και εργοδότες έχουν πλέον τη δυνατότητα να ενημερώνονται για το επίπεδο του κινδύνου στην
περιοχή που βρίσκονται, μέσω διαδικτύου αλλά και με ειδική εφαρμογή για κινητές συσκευές που είναι διαθέσιμη δωρεάν και να
λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα προφύλαξης που προβλέπει κατά περίπτωση η νομοθεσία.
Οι νέες δυνατότητες εκτίμησης των κινδύνων από την εργασία σε περιβάλλον υψηλών θερμοκρασιών περιγράφονται στην εγκύκλιο
με θέμα: Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων που εκδόθηκε σήμερα από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων ενόψει της θερινής περιόδου. Σημειώνεται ότι επί του παρόντος η ανάλυση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων
δεν είναι υποχρεωτική, ωστόσο είναι χρήσιμη για το σχεδιασμό των μέτρων προστασίας τους.
Ο ευρύτερα διαδεδομένος δείκτης ανάλυσης της θερμικής καταπόνησης εργαζομένου είναι ο WBGT ( «Wet-Bulb Globe
Temperature»), ή στα ελληνικά ΘΥΒΜΑΣ («Θερμοκρασία Υγρού Βολβού και Μαύρου Σφαιριδίου»). Τα νέα ψηφιακά εργαλεία μέσω
των οποίων εργαζόμενοι και εργοδότες μπορούν να ενημερωθούν για το μέγεθος του δείκτη ΘΥΒΜΑΣ στην περιοχή που βρίσκονται
και κατά συνέπεια για τον κίνδυνο θερμικής καταπόνησης, είναι τα εξής:
Α. Η ιστοσελίδα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (http://www.hnms.gr/emy/el/forecast/deikths_wbgt) που παρέχει πρόβλεψη
του δείκτη ΘΥΒΜΑΣ για εξωτερικούς χώρους ανά την Ελλάδα
Β. Η εφαρμογή για έξυπνα κινητά ΘΥΒΜΑΣ – Δείκτης Θερμικής Καταπόνησης» (για συσκευές με λειτουργικό Android) η οποία
λαμβάνει μετεωρολογικά δεδομένα από τον πλησιέστερο στο χρήστη μετεωρολογικό σταθμό και παρέχει εκτίμηση του δείκτη
ΘΥΒΜΑΣ σε πραγματικό χρόνο καθώς και προβλέψεις για τις επόμενες 48 ώρες.
Εκτός από τις ψηφιακές δυνατότητες, απλοποιημένη εκτίμηση του δείκτη θερμικής καταπόνησης περιλαμβάνεται στην εγκύκλιο του
υπουργείου σε μορφή πίνακα που λαμβάνει υπόψη τη θερμοκρασία και την υγρασία. Ανάλογα με τη διακύμανση του δείκτη,
συνίσταται η λήψη μέτρων όπως η παροχή μέσων προστασίας, η χορήγηση επιπλέον διαλειμμάτων ή η πλήρης διακοπή της
εργασίας.
Πέραν αυτών η εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων υπενθυμίζει τις υποχρεώσεις των εργοδοτών, τα
πρόσθετα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την προστασία όσων ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου καθώς και ενδεικτικά
μέτρα για την ελάττωση της θερμικής καταπόνησης και την προστασία της υγείας των εργαζομένων. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται
μεταξύ άλλων η μόνωση των κτιρίων και των θερμών επιφανειών, η εξασφάλιση επαρκούς αερισμού, η χορήγηση διαλειμμάτων, η
μείωση της απασχόλησης ή παύση εργασιών σε ιδιαίτερα επιβαρυμένους θερμικά χώρους όπως είναι τα μηχανοστάσια, χυτήρια,
υαλουργεία, κεραμοποιεία, ναυπηγικές εργασίες καθώς και στην ύπαιθρο μεταξύ των ωρών 12.00-16.00, η χορήγηση μέσων
ατομικής προστασίας, κ.α..
Στην εγκύκλιο τονίζεται ακόμη ότι οι έλεγχοι από το ΣΕΠΕ κατά τη θερινή περίοδο σε όλους τους εργασιακούς χώρους όπου
αναμένεται μεγαλύτερη θερμική καταπόνηση και κατά τις περιόδους καύσωνα θα είναι εντατικοί και η ανταπόκριση σε περιπτώσεις
καταγγελιών άμεση.
Δείτε αναλυτικά το κείμενο της Εγκυκλίου εδώ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
➢ Ενισχυμένος κατά 33,5% ο τζίρος των επιχειρήσεων το πρώτο τρίμηνο του 2022
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΣΤΑΤ 14.06.2022
Ανοδικά κατά 22,2 δισ. ευρώ ή κατά 33,5% κινήθηκε ο τζίρος των επιχειρήσεων της χώρας το α' τρίμηνο του 2022, μετά και από
την αύξηση κατά 6,5 δισ. ευρώ τον φετινό Απρίλιο. Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, για το σύνολο των επιχειρήσεων
και των δραστηριοτήτων της οικονομίας, ο κύκλος εργασιών το α' τρίμηνο 2022 ανήλθε σε 88.283.509 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας
αύξηση 33,5% σε σχέση με το α' τρίμηνο 2021, που είχε ανέλθει σε 66.112.030 χιλ. ευρώ. Τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν
οι επιχειρήσεις του τομέα "Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία" κατά 315,1%, ενώ τη μικρότερη παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του
τομέα "Ενημέρωση και επικοινωνία" κατά 5,3%.
➢

Έκρηξη τζίρου σε εστίαση, καταλύματα, μεταφορές το πρώτο τρίμηνο του 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΣΤΑΤ 15.06.2022
Άλμα σημείωσαν το α' τρίμηνο του 2022 οι δείκτες ωρών εργασίας και μισθών στους κλάδους που συνδέονται με τον τουρισμό,
σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Ειδικότερα, τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν ετήσιο άλμα 175,8% στις
αεροπορικές μεταφορές, 182,3% στην παροχή υπηρεσιών καταλύματος και 122,9% στην παροχή υπηρεσιών εστίασης.
Παράλληλα, οι δραστηριότητες των ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών, υπηρεσιών κρατήσεων και
συναφείς δραστηριότητες εμφανίζουν άλμα 121,5% από το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021. Στον αντίποδα, οι κατασκευές εμφανίζουν
πτώση 12,4% στον δείκτη ωρών και εργασίας και 10,6% στον δείκτη μισθών και ημερομισθίων, ενώ ο δείκτης απασχολούμενων
ατόμων υποχωρεί 22%.
➢

Ετήσια αύξηση 39,1% στις τιμές εισαγωγών τον Απρίλιο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΣΤΑΤ 15.06.2022
Άλμα 39,1% εμφάνισε τον Απρίλιο 2022 ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία σε σύγκριση με τον αντίστοιχο
δείκτη του 2021, έναντι αύξησης 28,2% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του έτους 2021 με το έτος
2020, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Ο Γενικός Δείκτης κατά το μήνα Απρίλιο 2022, σε σύγκριση με το δείκτη Μαρτίου
2022, παρουσίασε αύξηση 5,0% έναντι αύξησης 1,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2021.
Παράλληλα, ο μέσος Γενικός Δείκτης του διαστήματος Μάιος 2021 – Απρίλιος 2022, σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη του
διαστήματος Μάιος 2020 - Απρίλιος 2021, παρουσίασε αύξηση κατά 27,3%.
➢

Στο 12,5% η ανεργία τον Απρίλιο 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΣΤΑΤ 15.06.2022
Στο 12,5% διαμορφώθηκε η ανεργία τον Απρίλιο 2022, μειωμένη τόσο από το 17,2%, όπως καταγράφηκε τον Απρίλιο 2021, όσο
και από το 12,6%, όπως καταγράφηκε τον Μάρτιο του 2022. Σύμφωνα με τα στοιχεία του εργατικού δυναμικού που τηρεί η
ΕΛΣΤΑΤ, οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.123.634 άτομα σημειώνοντας αύξηση κατά 403.552 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο
του 2021 (+10,8%) και μείωση κατά 41.072 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο του 2022 (-1,0%). Οι άνεργοι ανήλθαν σε 587.595
άτομα σημειώνοντας μείωση κατά 182.482 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2021 (-23,7%) και κατά 11.707 άτομα σε σχέση με
τον Μάρτιο του 2022 (-2,0%). Στις γυναίκες το ποσοστό ανεργίας ανήλθε σε 16,2% (από 21,8% τον Απρίλιο 2021) και στους
άνδρες σε 9,5% (από 13,4%).
➢

Άνοδος 12% του δείκτη παραγωγής στις κατασκευές στο πρώτο τρίμηνο του 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΣΤΑΤ 15.06.2022
Άνοδο 12% κατέγραψε ο δείκτης παραγωγής στις κατασκευές στο πρώτο τρίμηνο του 2022 έναντι του πρώτου τριμήνου του
προηγουμένου έτους, όπου και είχε σημειωθεί μείωση 5,6% σε ετήσια βάση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο Δείκτης
Παραγωγής στις Κατασκευές του πρώτου τριμήνου 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του τέταρτου τριμήνου
2021, παρουσίασε μείωση 41,0% έναντι μείωσης 44,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του πρώτου τριμήνου
2021 με το τέταρτο τρίμηνο 2020. Ο εποχικά διορθωμένος Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές του πρώτου τριμήνου 2022, σε
σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του τέταρτου τριμήνου 2021, παρουσίασε αύξηση 2,4%.

Elevate Greece: Απολογισμός του 1ου χρόνου λειτουργίας
του νέου θεσμού

Μηνιαίο Ενημερωτικό Τεύχος ΚΕΕΕ Μάιος 2022

Δημοσιεύθηκε ο 1ος ετήσιος απολογισμός του Elevate Greece, με
στατιστικά
στοιχεία
και
δεδομένα
για
το οικοσύστημα
καινοτομίας και τις εγγεγραμμένες νεοφυείς επιχειρήσεις μέχρι και
την 31η Δεκεμβρίου 2021, πρώτη χρονιά λειτουργίας του νέου
θεσμού. Σήμερα, στο Εθνικό Μητρώο νεοφυών επιχειρήσεων –
Elevate Greece έχουν
εγγραφεί
618
εταιρείες, οι
οποίες
απασχολούν περισσότερους από 5.900 εργαζομένους.

Δημοσιεύθηκε το μηνιαίο ενημερωτικό τεύχος της

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στον 1 ο Ετήσιο Απολογισμό του
Elevate Greece, πατήστε εδώ.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο ενημερωτικό

Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ)
που αφορά το μήνα Μάιο, στο οποίο αναλύονται
ζητήματα επίκαιρα και χρήσιμα που σχετίζονται με τη
λειτουργία των επιχειρήσεων.

τεύχος, πατήστε εδώ.

Το 17,4% των μικρών εταιρειών υιοθέτησε ψηφιακές τεχνολογίες μέσα στην πανδημία
Έναν πραγματικό αγώνα δρόμου, προκειμένου να παρακολουθήσουν τις τεκτονικές ψηφιακές αλλαγές και να εξελίξουν τις
ψηφιακές του δυνατότητες, κάνουν οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Ο βηματισμός μπορεί να είναι αργός,
ωστόσο, σίγουρα η πανδημία λειτούργησε ως επιταχυντής αυτής της εξέλιξης. Όπως προκύπτει από την εξαμηνιαία έρευνα
του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ένα μικρό - αλλά σημαντικό ποσοστό - το 17,4%, απαντά ότι προχώρησε σε ενσωμάτωση ψηφιακών
τεχνολογιών κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, η οποία αποτυπώνει το οικονομικό κλίμα
στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (0-49 άτομα προσωπικό, οι οποίες αποτελούν το 99,6% των ελληνικών επιχειρήσεων),
το 2ο εξάμηνο του 2021, το 58,4% των επιχειρήσεων είχε ενσωματώσει συστήματα ψηφιακού μάρκετινγκ. Όσον αφορά την
ενσωμάτωση άλλων ψηφιακών τεχνολογιών, η έρευνα δείχνει ότι το 26,3% των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της
χώρας έχει ενσωματώσει συστήματα και συσκευές, που παρακολουθούνται ή ελέγχονται από απόσταση μέσω του Διαδικτύου.
Επιπλέον, το 16,5% συμμετέχει σε κάποια διαδικτυακή πλατφόρμα, ενώ το 14,1% επεξεργάζεται και αναλύει δεδομένα
παραγωγικής/εμπορικής δραστηριότητας. Σύμφωνα με την έρευνα, μόλις το 6% των μικρών και πολύ μικρών εταιρειών στην
Ελλάδα έχει ενσωματώσει εφαρμογές αυτοματοποίησης στην παραγωγική διαδικασία. Η έρευνα είναι η πρώτη για το 2022,
που διεξάγει το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ. Οι τηλεφωνικές συνεντεύξεις διενεργήθηκαν από την εταιρία
MARC AE σε πανελλαδικό δείγμα 802 πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων.
Ψηφιακές επενδύσεις
Κατά το 2ο εξάμηνο του 2021, το 21,8% των μικρών και πολύ επιχειρήσεων πραγματοποίησε επενδύσεις σε τεχνολογικό
εξοπλισμό και ψηφιακές επενδύσεις (για παράδειγμα λογισμικό, ψηφιακές συσκευές και εφαρμογές). Επιπλέον, το 15,6% των
μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων έκανε επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό και λοιπά μηχανήματα. Στο μεταξύ, το
7,9% των επιχειρήσεων πραγματοποίησε επενδύσεις σε κτηριακές εγκαταστάσεις και λοιπό εξοπλισμό, ενώ το 6,1% επένδυσε
σε κατάρτιση και εκπαίδευση προσωπικού (π.χ. συστήματα πιστοποίησης οργάνωσης και λειτουργίας). Συνολικά, το 33% των
μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων έκανε κάποιου είδους επένδυση το 2ο εξάμηνο του 2021. Πάντως, για το μεγαλύτερο
μέρος των μικρών επιχειρήσεων, οι επενδύσεις, που έγιναν το προηγούμενο εξάμηνο, ήταν κυρίως επενδύσεις προσαρμογής
ή συντήρησης και λιγότερο επέκτασης ή ανάπτυξης. Η προσπάθεια των μικρών επιχειρήσεων της χώρας να ενταχθούν στο
ψηφιακό περιβάλλον και να κάνουν πρόοδο σε θέματα ψηφιοποίησης, αν και καθόλου αμελητέα, είναι επί του παρόντος
αδύναμη. Για παράδειγμα, μόλις το 17,3% των μικρών και πολύ μικρών εταιρειών στην Ελλάδα έχει ενσωματώσει συστήματα
ηλεκτρονικών πωλήσεων (e-shop). Πάντως, για τις επιχειρήσεις που έχουν e-shop ή/και συμμετέχουν σε ψηφιακή πλατφόρμα,
οι ηλεκτρονικές πωλήσεις αντιστοιχούν μεσοσταθμικά στο 26,7% του κύκλου εργασιών τους. (ΠΗΓΗ: sepe.gr NEWSLETTER
14.06.2022)

Κάρτα Εικονικής Παρουσίασης του Επιμελητηρίου
Βοιωτίας και των επετειακών εκδηλώσεων
Το Επιμελητήριο Βοιωτίας, στο πλαίσιο των επετειακών
εκδηλώσεων για τον εορτασμό των 70 χρόνων του,
δημιούργησε την κάρτα Εικονικής Παρουσίασης, μέσω
της οποίας μπορείτε να ξεναγηθείτε στο κτίριο και στους
χώρους που θα λάβουν μέρος οι εκδηλώσεις, να
ανακαλύψετε πώς να πάτε μέσω google maps και
πολλά άλλα.
Μπορείτε να περιηγηθείτε είτε σαρώνοντας τον QR
code που θα βρείτε στο αρχείο, πατώντας εδώ , είτε
μέσω link:
https://virtualrealitybusiness.site.virtualrealitybusiness.
site/v/ogzwJ6OJ1E9 .

Εκδήλωση με θέμα: «Το στοίχημα της Ανάπτυξης
στη νέα Οικονομική και Γεωπολιτική τάξη
πραγμάτων»
Η INTERLIFE Ασφαλιστική διοργανώνει εκδήλωση
στο πλαίσιο της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
με θέμα: «Το στοίχημα της Ανάπτυξης στη νέα
Οικονομική και Γεωπολιτική τάξη πραγμάτων» την
Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022 και ώρα 20:00 στο κτήμα
Χρηστίδη (Οδός Μεταμορφώσεως, Άνω Περαία).
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην πρόσκληση της
εκδήλωσης, πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
επισκεφθείτε
το
site: www.interlife.gr
ή
να
επικοινωνήσετε με την κα. Μάγδα Καρασαββίδου στο
email: mkarasavvidou@interlife.gr , τηλ. 2310 49 9028
.

Διεθνές Συνέδριο με θέμα: «Η μετά-COVID-19 εποχή.
Υγιείς, βιώσιμες πόλεις: προκλήσεις, δυνατότητες και
προοπτικές»
Το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Μηχανικής – EnvE Lab και η
ερευνητική ομάδα HERACLES με επικεφαλής τον Καθηγητή
Δημοσθένη Σαρηγιάννη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, σας προσκαλούν στο Διεθνές Συνέδριο με
θέμα: «ΜΕΤΑ COVID-19 ΕΠΟΧΗ. ΥΓΙΕΙΣ, ΒΙΩΣΙΜΕΣ
ΠΟΛΕΙΣ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ,
το οποίο θα πραγματοποιηθεί 29 & 30 Ιουνίου 2022, στην
αίθουσα «Αιμίλιος Ριάδης» στο χώρο της Διεθνούς Έκθεσης
Θεσσαλονίκης - HELEXPO–ΔΕΘ.
Η πρόσφατη πανδημία αποτέλεσε αφορμή για την εξαγωγή
πολύτιμων συμπερασμάτων, δεδομένου ότι η αντιμετώπιση
ανάλογων πολυπαραγοντικών δραματικών γεγονότων αφορά
και επηρεάζει όλους τους τομείς της δημόσιας σφαίρας,
κινητοποιώντας πολιτικούς και κοινωνικούς φορείς,
διαμορφώνοντας παράλληλα, νέα δεδομένα.
Το Συνέδριο προσεγγίζει και αποτυπώνει το νέο αυτό τοπίο,
δημιουργώντας «βήμα» για έναν γόνιμο διάλογο ανάμεσα στην
επιστημονική κοινότητα και τους κοινωνικούς, πολιτειακούς και
κοινωνικούς φορείς, με στόχο τη συνδιαμόρφωση πρακτικών
που αφορούν στην Δημόσια Υγεία, Ευζωία και Ευημερία.
Για να δείτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης, πατήστε εδώ.
Η είσοδος στο Συνέδριο είναι δωρεάν. Απαιτείται, όμως,
δήλωση
συμμέτοχης,
την
οποία
μπορείτε
να
πραγματοποιήσετε πατώντας εδώ.
Στους συμμετέχοντες θα αποσταλεί ηλεκτρονικά βεβαίωση
παρακολούθησης. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε
να επικοινωνήσετε με email: secretariat@enve-lab.eu ή στο
εξής τηλέφωνο: 2310-996.227 .

Διεθνές Πολύ-Συνέδριο NANOTEXNOLOGY 2022
Το Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας LTFN του ΑΠΘ είναι ένα Διεθνές Κέντρο Αριστείας που κατευθύνει την Έρευνα και την
Τεχνολογία στα θέματα και εφαρμογές της Νανοτεχνολογίας, της Ενέργειας και των ΤΠΕ στην Ευρώπη, o Ελληνικός Σύνδεσμος
Εταιρειών Νανοτεχνολογίας HOPE-A συνδιοργανώνουν το Διεθνές Πολύ-Συνέδριο ΝΑΝΟΤΕΧΝΟLOGY 2022, με την υποστήριξη
της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας Θεσσαλονίκης και άλλων Διεθνών Τεχνολογικών φορέων.
Το ΝΑΝΟΤΕΧΝΟLOGY 2022 πραγματοποιείται για 19η συνεχή χρονιά, φέτος για τρίτη χρονιά σε υβριδική μορφή (δια ζώσης και
διαδικτυακά), από τις 2-9 Ιουλίου στην Θεσσαλονίκη, στο Ξενοδοχείο Porto Palace και αποτελεί τόπο συνάντησης περισσότερων
απο 1000 συμμετέχοντες από 65 χώρες.
Η εναρκτήρια εκδήλωση του Διεθνούς πολύ-Συνεδρίου NANOTEXNOLOGY 2022 θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 5 Ιουλίου στις
18:30, ενώ θα ακολουθήσει Επίσημο Δείπνο στο Roof Garden στις 21:00 στο ξενοδοχείο “Porto Palace Hotel”, στη Θεσσαλονίκη.
Θα ακολουθήσει Επίσημο Δείπνο στο Roof Garden στις 21:00.
Πρόκειται για μία Εθνική οργάνωση που έχει διττό στόχο, πρώτον να φέρει σε επαφή ερευνητές, επιστήμονες και επιχειρηματίες
από το χώρο των Νανοτεχνολογιών, της Ενέργειας και της Ψηφιακής Καινοτομίας από κάθε γωνιά της γης, και δεύτερον να
αναδείξει και να αξιοποιήσει τις νέες τεχνολογίες αιχμής και καινοτομίες που δημιουργούνται σε αυτούς τους τομείς.
Στη διάρκεια του Πολύ-Συνεδρίου, το οποίο περιλαμβάνει 3 Διεθνή Συνέδρια και πλήθος από ειδικές Θεματικές Ενότητες με όλες
τις τελευταίες εξελίξεις στους τομείς της Νανοτεχνολογίας και Νανοβιοτεχνολογίας, των Προηγμένων Υλικών, των Οργανικών και
Εκτυπωμένων Ηλεκτρονικών, της Νανοϊατρικής, των ΤΠΕ, της Πράσινης Ενέργειας και της Ψηφιακής Καινοτομίας θα συμμετέχουν
Επιστήμονες, Μηχανικοί και Επιχειρηματίες από 65 χώρες, που προέρχονται από Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα,
εταιρείες Τεχνολογικής Καινοτομίας, Επιχειρήσεις και Κυβερνήσεις, καθώς και Εκπρόσωποι από περισσότερα από 500
Πανεπιστημιακά ιδρύματα, Ερευνητικούς Φορείς και Εταιρείες του κόσμου.
Μπορείτε, επίσης, να επισκεφτείτε την “ΝΑΝΟ EXPO 2022”, την ζωντανή έκθεση τεχνολογιών αιχμής και νέων προϊόντων που
πραγματοποιείται από τις 4 - 8 Ιουλίου στις εγκαταστάσεις του Ξενοδοχείου Porto Palace, όπου θα είναι ιδιαιτέρως σημαντική η
Ελληνική παρουσία με νέα καινοτόμα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας που -μεταξύ άλλων- αφορούν την τρίτη γενιά Φωτοβολταϊκών,
τους έξυπνους ηλιακούς σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, τα rapid tests και τους βιοαισθητήρες εναντίον της νόσου
Covid-19 και άλλων ασθενειών κ.λπ..
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο αναλυτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων, πατήστε εδώ.
Για να εγγραφείτε και να ενημερωθείτε σχετικά με το χρηματικό αντίτιμο του εισιτηρίου, πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το site: www.nanotexnology.com ή επικοινωνήστε στο εξής email:
info@nanotexnology.com , τηλ. +30 2310 998 091 .

Ενημερωτική εκδήλωση Investment NSW –
Συμμετοχή στη Διεθνή Έκθεση Ντουμπάι 2020
Ο Επενδυτικός Όμιλος της Νέας Νότιας Ουαλίας
«Investment NSW» διοργανώνει ενημερωτική
εκδήλωση με θέμα τη συμμετοχή του στη Διεθνή
Έκθεση του Ντουμπάι 2020, η οποία θα
πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28 Ιουνίου 2022 και ώρα
10:00AM - 12:00PM AEST στην τοποθεσία Sydney
Startup Hub.
Αυτή είναι μία συναρπαστική ευκαιρία να
συναντηθείτε με κύρια μετοχικά μέλη του κλάδου και
κυβερνητικούς εκπροσώπους, να συνομιλήσετε με
οργανισμούς που συνεργάστηκε ο εν λόγω
Επενδυτικός Όμιλος και να μάθετε περισσότερα για
το πώς μπορεί να σας βοηθήσει στα επενδυτικά σας
πλάνα.
Πρόγραμμα
10:00 AM - Άφιξη και δικτύωση
10:30 AM - Καλωσόρισμα
10:45 AM - Συζήτηση σε πάνελ
11:15 AM - Κλείσιμο προγράμματος και δικτύωση
12:00 PM - Τέλος εκδήλωσης
Η είσοδος στην εκδήλωση είναι δωρεάν, όμως
απαιτείται κράτηση θέσης έως 21/06/2022, την οποία
μπορείτε να πραγματοποιήσετε πατώντας εδώ.
Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την
εκδήλωση, επικοινωνήστε με τον κ. Ali Asghar Shah,
στο email: aliasghar.shah@investment.nsw.gov.au .

9η Διεθνής Έκθεση Τουρισμού & Πολιτισμού 2022
Η 9η Διεθνής Έκθεση Τουρισμού & Πολιτισμού 2022 πρόκειται να
πραγματοποιηθεί στις 3-5 Νοεμβρίου 2022 στο Ζάππειο Μέγαρο,
Αθήνα.
Η Έκθεση θα προβάλει όλους τους κλάδους του τουρισμού και
κυρίως:
• Leisure, Luxury, Mice, Business Travel, Πολιτιστικός
Τουρισμός
• Online Travel, Εναλλακτικός Τουρισμός, Γαστρονομία κ.ά.
Φέτος η Έκθεση θα φιλοξενήσει 150 Διεθνείς Αγοραστές και
Ταξιδιωτικούς Πράκτορες από Ευρώπη και Βόρεια Ευρώπη,
επιλεγμένες χώρες των Βαλκανίων, Τουρκία, Μέση Ανατολή
(Ισραήλ, Λίβανος, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα), ΗΠΑ, Καναδά και
Αυστραλία, για να έχουν Β2Β συναντήσεις με τους εκθέτες για να
δημιουργήσουν νέες συνεργασίες και αύξηση των πελατών τους.
Στην έκθεση θα συμμετέχουν Εταιρείες Τουρισμού από όλους τους
κλάδους, Ξενοδοχεία, Καταλύματα,
Περιφέρειες, Δήμοι και
Οργανισμοί Τουρισμού και Πολιτισμού.
Παράλληλα θα διοργανωθούν Ημερίδες με θέματα:
•
Η σύγχρονη οργάνωση των Τουριστικών επιχειρήσεων στη
Νέα Εποχή Τουρισμού
•
Ο Πολιτιστικός μας Τουρισμός πόλος έλξης του Διεθνούς
Τουρισμού
• Παράλληλα θα γίνουν και ζωντανές Γαστρονομικές
παρουσιάσεις
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το site: https://aite.gr/
ή επικοινωνήστε με email: info@aite.gr , τηλ: 210 6122 164 .

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας
Η GAIA EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ διοργανώνει το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας με κεντρικό θέμα «Το
στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ: προτεραιότητες και προϋποθέσεις για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση του συστήματος τροφίμων»
την Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022 και ώρα 09.30 – 18.00. Το Συνέδριο θα διεξαχθεί διαδικτυακά.
Το Συνέδριο θα επιχειρήσει να δώσει, μέσα από μια σειρά ομιλιών και παρουσιάσεων, απαντήσεις και να προτείνει λύσεις σε καίρια
ζητήματα που απασχολούν τον αγροτικό κόσμο. Με τη συμμετοχή διακεκριμένων εκπροσώπων της πολιτικής σκηνής,
εμπειρογνωμόνων και τεχνοκρατών αλλά και επιχειρηματιών του κλάδου της Αγροδιατροφής από την Ελλάδα και το εξωτερικό, το
Συνέδριο θα γίνει το έναυσμα για μια εκ βάθρων συζήτηση πάνω στους στρατηγικούς στόχους και τα βασικά εργαλεία στήριξης της
ΚΑΠ, τα οποία θα έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει η Ελλάδα από το 2023 και έπειτα.
Σημαντική καινοτομία του φετινού Συνεδρίου αποτελεί και η παρουσίαση, στις 30 Ιουνίου και ώρα 17.00-19.30, της
μεγάλης Πανελλαδικής Έρευνας για τον Αγροτικό Τομέα που πραγματοποίησε η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ σε συνεργασία με το
Εργαστήριο Ειρηνευτικής Δημοσιογραφίας του τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης και με την υποστήριξη της εταιρείας Kάπα Research, για το επίπεδο ετοιμότητας και ευαισθητοποίησης των αγροτών
σε σχέση με την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση. Μια έρευνα, που αναμένεται να τροφοδοτήσει τις επικείμενες συζητήσεις και
να συμβάλει στην προσπάθεια ενίσχυσης της οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής βιωσιμότητας του αγροτικού τομέα.
Για να δηλώσετε συμμετοχή, πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε το site: https://www.c-gaia.gr/ ή να επικοινωνήσετε με email: info@cgaia.gr , τηλ. +30 213 0 187 300 .

1o Piraeus Sea Festival – Ενημέρωση προς ενδιαφερόμενους εκθέτες
Ο Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός Αυλαία διοργανώνει το 1ο Piraeus Sea Festival απο τις 9 Σεπτεμβρίου έως τις 16 Οκτωβρίου
2022, έναντι του Σταδίου Γεώργιος Καραϊσκάκης στο Φάληρο, Αττική.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ θα πραγματοποιούνται: παραστάσεις για μικρούς και μεγάλους, όπως Circus Show, Stand Up
Comedy, συναυλίες, εκθέσεις, γεύσεις (street food και όχι μόνο), Luna Park, διαγωνισμοί γεύσεων και φεστιβάλ μπύρας και κρασιού
σε μια μεγάλη γιορτή.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
•
Στον εξωτερικό χώρο, οι εκθέτες μπορούν έναντι του ποσού των 1.000 € να προχωρήσουν στην ενοικίαση περιπτέρου
για 2 Σαββατοκύριακα, stand στο οποίο θα έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν στο ευρύ κοινό τα προϊόντα – τις
εργασίες – το αντικείμενο της εταιρίας τους. Τα περίπτερα είναι διαστάσεων 12 τ.μ., διατίθεται παροχή ρεύματος, καθώς
και 24ωρη φύλαξη.
•
Απαγορεύεται η επινοικίαση των περιπτέρων και η προώθηση μέσω αυτών υλικού που προσβάλλει με όποιον τρόπο την
δημόσια αιδώ. Οι εκθέτες υποχρεούνται στην καταβολή του 50% του ενοικίου με την υπογραφή του συμβολαίου και το
υπόλοιπο 50% με το στήσιμο του περιπτέρου στο χώρο. Σε περίπτωση ακύρωσης από την πλευρά του εκθέτη, η
προκαταβολή δεν επιστρέφεται.
•
Άμα τη χρήση του περιπτέρου, αυτό παραδίδεται στην αρχική του μορφή και κάθε ζημία επιβαρύνει τον εκθέτη. Διατίθεται
χώρος πάρκινγκ για τους επισκέπτες.
•
Σε περίπτωση που ο εκθέτης επιθυμεί να μισθώσει το περίπτερο πλέον της αρχικά προβλεπόμενης διάρκειας (2
εβδομάδες), όπως αιτηθεί άμεσα, ώστε να υπολογισθεί η προβλεπόμενη επιπλέον δαπάνη. Θα τηρηθεί σειρά
προτεραιότητας.
Για να ενημερωθείτε σχετικά με την κάτοψη του χώρου, πατήστε εδώ.
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο δελτίο τύπου, πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με email: apolychoros@gmail.com , τηλ. +30 6944991212 .

Ζήτηση Συνεργασίας από την Ολλανδία
Η εταιρία ΗΧΒ, η οποία εδρεύει στην Ολλανδία και δραστηριοποιείται στον τομέα της κατασκευής αντιηλιακών συστημάτων για το
σπίτι, με σχετικό έγγραφο προς το ΒΕΘ εκδήλωσε το ενδιαφέρον της για σύναψη συνεργασίας με ελληνικές επιχειρήσεις.
Αναλυτικότερα, η ΗΧΒ αναζητεί προμηθευτή από την Ελλάδα, εστιάζοντας το ενδιαφέρον της σε μία εταιρία κατασκευής κουζινών
εξωτερικού χώρου (χάλυβα, αλουμίνιο ή ξύλο). Όχι απαραιτήτως προσαρμοσμένη στις προδιαγραφές της, αλλά που να έχει ήδη
μία τρέχουσα σειρά κατάλληλη για τη μεσαία αγορά. Μπορείτε να δείτε ένα παράδειγμα, πατώντας εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε:
•
να επισκεφθείτε το site: https://www.hxb.nl/
•
να επικοινωνήσετε με email: bernd.adrian@hxb.nl ή τηλεφωνικά: 0031 088 280 09 00 .

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ & ΧΗΜΕΙΑΣ 2022
Η εταιρία διοργάνωσης εκθέσεων PL EVENTS, διοργανώνει τις ακόλουθες εκθέσεις:
•
•
•

SYSKEVASIA 22 –17η Διεθνής Έκθεση Συσκευασιών, Μηχανημάτων, Εκτυπώσεων & Logistics + Ειδική Ενότητα
Printing από την Παρασκευή 30 Σεπτέμβριου έως τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022
PLASTICA 22 – 11η Διεθνής Έκθεση Πλαστικών, Μηχανημάτων, Καλουπιών & Ανακύκλωσης από την Παρασκευή 30
Σεπτέμβριου έως την Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2022
Chem 22/Ecolink - 11η Έκθεση Χημικών, Εξοπλισμού, Ποιοτικού Ελέγχου, Επεξεργασίας Νερού & Αποβλήτων + Ειδική
Ενότητα HealthLab , Παρουσίαση Εργαστηριακού Εξοπλισμού & Τεχνολογίας Υγείας & ΒιοΕπιστημών από την
Παρασκευή 30 Σεπτέμβριου έως την Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2022

Οι Εκθέσεις θα λάβουν χώρα στο εκθεσιακό κέντρο Athens Metropolitan Expo στην περιοχή του αεροδρομίου. Σκοπός των
Εκθέσεων είναι να αποτελέσουν για ακόμη μία φορά πόλο έλξης για τους επαγγελματίες των κλάδων αυτών, να ενημερωθούν οι
επισκέπτες για όλα τα νέα προϊόντα και υπηρεσίες και να δώσουν τη δυνατότητα σε όλους τους συμμετέχοντες να αναδείξουν
καινούργιες τεχνολογίες.
Με 300 εταιρείες να έχουν δηλώσει ήδη συμμετοχή, αρκετές εκ των οποίων είναι market leaders στο χώρο τους, οι εκθέσεις θα
αποτελέσουν μία πρώτης τάξεως ευκαιρία για το άνοιγμα της αγοράς, την αισιοδοξία και τη σταθερότητα, καθώς και για την επαφή
και τη γνωριμία μεταξύ εκθετών και επισκεπτών.
Ταυτόχρονα με τις εκθέσεις, θα υπάρχει και ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων τόσο από εκθέτες όσο και από φορείς και
συνεργάτες που στηρίζουν και προβάλλουν τις εκθέσεις μας.
Οι ενδιαφερόμενες εταιρίες που επιθυμούν να προβληθούν, καλούνται να επικοινωνήσουν με τους διοργανωτές το αργότερο
μέχρι τις 29 Ιουλίου 2022 στο τηλ: 210 805 6205 / 6207 ή στο εξής email: info3ek@otenet.gr .
Το πλήρες πρόγραμμα των Εκθέσεων είναι αναρτημένο στις ιστοσελίδες: https://syskevasia-expo.gr/ , https://plastica-expo.gr/
και https://chem-ecolink.gr/ αντίστοιχα.
Σύντομα θα είναι σε λειτουργία μέσω των ιστοσελίδων και η δωρεάν ηλεκτρονική εγγραφή για τους επαγγελματίες ενδιαφερόμενους
επισκέπτες.

Εκδήλωση με θέμα: «Κρυμμένοι θησαυροί από την Ιταλία και
Ορόσημα των εξαιρετικών αλλά λιγότερο γνωστών οινοποιείων»
Το Ιταλικό Εμπορικό Επιμελητήριο στο Χονγκ Κονγκ και στο Μακάο σε συνεργασία με την Επιτροπή Τροφίμων και Ποτών (F &
B Committee) συνδιοργανώνουν εκδήλωση, με σκοπό να παρουσιάσουν τους κρυμμένους θησαυρούς από την Ιταλία και τα
ορόσημα των εξαιρετικών αλλά λιγότερο γνωστών οινοποιείων, την Τετάρτη 22 Ιουνίου από τις 7:00 μ.μ. έως τις 8:30 μ.μ. GMT+8.
Μάθετε τις ιστορίες πίσω από κάθε κρασί από ειδικό σε θέματα κρασιού αλλά και πράγματα, όπως το πώς να διαλέξετε ένα
μπουκάλι κρασί, ειδικά με όλους τους «μυστηριώδεις» όρους κρασιού που αναγράφονται στην ετικέτα του μπουκαλιού,
απολαμβάνοντας μία καλή βραδιά στο εστιατόριο PAZTA. Δοκιμάστε το ποικιλόμορφο μπουκέτο κρασιών που προσφέρει η Ιταλία
από τον Βορρά προς το Νότο, συμπεριλαμβανομένων των κλασικών λευκών από το Αμπρούζο και των κόκκινων από την περιοχή
της Καλαβρίας.
Για να δηλώσετε συμμετοχή και να ενημερωθείτε σχετικά με το αντίτιμο του εισιτηρίου, πατήστε εδώ.
Καθώς υπάρχουν περιορισμένες θέσεις, παρακαλούμε εξασφαλίστε το εισιτήριό σας εγκαίρως.
Η εξακρίβωση των εισιτηρίων θα ξεκινήσει στις 6:45 μ.μ. και η οινογευσία θα ξεκινήσει στις 7:00 μ.μ. ακριβώς.
Όλοι οι επισκέπτες πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις σχετικά με τον εμβολιασμό σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κυβέρνησης
για το Vaccine Pass [κάντε κλικ εδώ για να δείτε τις απαιτήσεις] και να επιδείξουν την απόδειξη του εμβολιασμού τους.
Αιτήματα οποιουδήποτε είδους ακύρωσης πρέπει να υποβάλλονται εγγράφως στο email: icc@icc.org.hk τρεις εργάσιμες ημέρες
πριν από την ημερομηνία της εκδήλωσης. Μια κράτηση θεωρείται ακυρωμένη μόνο με το επιβεβαιωτικό email που αποστέλλεται
από το Ιταλικό Εμπορικό Επιμελητήριο στο Χονγκ Κονγκ και στο Μακάο.
Οι πληρωμές δεν επιστρέφονται, εκτός εάν η εκδήλωση ακυρωθεί από το Φορέα Διεξαγωγής.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε το site: https://www.icc.org.hk/
icc@icc.org.hk , τηλ. +852 2521 8837 .

ή να επικοινωνήσετε με email:

Πρόσκληση για την ταινία “ELVIS”
στο CINEPLEXX

Προβολή ταινίας "Σμύρνη μου αγαπημένη" & Βράβευση Μιμής Ντενίση

Ο
κινηματογράφος Cineplexx One
Salonica σας προσκαλεί στην επίσημη
IMAX πρεμιέρα της ταινίας “ELVIS” την
Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022 και ώρα 21:00.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη Μικρασιατική Καταστροφή, ο
δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη διοργανώνει Εκδήλωση Πολιτισμού και Μνήμης με
σκοπό να διατηρήσει την ιστορική μνήμη ζωντανή, η οποία θα πραγματοποιηθεί
τη Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022 στις 9:00 μ.μ. στο δημοτικό θερινό κινηματογράφο
«CINE Πανόραμα».

Ανακαλύψτε τις άγνωστες πτυχές της
θυελλώδους ζωής του θρυλικού Star και
βιώστε τον Elvis στη μοναδική αίθουσα
IMAX της χώρας!
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην
πρόσκληση, πατήστε εδώ.
* H πρόσκληση είναι προσωπική. Ισχύει
για δύο άτομα. Απαραίτητη είναι η
δήλωση συμμετοχής μέχρι τις 20/06/2022
στο εξής email: kcharisi@epidirect.gr ή
στο τηλ. 2310-227 225 .

Στην εκδήλωση θα προβληθεί η ταινία «Σμύρνη μου αγαπημένη», σε σκηνοθεσία
του Γρηγόρη Καραντινάκη και σενάριο της Μιμής Ντενίση. Η ταινία είναι βασισμένη
στο ομώνυμο θεατρικό έργο της Μιμής Ντενίση, το οποίο αναφέρεται στην
καταστροφή της Σμύρνης το 1922, μέσα από τη διαδρομή της ελληνοαμερικανίδας
Φιλιώς Μπαλτατζή.
Πριν την προβολή της ταινίας ο δήμαρχος, κ. Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, θα βραβεύσει
την κ. Μιμή Ντενίση για την πολύχρονη θητεία της στον πολιτισμό αλλά και τη
σημαντική συνεισφορά της στη διατήρηση της Ιστορικής Μνήμης του Ελληνισμού
της Εγγύς Ανατολής.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τηλ. 2313-32
2030 / 2040 ή με email: press.panorama@pileahortiatis.gr .

Ζήτηση Συνεργασίας από την Αυστραλία
Η εταιρία Foodheads, η οποία εδρεύει στην Αυστραλία και δραστηριοποιείται στον τομέα της προμήθειας ειδών τροφίμων σε
εταιρείες του κλάδου HoReCa, καθώς και σε κρουαζιερόπλοια και αεροπορικές εταιρείες, με σχετικό έγγραφο από το Γραφείο ΟΕΥ
Σύδνεϋ προς το ΒΕΘ εκδήλωσε το ενδιαφέρον της για προμήθεια από την Ελλάδα προϊόντων σε συσκευασίες χονδρικής και σε
μεγάλες ποσότητες.
Συγκεκριμένα, η εταιρεία ενδιαφέρεται για:
(α) ελιές Καλαμάτας χωρίς κουκούτσι, μεγάλου μεγέθους (large superior): σε συσκευασίες βάρους 10 kg. Ποσότητα: 1 κοντέινερ
(20 ποδών) ανά μήνα
(β) ολόκληρες ελιές Καλαμάτας, μεγάλου μεγέθους (large superior): σε συσκευασίες βάρους 12 kg. Ποσότητα: 1 κοντέινερ (20
ποδών) ανά μήνα
(γ) έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, σε μεταλλική συσκευασία 4 L. Ποσότητα: 1 κοντέινερ (20 ποδών) ανά μήνα
(δ) φέτα: βάρους 16 Kg σε μεταλλική συσκευασία. Ποσότητα: 1 κοντέινερ (20 ποδών) ανά μήνα
Δεδομένου ότι ο ιδιοκτήτης της εν λόγω εταιρείας, ο Eλληνοαυστραλός επιχειρηματίας, κ. George Manettas, πρόκειται να
επισκεφθεί την Ελλάδα την εβδομάδα της 20ης Ιουνίου τ.έ., προκειμένου να πραγματοποιήσει επαφές με υποψήφιους συνεργάτες,
παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενες εταιρίες που δύνανται να προσφέρουν τα ανωτέρω προϊόντα, στις ζητούμενες ποσότητες και
συχνότητα, να επικοινωνήσουν έως την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022 απευθείας με το Γραφείο ΟΕΥ του Σύδνεϋ στο email:
ecocom-sydney@mfa.gr .

Ανοίγει η πλατφόρμα για αποτελέσματα Πανελλαδικών Εξετάσεων
μέσω γραπτού μηνύματος SMS
ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
16.06.2022
Τη δυνατότητα ενημέρωσης μέσω γραπτού μηνύματος SMS έχουν και πάλι οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων, καθώς
θα μπορούν να λάβουν γνώση της βαθμολογίας τους αλλά και της σχολής/τμήματος εισαγωγής τους με γραπτό μήνυμα SMS στο
κινητό τους τηλέφωνο.
Οι υποψήφιοι μπορούν να καταχωρίσουν ή να επιβεβαιώσουν το κινητό τους τηλέφωνο στη σελίδα του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων smsresults.minedu.gov.gr μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης gov.gr, σε ειδική εφαρμογή η
οποία θα είναι διαθέσιμη από αύριο, Παρασκευή 17 Ιουνίου, και έως και την Παρασκευή 24 Ιουνίου, αξιοποιώντας τα στοιχεία
συμμετοχής τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2022.
Η εφαρμογή αναπτύχθηκε και λειτουργεί από πέρυσι από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – ΕΔΥΤΕ Α.Ε.
(GRNET), Φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με τη Γενική́ Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων,
Υποδομών και Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού της
Εκπαίδευσης.
Με τη δυνατότητα αυτή, προωθούνται περαιτέρω οι στόχοι του ψηφιακού μετασχηματισμού, μέσω του επανασχεδιασμού
εκπαιδευτικών υπηρεσιών που έχουν στο επίκεντρο την άμεση εξυπηρέτηση του πολίτη.
Υπενθυμίζεται ότι το κανάλι του κινητού τηλεφώνου λειτουργεί ανεξάρτητα από την εφαρμογή του ΥΠΑΙΘ results.it.minedu.gov.gr,
όπου οι υποψήφιοι, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και το αρχικό γράμμα από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο
και το μητρώνυμο, σε κεφαλαίους χαρακτήρες, θα μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τη βαθμολογία τους και τη σχολή
εισαγωγής τους.

Σε διαβούλευση το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις κεραίες του δικτύου 5G
Σε δημόσια διαβούλευση βρίσκεται το νέο πλαίσιο για την αδειοδότηση των κεραιών Χαμηλής Ηλεκτρομαγνητικής Περιβαλλοντικής
Όχλησης, με στόχο την απλοποίηση και περαιτέρω επιτάχυνση της επέκτασης των δικτύων νέας γενιάς.
Το νέο πλαίσιο δίνει ώθηση στην ανάπτυξη προηγμένων δικτύων, με την αυτοματοποίηση διαδικασία να διευκολύνει την γρήγορη
λήψη αποφάσεων.
Βασικός στόχος είναι η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που φέρνουν τα δίκτυα πέμπτης γενιάς (5g) με την απλοποίηση των
εγκαταστάσεων των σταθμών βάσης, ώστε να μειωθεί ο χρόνος που απαιτείται για την αδειοδότηση χωρίς ωστόσο να
διαφοροποιηθούν τα κριτήρια που ισχύουν μέχρι σήμερα, τα οποία είναι και από τα πιο αυστηρά της Ευρώπης.
Στο πλαίσιο αυτό το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο της Κοινής Υπουργικής
Απόφασης για την επικαιροποίηση της διαδικασίας εγκατάστασης Κατασκευών Κεραιών Χαμηλής Ηλεκτρομαγνητικής
Περιβαλλοντικής Όχλησης.
Σχόλια μπορούν να υποβάλλονται έως και τη Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ggtt@mindigital.gr.
Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο οι εγκαταστάσεις αυτών των κεραιών δεν απαιτούν αδειοδότηση ούτε οποιαδήποτε άλλη έγκριση από
αρμόδια αρχή, ωστόσο θα πρέπει να εγκαθίστανται με τρόπο που διασφαλίζουν την υγεία των πολιτών. Διευρύνει τα όρια που
έθετε ο νόμος του 2013 και ουσιαστικά δίνει το πράσινο φως για εγκατάσταση κεραιών νέων προηγμένων τεχνολογιών όπως είναι
το 5G, τo 6G ή οι δορυφορικές συνδέσεις. Διατηρεί τα αυστηρά όρια ακτινοβολίας θέτοντας τα όρια ισοτροπικής
ακτινοβολούμενης ισχύς (eirp), βάρους, ύψους αλλά και τοποθέτησης των κεραιών.
Η τοποθέτηση γίνεται με μία απλή αίτηση –υπεύθυνη δήλωση η οποία πρέπει να ελεγχθεί και να δημοσιευτεί από την ΕΕΤΤ μέσα
σε διάστημα 10ημερών οπότε και δίνεται το «πράσινο φως» για την τοποθέτηση της κεραίας.
Δείτε αναλυτικά τί προβλέπει το Σχέδιο και λάβετε μέρος στη Διαβούλευση για τις Κατασκευές Κεραιών Χαμηλής
Ηλεκτρομαγνητικής Περιβαλλοντικής Όχλησης ΕΔΩ.
(ΠΗΓΗ: NEWSLETTER TEE/TKM 16.06.2022)

Διαδικτυακό σεμινάριο για τον σινο-ευρωπαϊκό Μηχανισμό Συγχρηματοδότησης,
στο πλαίσιο του Προγράμματος “Horizon Europe”
Το Ευρωπαϊκο Δίκτυο Κέντρων και Κόμβων Έρευνας και Καινοτομίας στην Κίνα (European Network of Research and Innovation
Centres and Hubs in China -ENRICH in CHINA) διοργανώνει την Τρίτη 21 Ιουνίου 2022 (11:00 – 12:30 ώρα Ελλάδας),
διαδικτυακό σεμινάριο για τον σινο-ευρωπαϊκό Μηχανισμό Συγχρηματοδότησης , στο πλαίσιο του προγράμματος «Horizon
Europe».
Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα παρασχεθούν χρήσιμες πληροφορίες για τον νέο Μηχανισμό Συγχρηματοδότησης έργων, στο
πλαίσιο του Προγράμματος «Horizon Europe», και θα αναλυθεί η διαδικασία υποβολής προτάσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και το κινεζικό Υπουργείο Επιστημών και Τεχνολογίας.
Για την παρακολούθηση του σεμιναρίου, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει έγκαιρα να προεγγραφούν, ατελώς, μέσω της ακόλουθης
ιστοσελίδας:
https :// us 06 web . zoom . us / webinar / register / WN BVqDAu 1 CRm – jVVkjUDMoBg

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Ο ΔΕΛ Η 1050646 ΕΞ 2022 (ΑΔΑ: ΨΚ9246ΜΠ3Ζ-ΜΔ1)
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 2 και 4 του ν.4937/2022 (Α' 106)

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ A. 1077 /15-06-2022 (ΑΔΑ: 67ΠΘ46ΜΠ3Ζ-6Ξ5)
Διαδικασία για τη χορήγηση της έκπτωσης ή μείωσης των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 7 του ν. 4223/2013 για τον Ενιαίο Φόρο
Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2022, κατά την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων. (ΦΕΚ 3011/Τεύχος Β΄/15.06.2022)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Μπουένος Άιρες, απέστειλε ενημερωτικό
έγγραφο με θέμα:
-Ενημερωτικό Δελτίο Μαΐου 2022
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο
Μπουένος Άιρες (www.mfa.gr/missionsabroad/es/argentina), email: ecocom-buenosaires@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:
-Η βιομηχανία μόδας στην Ισπανία: τα θετικά αποτελέσματα του ομίλου Inditex για το A’ τρίμηνο του 2022
-Ανακοίνωση για την έναρξη λειτουργίας αιολικού πάρκου στη Ροδόπη από την ισπανική Iberdrola
-Οι νέες προβλέψεις της Τράπεζας της Ισπανίας για την ισπανική οικονομία
-Στοιχεία για το δημόσιο χρέος της Ισπανίας για το α΄ τρίμηνο τρέχοντος έτους
-Οι πρώτες επιπτώσεις από τη θέσπιση της ανώτατης τιμής αεριού στην Ισπανία
-Άνοδος της Ισπανίας στον δείκτη ανταγωνιστικότητας του IMD
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 .

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
FOODFEST 2022
Πόλη: Καμένα Βούρλα
Ημερομηνία: 15-17 Ιουλίου 2022
Εκθέματα: Έκθεση για τοπικά προϊόντα
Πληροφορίες: Site: https://www.dimos-kamenon-vourlon.gr/news/festival-topikon-proionton-foodfest-2022-kamena-voyrla , email: etsaras@mwlos.gr , τηλ: 2235350028

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
IFA2022
Πόλη: Βερολίνο
Ημερομηνία: 2-6 Σεπτεμβρίου 2022
Εκθέματα: καταναλωτικά και οικιακά ηλεκτρονικά
Πληροφορίες: site: www.german-chamber.gr, https://b2b.ifa-berlin.com/, e-mail: berlinmesse@ahk.com.gr
HANNOVER MESSE
Πόλη:Αμβούργο,Γερμανία
Ημερομηνία: 3-6 Σεπτεμβρίου 2022
Εκθέματα: Έκθεση Ναυπηγικής
Πληροφορίες: https://www.german-fairs.gr/annobero/hannover-messe/
MCB by Beauté Sélection
Πόλη: Παρίσι, Εκθεσιακό Κέντρο Porte de Versailles
Ημερομηνία: 10-12 Σεπτεμβρίου 2022
Εκθέματα: Διεθνής Έκθεση Ομορφιάς, Αισθητικής, Κομμώσεων και
Μακιγιάζ
Πληροφορίες: site: www.mcbbybeauteselection.com/
NATEXPO
Πόλη: Λυών, Γαλλία
Ημερομηνία: 18-20 Σεπτεμβρίου 2022
Εκθέματα: Διεθνής Έκθεση Βιολογικών Προϊόντων
Πληροφορίες: site: www.natexpo.com/
Salon Zen
Πόλη: Παρίσι, Porte de Champerret
Ημερομηνία: 29-30 Σεπτεμβρίου 2022
Πληροφορίες: site: www.salon-zen.fr

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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23/06/2022
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΛ. 2695360606
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27/06/2022
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΕΙΚΟΝΙΚΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛ.2313 327867

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

28/6/2022
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝΑΝΟΣΟΧΗΜΙΚΩΝ/
ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΕΨΝ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΛ. 26953 60606
29/06/2022
ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ
ΜΕ
ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ
ΜΗ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΙΜΟΥ
ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΕΟΥ
Ή
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ
ΑΠΟ
ΤΗΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΤΗΛ.213 1520594
30/06/2022 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΣΑΚΟΙ
ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΤΟΥΣ)

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

249

254

252

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

424 ΓΣΝΘ

251

01/07/20222
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΟΡΟΦΗΣ
ΔΟΡΥΦΟΡΟ ΓΙΑ ΚΑΛΗΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΛ. 210 7464102

ΓΙΑ
ΜΕ

251 ΓΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

253

01/07/2022
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΛ.2310381080

ΓΙΑ

261

01/07/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6/2022 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΟΥ
ΓΝ.ΖΑΚΥΝΘΟΥ» ΤΗΛ:2695360606

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
«ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»

262

01/07/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8/2022 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ ΤΗΛ:2695360606

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
«ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»

5/07/2022
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΥΠΕΘΑ ΤΗΛ.210 6571758

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ

424 ΓΣΝΘ

256

255

12/07/2022
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ
ΓΙΑ
ΤΗΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΖΩΝΩΝ
ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ

201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

12/07/2022
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΤΗΛ.2413
504379

ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

258

259

12/07/2022
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ
ΦΥΣΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΝΕΩΝ
ΑΦΩΝ
ΕΚΑΒ
ΤΗΛ.210 2475523

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ - 206
ΠΤΕΡΥΓΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΑΣΔΥΣ ΘΗΣΕΑΣ

257

20/07/2022 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
ΤΗΛ.2103483228

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΤΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΟΥΦΕΚΙΟΥ

263

25/07/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 26/22 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 200 ΚΡΑΝΩΝ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ: 2103483161

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ
«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.

