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Ξεκίνησε το Οικονομικό Βαρόμετρο Ιουλίου – Αυγούστου

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης προχωρά στην εκπόνηση του τρίτου Βαρόμετρου Οικονομικής Συγκυρίας,
Ιουλίου - Αυγούστου 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 και με την εβδομαδιαία ενημέρωση, κάθε Παρασκευή,
θα έχετε τη δυνατότητα να απαντήσετε σε μια σειρά ερωτήσεων.
Το βαρόμετρο, πραγματοποιείται κάθε δίμηνο και τα αποτελέσματα του 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/9185065cca3cd8de6e2cd6a4605ca83b
Αναστάσιος Καπνοπώλης
Πρόεδρος Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

Τί προβλέπεται για την προστασία των εργαζομένων από τη θερμική καταπόνηση
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Σε συνέχεια του δελτίου που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για επικράτηση πολύ υψηλών θερμοκρασιών τις
επόμενες ημέρες, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων υπενθυμίζει τις προβλέψεις της εγκυκλίου που έχει εκδοθεί
στις 15 Ιουνίου 2022 (και είναι αναρτημένη στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου) για την πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των
εργαζομένων.
Η εγκύκλιος υπενθυμίζει τις υποχρεώσεις των εργοδοτών (προσδιορισμός των εργασιών και των χώρων εργασίας όπου ο κίνδυνος
θερμικής καταπόνησης αναμένεται αυξημένος, λήψη των κατάλληλων κατά περίπτωση τεχνικών και οργανωτικών μέτρων,
χορήγηση στους εργαζομένους κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας κ.ά.), καθώς και τα πρόσθετα μέτρα που πρέπει να
λαμβάνονται για την προστασία όσων ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου.
Σημειώνεται ότι στα μέτρα για την ελάττωση της θερμικής καταπόνησης και της προστασίας της υγείας των εργαζομένων
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
(μηχανοστάσια, χυτήρια, υαλουργεία, κεραμοποιεία, ναυπηγικές εργασίες), καθώς και στην ύπαιθρο μεταξύ των ωρών 12.0016.00, ο προγραμματισμός κατά το δυνατόν των εργασιών που συνεπάγονται υψηλή θερμική καταπόνηση σε ώρες όπου οι
θερμοκρασίες είναι χαμηλότερες κ.ά..
Υπενθυμίζεται τέλος ότι οι έλεγχοι από την Επιθεώρηση Εργασίας σε όλους τους εργασιακούς χώρους όπου αναμένεται
μεγαλύτερη θερμική καταπόνηση θα είναι εντατικοί και η ανταπόκριση σε περιπτώσεις καταγγελιών άμεση.

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΤΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Αγαπητέ/ή Επιχειρηματία,
Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης συμμετέχει στο έργο με τίτλο: «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και της Βιώσιμης
Ανάπτυξης στον τομέα της Αγροδιατροφής μέσα από την προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας» και ακρωνύμιο
“Agrofficiency” του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020», μέσω του Κέντρου
Υποστήριξης Επιχειρήσεων (πληροφορίες για το Agrofficiency: https://esupportplatform.agrofficiency.eu/).
Υπηρεσίες
Οι υπηρεσίες που παρέχονται από τo Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρήσεων αφορούν στην ενίσχυση των υφιστάμενων και
νεοσύστατων ΜΜΕ του αγροδιατροφικού τομέα παρέχοντας τα μέσα και τις ευκαιρίες στις ΜΜΕ να αναπτύξουν τα
επιχειρηματικά τους εργαλεία, να δημιουργήσουν νέες ιδέες έτσι ώστε να γίνουν πιο δελεαστικές για τους νέους επενδυτές.
Συμβουλευτική επιχειρήσεων
Η επιχειρηματική υποστήριξη θα παρέχεται από εξειδικευμένους συμβούλους επιχειρήσεων με τη συνδρομή επαγγελματιών,
όπου απαιτείται, και θα καλύπτει τα θεματικά πεδία:
•
Καλές πρακτικές της πράσινης Αγροδιατροφικής αλυσίδας.
•
Πράσινες πρακτικές νέων αγροδιατροφικών τεχνολογιών.
•
Πλεονεκτήματα της χρήσης βιομάζας και αποβλήτων από παραγωγικές δραστηριότητες ως ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας.
Εκπαίδευση
Το εκπαιδευτικό υλικό των εργαστηρίων και των σεμιναρίων θα περιλαμβάνει τις θεματικές ενότητες:
•
Νεοφυής επιχειρηματικότητα και επιχειρηματικές ευκαιρίες στον αγροδιατροφικό τομέα.
•
Επιχειρηματικό σχέδιο / Επιχειρηματικό μοντέλο.
•
Μέθοδοι χρηματοδότησης για νέους επενδυτές και προετοιμασία νεών επενδυτικών ιδεών.
•
Προετοιμασία προτάσεων για εξεύρεση χρηματοδότησης.
•
Είσοδος σε νέες αγορές.
•
Πλάνο μάρκετινγκ.
•
Στρατηγικό πλάνο.
Συμμετοχή ΜΜΕ σε εκπαιδευτικά εργαστήρια και σεμινάρια
Για τη συμμετοχή των ΜΜΕ στις δράσεις του Κέντρου Υποστήριξης Επιχειρήσεων θα απαιτηθεί η δήλωσή σας στην Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που θα ανακοινωθεί μέσα στον Σεπτέμβριο 2022.
Παρακαλείσθε όπως δηλώσετε το κατ’ αρχήν ενδιαφέρον σας απαντώντας στο e-mail agrofficiency@veth.gov.gr
μέχρι την 31η Αυγούστου 2022.

This Project is co-funded by the European Development Fund (ERDF) and by national funds of the countries participating in
the Interreg V-A “Greece – Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme

The contents of this publication are sole responsibility of the Chamber of Small and Medium Sized Industries of Thessaloniki
and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries, the Managing Authority
and the Joint Secretariat.
www.agrofficiency.eu

Απόφαση ΑΑΔΕ για συμπερίληψη των ΙΚΕ στις νομικές μορφές των εταιρειών, για τις οποίες υποβάλλεται ετήσιο
φορολογικό πιστοποιητικό του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013
Δημοσιεύθηκε η υπ’ αρ. Α. 1113/12.08.2022 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ (ΑΔΑ: 95Λ746ΜΠ3Ζ-01Φ) σχετικά με τη
συμπερίληψη των ΙΚΕ (Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες) στις νομικές μορφές των εταιρειών, για τις οποίες υποβάλλεται ετήσιο
φορολογικό πιστοποιητικό του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013 (Α’ 170). Οι διατάξεις της εν λόγω απόφασης αφορούν τις εταιρείες
και τις επιχειρήσεις, για τις οποίες υποβάλλεται ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013, καθώς και
τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και τις ελεγκτικές εταιρείες.
Δήλωση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Σκυλακάκη: «Η καλή πορεία των δημοσίων εσόδων συνεχίζεται
και τον Ιούλιο»
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 16.08.2022
«Η καλή πορεία των δημοσίων εσόδων συνεχίζεται και τον μήνα Ιούλιο. Είναι συνυφασμένη με την αντοχή που επιδεικνύει η
ελληνική οικονομία στις τεράστιες εξωγενείς πιέσεις που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η μαζική
επιστροφή του ενός τρίτου σχεδόν της επιστρεπτέας προκαταβολής από τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, παρά το γεγονός ότι
υπήρχε ως εναλλακτική η εξόφληση σε πάρα πολλές και χαμηλού επιτοκίου δόσεις. Η μαζική αυτή επιστροφή αποδεικνύει ότι κάτι
έχει αρχίσει να αλλάζει στο ίδιο το επιχειρηματικό μοντέλο των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων».

Ψηφιακά, μέσω myPROPERTY, η υποβολή πέντε ειδικών δηλώσεων φόρου
μεταβίβασης ακινήτων
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 16.08.2022
Για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πολιτών μέσω των ψηφιοποιημέων υπηρεσιών της, η ΑΑΔΕ παρέχει από σήμερα τη
δυνατότητα ψηφιακής υποβολής πέντε ειδικών δηλώσεων φόρου μεταβίβασης ακινήτων (ΦΜΑ), μέσω της πλατφόρμας
«myPROPERTY»
Συγκεκριμένα, με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γ. Πιτσιλή από τις 16-8-2022, υποβάλλονται ψηφιακά:
1. Οι αρχικές εμπρόθεσμες δηλώσεις ΦΜΑ, για ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές, όπου ισχύει το σύστημα αντικειμενικού
προσδιορισμού της αξίας και αφορούν:
− την επίκληση από τον μεταβιβάζοντα, της κτήσης του ακινήτου με τακτική ή έκτακτη χρησικτησία, σε συμβόλαιο
μεταβίβασης της κυριότητας αυτού ή σύστασης άλλου εμπραγμάτου δικαιώματος σε αυτό με οποιαδήποτε αιτία.
− την πλασματική μεταβίβαση σε εκτέλεση προσυμφώνου πώλησης και εργολαβικού προσυμφώνου.
− τη μεταβίβαση στον εργολάβο από τον οικοπεδούχο, λόγω εκτέλεσης εργολαβικού προσυμφώνου, ιδανικού μεριδίου
οικοπέδου.
− τη διαφορά της έκτασης, εφόσον αυτή είναι μεγαλύτερη της αναγραφόμενης στον με επαχθή αιτία τίτλο κτήσης του ακινήτου,
σε περίπτωση που αυτό μεταβιβάζεται ή συστήνεται εμπράγματο δικαίωμα σε αυτό με οποιαδήποτε αιτία.
2. Οι αρχικές εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΜΑ σε περίπτωση αναγκαστικού πλειστηριασμού, για ακίνητα που
βρίσκονται σε περιοχές όπου ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων.
Με βάση τα στατιστικά στοιχεία της τελευταίας τριετίας, οι δηλώσεις αυτές ξεπερνούν συνολικά τις 30.000 κατά μέσο όρο κατ’ έτος.
Οι παραπάνω δηλώσεις υποβάλλονται ψηφιακά προαιρετικά μέχρι τις 30/9/2022 και υποχρεωτικά από 1/10/2022 και
μετά.

Στο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021» εντάσσονται κι όλοι οι επιλαχόντες
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 17.08.2022
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοινώνει ότι στο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021» εντάσσονται ως καταρχήν
επιλέξιμοι κι οι 47.433 επιλαχόντες.
Ο προϋπολογισμός του «Εξοικονομώ 2021» αυξάνεται κατά 591,7 εκατ. ευρώ και ανέρχεται συνολικά σε 1,2 δισ. ευρώ (ποσοστό
αύξησης 94%). Συνολικά οι δικαιούχοι του Προγράμματος είναι πλέον 87.578 νοικοκυριά.
Όσοι από τους δικαιούχους έχουν ολοκληρωμένη ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου μπορούν να ξεκινήσουν τις παρεμβάσεις
ενεργειακής αναβάθμισης, που σχετίζονται με το ποσοστό της δικής τους συμμετοχής στο Πρόγραμμα.
Το «Εξοικονομώ 2021» είναι το πρώτο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων με ξεχωριστό προϋπολογισμό για τα ευάλωτα
νοικοκυριά. Αυτή η στήριξη των οικονομικά ασθενέστερων αυξάνεται κατά 81,8 εκατ. ευρώ κι αφορά σε 5.890 νοικοκυριά. Έτσι, οι
συνολικά 14.246 πιο ευάλωτοι συμπολίτες μας ενισχύονται με 201,8 εκατ. ευρώ.
Οι νέες λίστες με τα ονόματα των επιλαχόντων θα επικαιροποιηθούν αμέσως μόλις βγει ο νέος οδηγός του προγράμματος.
Αναλυτικά το Δελτίο Τύπου εδώ.

ΟΑΕΔ ΕΠΑΣ ΚΙΛΚΙΣ
Η ΔΥΠΑ εφαρμόζει από το 1952 το σύστημα της Μαθητείας, το οποίο είναι και το μοναδικό δυικό σύστημα στη χώρα μας, που
συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή επαγγελματική εκπαίδευση στην Σχολή με το πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο,
σε πραγματικές συνθήκες εργασίας (on-the-job-training). Στόχος είναι να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος τις απαραίτητες θεωρητικές
γνώσεις αλλά και επαγγελματική εμπειρία στην αγορά εργασίας. Οι μαθητές των ΕΠΑΣ το πρωί πραγματοποιούν μαθητεία σε
επιχειρήσεις του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα σε θέσεις συναφείς με την ειδικότητά τους, ενώ το απόγευμα παρακολουθούν
θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα στη σχολή.
Η αμοιβή των μαθητών αντιστοιχεί σε 23,89 € για κάθε ημέρα μαθητείας στο χώρο εργασίας για 2 έτη (τέσσερα εξάμηνα).
Οι μαθητές των ΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ:
•
Πραγματοποιούν πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο με αμοιβή και πλήρη ασφάλιση
•
Φοιτούν σε σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και τους παρέχονται τα απαραίτητα βιβλία και βοηθήματα
•
Εκπαιδεύονται από έμπειρο και άρτια καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό
•
Δικαιούνται σπουδαστική άδεια μέχρι 30 ημέρες με αποδοχές
•
Δικαιούνται αναβολή στράτευσης
•
Λαμβάνουν επίδομα στέγασης και σίτισης όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις
Για το σχολικό έτος 2022-2023 θα λειτουργήσουν πανελλαδικά 51 ΕΠΑΣ Μαθητείας με 32 ειδικότητες υψηλής ζήτησης στην αγορά
εργασίας, ενώ θα επαναλειτουργήσει και η ΕΠΑΣ Μαθητείας Κιλκίς στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Οι ειδικότητες που θα λειτουργήσουν είναι οι ακόλουθες:
•
Γαλακτοκομία-Τυροκομία
•
Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών (Πληροφορική)
•
Τεχνίτες Ηλεκτρολογιών Εργασιών
•
Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων
Για να δείτε το σχετικό ενημερωτικό έγγραφο, πατήστε εδώ .
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.dypa.gov.gr/epas-kilkis

Ξεκινούν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα αγοράς βιβλίων 2022
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΥΠΑ 17.08.2022
Την Πέμπτη 18.08.2022 και ώρα 12:00 ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για το πρόγραμμα
της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) Χορήγησης Επιταγών Αγοράς Βιβλίων έτους 2022. Οι αιτήσεις των
ενδιαφερόμενων δικαιούχων και παρόχων θα υποβάλλονται έως τις 25.08.2022 και ώρα 23:59.
Σκοπός του προγράμματος είναι η πνευματική ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού και η στήριξη των επιχειρήσεων στο χώρο του
βιβλίου. Συνολικά θα εκδοθούν 150.000 επιταγές αξίας 20€ η καθεμία, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με προϋπολογισμό
3.000.000€.
Με την επιταγή, που έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού, οι δικαιούχοι και ωφελούμενοι μπορούν να
αγοράσουν με έκπτωση 10% όποιο βιβλίο επιλέξουν από τα βιβλιοπωλεία και τους εκδοτικούς οίκους του Μητρώου Παρόχων.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων δικαιούχων θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του
Ελληνικού Δημοσίου gov.gr, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/epitages-agoras-biblion
Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: Αρχική / Εργασία και Ασφάλιση / Αποζημιώσεις και Παροχές / Επιταγές αγοράς βιβλίων
Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι/ες και άνεργοι/ες, οι οποίοι/ες το έτος 2021 συγκέντρωσαν 50 ημέρες:
➢ Εργασίας στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) ή
➢ Ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας ή
➢ Επιδότησης ανεργίας ή μακροχρόνιας ανεργίας ή
➢ Συνδυασμό των παραπάνω
Δικαιούχοι είναι επίσης άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων της Δ.ΥΠ.Α., που έχουν συνεχόμενο χρονικό διάστημα
ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών.
Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι οι σύζυγοι των δικαιούχων, όταν είναι έμμεσα ασφαλισμένα μέλη τους, καθώς και τα παιδιά
των δικαιούχων ηλικίας άνω των πέντε ετών, με την προϋπόθεση ότι είναι έμμεσα ασφαλισμένα μέλη των ιδίων ή του άλλου
γονέα.
Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των δικαιούχων με βάση το εισόδημά τους και τη σειρά προτεραιότητας
υποβολής της αίτησής τους.
Πάροχοι του προγράμματος είναι τα βιβλιοπωλεία και οι εκδοτικοί οίκοι οποιασδήποτε νομικής μορφής, που έχουν νόμιμη άδεια
λειτουργίας.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων παρόχων θα υποβάλλονται, αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του
Ελληνικού Δημοσίου gov.gr, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/parokhoi-epitagon-agoras-biblion
Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: Αρχική / Εργασία και Ασφάλιση /Αποζημιώσεις και Παροχές/ Πάροχοι επιταγών αγοράς βιβλίων.
Σημειώνεται ότι οι πάροχοι που θέλουν να κάνουν αίτηση για πολλά υποκαταστήματα πρέπει να έχουν κωδικούς Δ.ΥΠ.Α.. Δεν
απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών. Στις ελάχιστες περιπτώσεις που απαιτούνται δικαιολογητικά, αυτά επισυνάπτονται
στις ηλεκτρονικές αιτήσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.dypa.gov.gr/deltia-bivlion

Συστάσεις της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας στους Δήμους για την
προστασία των αστέγων ενόψει του επερχόμενου καύσωνα
Από το Γραφείο Τύπου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Η Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων απέστειλε έγγραφο προς όλους τους Δήμους της επικράτειας προκειμένου να αποτραπεί η έκθεση αστέγων σε
κίνδυνο εξαιτίας του επερχόμενου καύσωνα. Ζητήθηκε να ορισθούν από τον εκάστοτε Δήμο οι κλιματιζόμενοι χώροι, οι οποίοι θα
είναι διαθέσιμοι για διημέρευση και προσβάσιμοι τουλάχιστον κατά τις ώρες από 10:00 π.μ. έως 20:00 μ.μ. κατά τις ημέρες με
ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες.
Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να ληφθεί για την ενημέρωση των ως άνω πολιτών, καθώς και για την τήρηση των μέτρων προστασίας
για τον περιορισμό διάδοσης του κορωνοϊού. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην πλατφόρμα του
ΕΟΔΥ https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19. Επίσης συστήνεται να εξεταστεί η δυνατότητα, σε συνεργασία με τις αρμόδιες
υπηρεσίες του ΕΟΔΥ, διεξαγωγής rapid tests πριν την είσοδο στους οριζόμενους χώρους.
Για τους αστέγους που διαβιούν σε εξωτερικούς χώρους και δεν επιθυμούν να κάνουν χρήση της παραπάνω υπηρεσίας,
συστήνεται, επιπλέον, η ενημέρωσή τους για τις οδηγίες προστασίας από τον καύσωνα, όπως αυτές έχουν αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας www.civilprotection.gr και τη διανομή φιαλών νερού και ειδών πρώτης
ανάγκης. Επισημάνθηκε επίσης η ανάγκη για συνεργασία των Δήμων με άλλες Υπηρεσίες και με φορείς της κοινωνίας των πολιτών
και ιδίως για την ενεργοποίηση εθελοντών, με στόχο τη δημιουργία ενός σταθερού δικτύου παροχής υπηρεσιών έκτακτης
παρέμβασης σε ευπαθείς ομάδες.

Σημαντική Ανακοίνωση για Εξαγωγές στην Τουρκία
Το εμπορικό τμήμα του Γενικού Προξενείου της Τούρκικης Δημοκρατίας στην Ελλάδα, μας αποστέλλει συνημμένο πληροφοριών
σχετικά με τις διατάξεις διαπίστευσης «Χαλαλ» «Helal» που έχουν νομοθετηθεί πρόσφατα στην Τουρκία και θα αρχίσουν να
εφαρμόζονται από τις 4 Ιουνίου του 2023.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο email: thessaloniki@trade.gov.tr ή στο τηλ. 2310254460

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
➢

Αύξηση 32,8% στον γενικό δείκτη τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία τον Ιούνιο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΣΤΑΤ 12.08.2022
Περαιτέρω μεγάλη αύξηση, της τάξης του 32,8% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία τον Ιούνιο εφέτος
σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2021, έναντι αύξησης 20,5% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων
δεικτών το 2021 με το 2020.
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η νέα αύξηση στον λεγόμενο «εισαγόμενο πληθωρισμό» οφείλεται:
α. Στην αύξηση του δείκτη τιμών εισαγωγών από χώρες εκτός ευρωζώνης κατά 45,1%, και
β. Στην αύξηση του δείκτη τιμών εισαγωγών από χώρες ευρωζώνης κατά 10,2%.
Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 1,1% τον Ιούνιο 2022 σε σύγκριση με τον δείκτη του Μαΐου 2022, έναντι
αύξησης 2,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2021.
➢

Στα 3,4 δισ. ανήλθαν οι εισαγωγές από Ρωσία το πρώτο τρίμηνο του 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΣΤΑΤ 17.08.2022
Άνοδο συνεχίζει να καταγράφει η αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από τη Ρωσία, παρά τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη
Μόσχα, λόγω της αύξησης της τιμής του φυσικού αερίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου
2022 η αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από τη Ρωσία ανήλθε σε 3,461 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 112,3% σε σχέση με
την αντίστοιχη περίοδο του 2021 που ήταν 1,63 δισ. ευρώ. Αντίθετα, η αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς τη Ρωσία
υποχώρησε σε 60,2 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας πτώση 30,3% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2021, οπότε είχε
διαμορφωθεί στα 86,4 εκατ. ευρώ. Το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας – Ρωσίας το πρώτο εξάμηνο ήταν αρνητικό και διαμορφώθηκε
σε έλλειμμα 3,401 δισ. ευρώ.
➢

Κατά 39,3% αυξήθηκε ο κύκλος εργασιών των ελληνικών επιχειρήσεων το δεύτερο τρίμηνο του 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΣΤΑΤ 18.08.2022
Αύξηση 39,3% σημείωσε στο δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους ο κύκλος εργασιών του συνόλου των επιχειρήσεων και
δραστηριοτήτων της οικονομίας, φτάνοντας τα 111.266.580 χιλ. ευρώ, έναντι 79.861.578 χιλ. ευρώ που ήταν το αντίστοιχο
διάστημα του 2021, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το δεύτερο τρίμηνο 2022
σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο 2021 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής
Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης, κατά 128,8%. Τη μικρότερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το δεύτερο τρίμηνο 2022 σε
σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο 2021 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Ενημέρωση και Επικοινωνία κατά 14,4%, ενώ τη
μεγαλύτερη μείωση κατέγραψαν οι επιχειρήσεις του τομέα Δραστηριότητες Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική
Μέριμνα, κατά 4,2%.

Εθνική Σύνταξη λόγω γήρατος ομογενών με αλβανική ιθαγένεια
και ομογενών που προέρχονται από την πρώην Σοβιετική
Ένωση, καθώς και των δικαιούχων σύνταξης κατά μεταβίβαση,
λόγω θανάτου των προσώπων αυτών
Η Γενική Διεύθυνση Συντάξεων του e-ΕΦΚΑ εξέδωσε Εγκύκλιο με
αριθμό
ΑΔΑ:
Ψ5ΘΓ46ΜΑΠΣ-ΔΥ0
(αριθμός
πρωτ.:
373773/11.08.2022) με θέμα: «Εθνική Σύνταξη λόγω γήρατος
ομογενών με αλβανική ιθαγένεια και ομογενών που προέρχονται από
την πρώην Σοβιετική Ένωση, καθώς και των δικαιούχων σύνταξης
κατά μεταβίβαση, λόγω θανάτου των προσώπων αυτών.
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 73 του Ν. 4915/2022 και της
σχετικής ΚΥΑ, με παροχή οδηγιών. Τροποποίηση του άρθρου 7 του
Ν. 4387/2016.» σχετικά με τη δημοσίευση στο ΦΕΚ Α΄ 63/24-03-2022
των διατάξεων του Ν. 4915/2022, στο άρθρο 73 του οποίου
τροποποιήθηκε η παράγραφος 2 του άρθρου 7 του Ν. 4387/2016 με
την προσθήκη της παραγράφου 2α. Ειδικότερα, με τις διατάξεις της
παραγράφου αυτής καθορίζεται, ειδικά για τους συνταξιούχους εξ
ιδίου δικαιώματος (λόγω γήρατος) του e-ΕΦΚΑ, ομογενείς με
αλβανική ιθαγένεια και τους ομογενείς που προέρχονται από την
πρώην Σοβιετική Ένωση, το ποσοστό μείωσης της εθνικής σύνταξης
που δικαιούνται, καθώς και το ποσό της εθνικής σύνταξης δικαιούχων
σύνταξης κατά μεταβίβαση, λόγω θανάτου των προσώπων αυτών,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4387/2016, όπως
ισχύουν, το οποίο επανυπολογίζεται από 01.01.2022 σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 2α του Ν. 4915/2022. Περαιτέρω, στην ως άνω
Εγκύκλιο του e-ΕΦΚΑ παρέχονται οδηγίες και διευκρινίσεις σχετικά με
το πεδίο εφαρμογής του νέου Νόμου, τον τρόπο υπολογισμού του
ποσού της εθνικής σύνταξης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, την
έκταση εφαρμογής (υπαγόμενα πρόσωπα) και τη διαδικασία για την
υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης.
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην Εγκύκλιο, πατήστε εδώ.

Ανάκληση αλκοολούχου ποτού προέλευσης
Ιταλίας από το Γενικό Χημείο του Κράτους
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΑΔΕ 12.08.2022
Με προτεραιότητα τη διασφάλιση της δημόσιας
υγείας, η Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του
Κράτους (Γ.Δ. Γ.Χ.Κ.) της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων ενημερώθηκε, μέσω του
Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα
Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF), για τη
διακίνηση αλκοολούχου ποτού το οποίο περιέχει
αλλεργιογόνο συστατικό (αμύγδαλο) και δεν φέρει
τη σχετική ένδειξη στην επισήμανση.
Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για το αλκοολούχο
ποτό με την εμπορική ονομασία «NIO COCKTAILS
MAI TAI» αλκοολικού τίτλου 25,5% vol., σε
προσυσκευασία
των
100mL,
το
οποίο
παρασκευάζεται από την εταιρεία «Niococktails
Srl» με έδρα την Ιταλία και το οποίο διατέθηκε στην
ελληνική αγορά στην επιχείρηση «ΜΑΝΤΖΟΥΚΗΣ
Γ. και ΣΙΑ Ε.Ε.».
Η ΑΑΔΕ μέσω του Γενικού Χημείου του Κράτους
ζήτησε από την επιχείρηση που διακινεί το προϊόν
στην Ελλάδα την άμεση απόσυρση του συνόλου
της διακινηθείσας ποσότητας από την εγχώρια
αγορά, ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι
και θα επιβληθούν οι σχετικές κυρώσεις.
Καλούνται οι καταναλωτές, που είναι αλλεργικοί στο
αμύγδαλο και έχουν ήδη προμηθευτεί το ανωτέρω
προϊόν (φωτογραφία κάτωθι), να μην το
καταναλώσουν.

6η Διεθνής Έκθεση Hardware στην Κωνσταντινούπολη
Από το Γραφείο του Εμπορικού Ακολούθου του Προξενείου της Τουρκίας στη Θεσσαλονίκη ανακοινώνεται ότι στις 15-18
Σεπτεμβρίου 2022 πρόκειται να πραγματοποιηθεί η 6η Διεθνής Έκθεση Υλικού Hardware στην Κωνσταντινούπολη.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://istanbulhirdavatfuari.com/en/ ή επικοινωνήστε στο εξής e-mail:
thessaloniki@trade.gov.tr

Ανακοίνωση για την 23th INTERNATIONAL
ADVERTISING INDUSTRY AND DIGITAL PRINTING
TECHNOLOGIES TRADE FAIR
Το Γραφείο του Εμπορικού Ακολούθου του Προξενείου της
Τουρκίας στη Θεσσαλονίκη, μας ενημερώνει ότι στις 08-11
Σεπτεμβρίου 2022 πρόκειται να πραγματοποιηθεί η Διεθνή
Έκθεση InternationaL Advertising Industry and Digital Printing
Technologies «SIGN ISTANBUL 2022», στο Tuyap Fair
Center στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας από την
εταιρεία IFO και με την επιχορήγηση του σχετιζόμενου φορέα
εξαγωγής.
Στην έκθεση προσκαλούνται τα στελέχη των διοικήσεων των
εταιριών
που
δραστηριοποιούνται
στους
τομείς:
παραγωγούς
κλωστοϋφαντουργικών
προϊόντων,
διαφημιστικά γραφεία, διαφημιστικές Εταιρείες / ΜΜΕ,
βιομηχανικοί διαφημιστικοί παραγωγοί, ψηφιακά κέντρα
εκτύπωσης, εισαγωγέας / παραγωγός μηχανημάτων και
υλικών, τυπογράφοι.
Παράλληλα με την έκθεση υπάρχει ειδική διοργάνωση από το
Υπουργείο, το οποίο διαρκεί 3 μέρες και περιλαμβάνει
επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο καθώς και συναντήσεις με
τους παραγωγούς.
Οι λεπτομέρειες της συγκεκριμένης διοργάνωσης είναι όπως
παρακάτω:
Κατά τη διάρκεια των ημερομηνιών της έκθεσης ( 07 - 10
Σεπτεμβρίου 2022 ) θα καλυφθούν τα έξοδα διαμονής ενός
εκπροσώπου από κάθε εταιρία για 3 νύχτες. Τα έξοδα
διαμονής θα καλυφθούν μόνο εφόσον οι επισκέπτες λάβουν
μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και ταξιδέψουν στις
συγκεκριμένες ημερομηνίες ( 07 - 10 Σεπτεμβρίου 2022 )
(διαμονή 3 νυχτών). Σε περίπτωση που οι επισκέπτες
επιθυμούν να ταξιδέψουν λιγότερες μέρες ή σε
διαφοροποιημένες ημερομηνίες, θα πρέπει να καλύψουν οι
ίδιοι τα έξοδά τους.
Oι εταιρείες που θέλουν να επισκεφτούν την έκθεση πρέπει
να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση και να την στείλουν
το αργότερο μέχρι τις 19.08.2022
στο e-mail thessaloniki@trade.gov.tr .
Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://en.signistanbul.com/

Ανακοίνωση για την 32nd INTERNATIONAL HOME &
KITCHENWARES FAIR
Το Γραφείο του Εμπορικού Ακολούθου του Προξενείου της
Τουρκίας στη Θεσσαλονίκης, μας ενημερώνει ότι στις 15-18
Σεπτεμβρίου 2022 πρόκειται να πραγματοποιηθεί η Διεθνή
Έκθεση INTERNATIONAL HOME & KITCHENWARES FAIR
«ZUCHEX 2022», στο Tuyap Fair Convention&Congress
Center, από την εταιρία Tarsus Fuarcilik με την επιχορήγηση
του σχετιζόμενου φορέα εξαγωγής.
Στην έκθεση προσκαλούνται τα στελέχη των διοικήσεων των
εταιριών που δραστηριοποιούνται στους τομείς: Γυαλί,
πορσελάνη, κεραμικά σκεύη, μεταλλικά κουζινικά, πλαστικά
οικιακά / αξεσουάρ κήπου, οικιακά είδη, εταιρείες εστίασης και
φιλοξενίας, ιδιοκτήτες και διευθυντές ξενοδοχείων και
εστιατορίων.
Παράλληλα με την έκθεση υπάρχει ειδική διοργάνωση από το
Υπουργείο, το οποίο διαρκεί 3 μέρες και περιλαμβάνει
επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο καθώς και συναντήσεις με
τους παραγωγούς.
Οι λεπτομέρειες της συγκεκριμένης διοργάνωσης είναι όπως
παρακάτω:
Κατά τη διάρκεια των ημερομηνιών της έκθεσης ( 14 - 17
Σεπτεμβρίου 2022 ) το Υπουργείο θα καλύψει τα έξοδα
διαμονής ενός εκπροσώπου από κάθε εταιρία για 3 νύχτες.
Τα έξοδα διαμονής θα καλυφθούν μόνο εφόσον οι επισκέπτες
λάβουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και ταξιδέψουν
στις συγκεκριμένες ημερομηνίες ( 14 - 17 Σεπτεμβρίου 2022)
(διαμονή 3 νυχτών). Σε περίπτωση που οι επισκέπτες
επιθυμούν να ταξιδέψουν λιγότερες μέρες ή σε
διαφοροποιημένες ημερομηνίες, θα πρέπει να καλύψουν οι
ίδιοι τα έξοδά τους.
Oι εταιρείες που θέλουν να επισκεφτούν την έκθεση πρέπει
να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση και να την στείλουν
το
αργότερο
μέχρι
τις
29.08.2022
στο
email
thessaloniki@trade.gov.tr . Για περισσότερες
πληροφορίες και λεπτομέρειες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
https://en.zuchex.com/

52ο Διεθνές Συμπόσιο για τα Αιθέρια Έλαια στο Concordia Design Wrocław της Πολωνίας
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών–Ε.Β.Ε.Α., στο πλαίσιο συμμετοχής του στο έργο με τίτλο: “Enterprise Europe
Network Hellas”, της περιόδου υλοποίησης του Προγράμματος “Single Market Programme-COSME 2021-EEN (SMP-COSME
2021-EEN)”, ενημερώνει τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις για τη δυνατότητα που έχουν να συμμετέχουν στο 52ο Διεθνές Συμπόσιο
για τα Αιθέρια Έλαια (στη διάρκεια του οποίου θα λάβουν χώρα και Β2Β συναντήσεις), το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο
Concordia Design Wrocław της Πολωνίας από τις 4 έως τις 7 Σεπτεμβρίου 2022.
Το Συμπόσιο διοργανώνεται ετησίως στην Ευρώπη από το 1969, προκειμένου να τονωθεί η συνεργασία μεταξύ επιστημόνων για
την πρόοδο της έρευνας και ανάπτυξης στον κλάδο των ελαίων και των συστατικών τους. Στο πλαίσιο αυτό θα εξεταστούν όλες οι
πτυχές των αιθέριων ελαίων και των σχετικών φυσικών προϊόντων, από την παραγωγή, την καλλιέργεια, την ανάλυση, τη βιογένεση
και τη χημεία έως τη βιολογική δραστηριότητα και χρήση. Η εκδήλωση συνδέεται με το ευρέως γνωστό παγκοσμίως Συμπόσιο για
τα Αιθέρια Έλαια – ISEO.
Για περισσότερες πληροφορίες για το Συμπόσιο, μπορείτε να πατήσετε εδώ.
Για να κάνετε την εγγραφή σας, πατήστε εδώ.
Στην περίπτωση που κάποια ενδιαφερόμενη επιχείρηση επιθυμεί να συμμετάσχει στο εν λόγω Συμπόσιο και στις Β2Β συναντήσεις,
μπορεί να το γνωστοποιήσει στο e-mail: euroaffairs@acci.gr του Τμήματος Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Ε.Β.Ε.Α..

Διαδικτυακό Σεμινάριο Δημιουργίας Προσωπικής και
Επαγγελματικής Ιστοσελίδας
Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Αιγαίου
διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα: «Δημιουργία
Προσωπικής και Επαγγελματικής Ιστοσελίδας» διάρκειας 28
ημερών και ημερομηνία έναρξης την 3η/10/2022.
Σκοπός της εκμάθησης σχεδιασμού ιστοσελίδων είναι η
απόκτηση εμπειρίας στο είδος αυτό δραστηριότητας,
δημιουργώντας ένα χαρτοφυλάκιο με δεξιότητες σχεδιασμού
και ανάπτυξης τεχνικών ικανοτήτων. Η εκμάθηση σχεδιασμού
ιστοσελίδων, διευκολύνει τη πρόσβαση στις βασικές
μεθόδους που εμπλέκονται στη δημιουργία τους. Κάθε
μάθημα βοηθά στην απόκτηση τεχνικών γνώσεων και
εργαλείων που είναι απαραίτητα για τη δημιουργία
ιστότοπων. Οι συγκεκριμένες γνώσεις δίνουν τη δυνατότητα
δημιουργίας εύχρηστων ιστότοπων, με καθαρή, καθαρή δομή
καιπλοήγηση. Το εκπαιδευτικό υλικό θα αποτελείται από
σχετικό σύγγραμμα και παρουσιάσεις της κάθε εκπαιδευτικής
ενότητας, συνοδευόμενες από βίντεο. Θα χρησιμοποιηθεί η
μέθοδος της ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης. Το υλικό θα
διατίθεται σταδιακά. Κάθε εβδομάδα και μία ενότητα. Στόχος
είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τη χρήση όλων των
κοινωνικών δικτύων, ώστε να δημιουργήσουν προσωπικά και
επαγγελματικά προφίλ.
Για να δηλώσετε συμμετοχή στο σεμινάριο, πατήστε εδώ .
Κόστος σεμιναρίου: 150 ευρώ
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε
την ιστοσελίδα: https://epta.aegean.gr/ ή να επικοινωνήσετε
στο εξής τηλέφωνο: 22730 82255 καθημερινά κατά τις
ώρες 9:00-15:00, καθώς και στο εξής
email: epta@aegean.gr.

25η Διεθνής Έκθεση Εξοπλισμού και Τεχνολογιών
Ξενοδοχείων, Εστιατορίων, Καφετεριών και
Ζαχαροπλαστείων στην Κωνσταντινούπολη
Από το Γραφείο του Εμπορικού Ακολούθου του Προξενείου
της Τουρκίας στη Θεσσαλονίκη ανακοινώνεται ότι στις 20-24
Σεπτεμβρίου 2022 πρόκειται να πραγματοποιηθεί η 25η
Διεθνής Έκθεση με θέμα: “Hotel, Restaurant, Cafe, Patisserie
Equipment and Technologies Fair” στην Κωνσταντινούπολη.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
https://www.hostechbytusid.com/en/ ή επικοινωνήστε στο
εξής e-mail: thessaloniki@trade.gov.tr

Metal-Expo: Εμπορική έκθεση σιδήρου, χάλυβα,
μεταλλικών προϊόντων
και τεχνολογιών παραγωγής στην Κωνσταντινούπολη
Από το Γραφείο του Εμπορικού Ακολούθου του Προξενείου
της Τουρκίας στη Θεσσαλονίκη ανακοινώνεται ότι από τις 28
Σεπτεμβρίου έως τις 31 Οκτωβρίου 2022 πρόκειται να
πραγματοποιηθεί η Διεθνής Έκθεση Metal-Expo, στο
Instabul Expo/Cnr Center, από την εταιρία “Sky Fuarcilik” με
την επιχορήγηση του σχετιζόμενου φορέα εξαγωγής.
Στην έκθεση προσκαλούνται τα στελέχη των διοικήσεων των
εταιριών
που
δραστηριοποιούνται
στους
τομείς:
Παραγωγούς χάλυβα, εμπόρους χάλυβα, πρώτων υλών που
χρησιμοποιούμε στην παραγωγή, στα μηχανήματα και στον
εξοπλισμό.
Παράλληλα με την έκθεση υπάρχει ειδική διοργάνωση από το
Υπουργείο, η οποία διαρκεί 3 ημέρες και περιλαμβάνει
επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο, καθώς και συναντήσεις με
τους παραγωγούς.
Οι λεπτομέρειες της συγκεκριμένης διοργάνωσης είναι όπως
παρακάτω:
Κατά τη διάρκεια των ημερομηνιών της έκθεσης (27 - 30
Σεπτεμβρίου 2022), το Υπουργείο θα καλύψει τα έξοδα
διαμονής ενός εκπροσώπου από κάθε εταιρία για 3 νύχτες.
Τα έξοδα διαμονής θα καλυφθούν μόνο εφόσον οι
επισκέπτες λάβουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και
ταξιδέψουν στις συγκεκριμένες ημερομηνίες (27 - 30
Σεπτεμβρίου 2022) (διαμονή 3 νυχτών). Σε περίπτωση που
οι επισκέπτες επιθυμούν να ταξιδέψουν λιγότερες μέρες ή σε
διαφορετικές ημερομηνίες, θα πρέπει να καλύψουν οι ίδιοι τα
έξοδά τους.
Σε περίπτωση αυξημένου ενδιαφέροντος για την έκθεση,
ενδέχεται το αρμόδιο Υπουργείο να μειώσει τον αριθμό των
συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. Γι’ αυτό το λόγο,
παρακαλούνται οι εταιρίες που κάνουν αίτηση να μην
προβούν σε προγραμματισμό του ταξιδιού τους προτού
λάβουν την τελική έγκριση από τη Πρεσβεία της Τουρκίας στη
Θεσσαλονίκη.
Oι εταιρίες που επιθυμούν να επισκεφθούν την έκθεση,
πρέπει να συμπληρώσουν τη συνημμένη αίτηση και να την
αποστείλουν το αργότερο μέχρι τις 16.09.2022 στο εξής email: thessaloniki@trade.gov.tr .
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
https://www.metalexpo.com.tr/ .

Ανακοίνωση για την 5th INTERNATIONAL ROADS, BRİDGES AND TUNNELS FAIR
Το Γραφείο του Εμπορικού Ακολούθου του Προξενείου της Τουρκίας στη Θεσσαλονίκης, μας ενημερώνει ότι στις 15-17
Σεπτεμβρίου 2022 πρόκειται να πραγματοποιηθεί η Διεθνή Έκθεση INTERNATIONAL ROADS, BRIDGES AND TUNNELS FAIR
«ROAD2TUNNEL 2022» , στο Izmir Fair Convention and Congress Center, από την εταιρία IZFAS με την επιχορήγηση του
σχετιζόμενου φορέα εξαγωγής.
Στην έκθεση προσκαλούνται τα στελέχη των διοικήσεων των εταιριών που δραστηριοποιούνται στους τομείς: Κατασκευαστικές
Αυτοκινητόδρομων, Γέφυρων και Σηράγγων, Δημόσια Ιδρύματα, Εργολάβοι, Υπεργολάβοι, Μηχανήματα και
Εξοπλισμοί Κατασκευαστών.
Παράλληλα με την έκθεση υπάρχει ειδική διοργάνωση από το Υπουργείο, το οποίο διαρκεί 3 μέρες και περιλαμβάνει επίσκεψη
στον εκθεσιακό χώρο καθώς και συναντήσεις με τους παραγωγούς.
Οι λεπτομέρειες της συγκεκριμένης διοργάνωσης είναι όπως παρακάτω:
Κατά τη διάρκεια των ημερομηνιών της έκθεσης ( 14 - 17 Σεπτεμβρίου 2022 ) το Υπουργείο θα καλύψει τα έξοδα διαμονής ενός
εκπροσώπου από κάθε εταιρία για 3 νύχτες. Τα έξοδα διαμονής θα καλυφθούν μόνο εφόσον οι επισκέπτες λάβουν μέρος στο
συγκεκριμένο πρόγραμμα και ταξιδέψουν στις συγκεκριμένες ημερομηνίες ( 14 - 17 Σεπτεμβρίου 2022 ) (διαμονή 3 νυχτών). Σε
περίπτωση που οι επισκέπτες επιθυμούν να ταξιδέψουν λιγότερες μέρες ή σε διαφοροποιημένες ημερομηνίες, θα πρέπει να
καλύψουν οι ίδιοι τα έξοδά τους.
Oι εταιρείες που θέλουν να επισκεφτούν την έκθεση πρέπει να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση και να την στείλουν το
αργότερο μέχρι τις 29.08.2022 στο e-mail thessaloniki@trade.gov.tr . Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://www.road2tunnel.com/en_US/

Ετήσιο Διασυνοριακό Συνέδριο
Η DKMT Euroregion σας προσκαλεί στο ερχόμενο διασυνοριακό σχολείο και ετήσιο συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί από τις 2830
Σεπτεμβρίου
2022
στο
Νόβι
Σάντ
Σερβίας
και
στο
Σέγκεντ
της
Ουγγαρίας.
Το πιο πρόσφατο πρόγραμμα μπορείτε να το βρείτε εδώ: AEBR Annual Events 2022 Programme.
Οι εγγραφές είναι ακόμα δυνατές, η προθεσμία εγγραφής έχει παραταθεί έως τις 31 Αυγούστου , πατήστε για να εγγραφείτε
REGISTER HERE . Μόλις εγγραφείτε, σημειώστε ότι θα λάβετε ένα email επιβεβαίωσης που θα περιέχει έναν σύνδεσμο για την
προσωπική σας εγγραφή, τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για περαιτέρω αλλαγές και ενημερώσεις της εγγραφής και των
ταξιδιωτικών σας πληροφοριών.
Συνημμένα, βρείτε μερικές πρακτικές πληροφορίες για την οργάνωση του ταξιδιού σας και μια φόρμα κράτησης για διαμονή σε
ξενοδοχείο με ειδική έκπτωση AEBR στο Szeged για το CB School.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήστε στο email: info@aebr.eu

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΠΌΦΑΣΗ Α.1104/28.07.2022 (ΦΕΚ 4165/04.08.2022)
Ίδρυση Καταστήματος Αφορολογήτων και Αδασμολόγητων Ειδών της Κ.Α.Ε. Α.Ε. στον Λιμένα Καρλοβασίου Σάμου.
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1110/05.08.2022 (ΦΕΚ 4334/16.08.2022)
Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων- «Δήλωση Φ.Μ.Α.»
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1108/03.08.2022 (ΦΕΚ 4318/12.08.2022)
Τροποποίηση της αριθ. πρωτ. ΠΟΛ. 1338/96 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ Β’ /18/17-01-1997) Απόφασης Υπ. Οικονομικών «Διαδικασία
απαλλαγής από ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών που πραγματοποιείται από υποκείμενο στο φόρο εγκατεστημένο στο εσωτερικό
της χώρας προς αγοραστή – ταξιδιώτη μη εγκατεστημένο στο εσωτερικό της Κοινότητας και ο οποίος αναχωρεί για Τρίτη Χώρα
από την Ελλάδα ή μέσω άλλου Κράτους –Μέλους-»
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: Ο.ΔΕΑΦ 1071691 ΕΞ 2022/05.08.2022
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 118, 135, 140, 141, 160, 182, 183, 184, 198 και 201 του ν.4964/2022 (Α΄ 150) «Διατάξεις
για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων,
την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 150/30.07.2022
(Ν.4964/2022)
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1109/04.08.2022 (ΑΔΑ:69ΡΝ46ΜΠ3Ζ-ΣΙ7)
Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις έκδοσης άδειας λειτουργίας των πλωτών μέσων, ως μέσων αποθήκευσης, διακίνησης και
εφοδιασμού, κατά περίπτωση, ενεργειακών προϊόντων. (ΦΕΚ 4318/12.08.2022)
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2060/12.08.2022 (ΑΔΑ:638Α46ΜΠ3Ζ-14Ξ)
Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 41 και
των άρθρων 45 και 48 του ν. 4916/2022 (Α΄65).
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1111/11.08.2022 (ΦΕΚ 4353/17.08.2022)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1034/9.3.2022 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)
«Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2021, των λοιπών
εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή. Τύπος και περιεχόμενο της πράξης
διοικητικού/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου φορολογικών ετών 2021 και εφεξής για φορολογούμενους που έχουν υπαχθεί
στις διατάξεις του άρθρου 5Β του ν. 4172/2013 (Α’ 167)» (Β’ 1098).
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ 1112/12.08.2022 (ΦΕΚ 4352/16.08.2022)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1162/2018 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Υποβολή
Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω
διαδικτύου» (Β' 3579).

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (συνέχεια)
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ E. 2061/12-08-2022 (ΑΔΑ: 6Ο0Α46ΜΠ3Ζ-ΜΟΖ)
Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του νομικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει το καθεστώς λειτουργίας των διήμερων
μικρών αποσταγματοποιών.
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε. 2063 /12-08-2022 (ΑΔΑ: 6ΓΗ846ΜΠ3Ζ-ΖΨΩ)
Κοινοποίηση του άρθρου 25 του ν.4950/2022 (Α΄ 128) «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις».
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ A. 1113 /12-08-2022 (ΑΔΑ: 95Λ746ΜΠ3Ζ-01Φ)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1124/18-6-2015 (B’ 1196) απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων περί του
καθορισμού της διαδικασίας εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 65Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ν. 4174/2013 (Α’
170) σχετικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που εκδίδεται από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και ελεγκτικές εταιρείες εγγεγραμμένους
στο δημόσιο Μητρώο του ν. 4449/2017 (Α΄ 7). (ΦΕΚ 4375/Τεύχος Β΄/18.08.2022)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΙΑΠΩΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Τόκυο , απέστειλε έγγραφο με θέμα:
- Δράσεις που σχετίζονται με την «πράσινη οικονομία» για την προώθηση συνεργασιών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών
επιχειρήσεων στο Βιετνάμ
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στο Τόκυο (www.agora.mfa.gr), τηλ.: +81-3-3404-5853, 1195, φαξ: +81-3-3404-5845, E-mail: ecocom-tokyo@mfa.gr ή την
ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .
ΙΣΠΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μαδρίτη, απέστειλε ενημερωτικά έγγραφα
με θέμα:
- ΣΥΝΕΧΗ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ
- ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ 20% ΤΗΣ ΑΙR EUROPA ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ IAG
- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 700.000 ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ
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 .
ΤΟΥΡΚΙΑ
Το Γραφείο της Γενικής Διεύθυνσης Εξαγωγών, του Υπουργείου Εμπορίου, της Δημοκρατίας της Τουρκίας στην
Κωνσταντινούπολη, απέστειλε ενημερωτικό έγγραφο με θέμα:
- ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ_ ειδήσεις για την οικονομία, αναφορές για τους τομείς εξαγωγών και για τις περιφέρειες.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη (https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/office/871) , email:
ecocom-istanbul@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .

Ζήτηση συνεργασίας από Τουρκία
Η τεχνολογική εταιρεία Armas Elektronik Ltd, η οποία εδρεύει στην Τουρκία και δραστηριοποιείται στον τομέα της κατασκευής και
εξαγωγής drug testers και αναπνευστικών, με σχετικό έγγραφο προς το ΒΕΘ εκδήλωσε το ενδιαφέρον της για σύναψη συνεργασίας
με ελληνικές επιχειρήσεις.
Τα προϊόντα διαθέτουν πιστοποιητικά DOT/NHTSA – Evidence Class & CE.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε το site: https://www.armaselektronik.com/ ή να επικοινωνήσετε
με email: gamze.e@armaselektronik.com

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
47η INTERNATIONAL FUR FAIR 2022
Πόλη: Καστοριά, Δυτική Μακεδονία
Ημερομηνία: 25-28 Αυγούστου 2022
Εκθέματα: Έκθεση γούνας
Πληροφορίες: Site: International Fur Fair Kastoria
86η ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Πόλη: Θεσσαλονίκη, HELEXPO
Ημερομηνία: 10-18 Σεπτεμβρίου 2022
Εκθέματα: Γεωργοκτηνοτροφικός τομέας, Τρόφιμα-Ποτά, Ενέργεια, Τεχνολογία, Κοσμήματα, Οχήματα, Έπιπλα, Διακόσμηση,
Εκπαίδευση
Πληροφορίες: Site: https://www.thessalonikifair.gr/el
ATHENS FASHION TRADE SHOW
Πόλη: Αθήνα, Metropolitan Expo
Ημερομηνία: 15-18 Σεπτεμβρίου 2022
Εκθέματα: Έκθεση μόδας & αξεσουάρ
Πληροφορίες: Site: www.athensfashiontradeshow.gr

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Intersec Buenos Aires
Πόλη: La Rural Predio Ferial Av. Sarmiento Buenos Aires, Argentina
Ημερομηνία: 24-26 Αυγούστου 2022
Εκθέματα: Συστήματα ασφαλείας και πυροπροστασίας
Πληροφορίες: Site: https://intersec-buenos-aires.ar.messefrankfurt.com/buenos-aires/es.html
INDIA INTERNATIONAL MSME EXPO & SUMMIT
Πόλη: Pragati Maidan, New Delhi
Ημερομηνία: 25-27 Αυγούστου 2022
Εκθέματα: Έκθεση προϊόντων & υπηρεσιών επιχειρήσεων και Βιομηχανικού εμπορίου
Αεροπορία, Φάρμακα, Τηλεπικοινωνιών, Αγροτικά, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Πληροφορίες: Site: https://www.veth.gov.gr/images/nodes/100/2089_3_in_1_file.pdf , e-mail: mailto:mkt.athens@mea.gov.in
KHILONA 2022
Πόλη: India Expo Centre & Mart, Greater Noida, Δελχί, Ινδία
Ημερομηνία: 26-28 Αυγούστου 2022
Εκθέματα: Ποδήλατα & Τρίκυκλα, Επιτραπέζια παιχνίδια, Εκπαιδευτικά Παιχνίδια, Βρεφικά παιχνίδια, Μουσικά όργανα,
Παιχνίδια με τηλεχειρισμό, Ειδικά παιχνίδια για παιδιά με ιδιαίτερη πρόκληση
Πληροφορίες: Site: http://www.indiatoyfair.in/ , email: naveen.gaur@epch.com
CNR FOOD ISTANBUL
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 31 Αυγούστου - 03 Σεπτεμβρίου 2022
Εκθέματα: Έκθεση τροφίμων και ποτών
Πληροφορίες: Site: greatexhibitions.gr , email: marketing@greatexhibitions.gr , τηλ.6980725864

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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12/9/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΟΙΚΙΣΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΤΥΠΩΝ.ΤΗΛ 2103483161.
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13/9/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΗΝ
ΑΝΑΘΕΣΗ
ΤΟΥ
ΚΤΗΡΙΩΝ.ΤΗΛ.2695360606
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15/9/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΧ.ΤΗΛ.2103483161

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ
ΕΡΓΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ
ΓΙΑ

ΑΣΔΥΣ

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΑΣΔΥΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
ΑΛΒΑΝΙΑ
Διεθνής διαγωνισμός για την κατασκευή του οδικού άξονα Milot-Fier στην Αλβανία
Το γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της πρεσβείας της Ελλάδος στα Τίρανα, ενημερώνει ότι η κυβέρνηση της
Αλβανικής
Δημοκρατίας
προκήρυξε
δύο
(2)
νέους
διεθνείς
διαγωνισμούς.
Πρόκειται για την κατασκευή οδικού άξονα τις πόλεις Milot (ΒΔ Αλβανία) και Fier (ΝΑ Αλβανία), ο οποίος συνδέει την Αλβανία
βορείως με την Κροατία και νοτίως με την Ελλάδα και έχει αποτελεί τμήμα του Γαλάζιου Διαδρόμου (Blue Corridor) συνολικού
μήκους 1550 χλμ. Επίσης θα αποτελεί τον πρώτο με ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας τα 130 χλμ/ωρα, ενώ τα
επιτρεπόμενα όρια ταχύτητα θα κυμαίνονται μεταξύ 90-130 χλμ/ώρα.
Σημειώνεται ότι Α/Υπουργός Ενέργειας & Υποδομών διευκρίνισε ότι η κατασκευή ανωτέρω τμήματος οδικού άξονα μήκους 114
χλμ, η συνολική δαπάνη της οποίας ανέρχεται σε 837 εκατ. ευρώ, δεν θα προκηρυχθεί με ένα μόνο διαγωνισμό, αλλά θα διαιρεθεί
σε τρία τμήματα, ήτοι Milot-Thumane, Kashar-Lekaj και Lekaj –Fier, ενώ κάθε εταιρεία θα διαγωνισθεί χωριστά για κάθε τμήμα.
Επίσης σημείωσε ότι οι εργασίες για το τμήμα Thumane-Kashar έχουν ήδη εκκινήσει, ενώ αναμένεται να ολοκληρωθεί ο
σχεδιασμός του τμήματος Milot-Muriqan. Στα ανωτέρω τμήματα θα κατασκευαστούν εξ αρχής 53 χλμ, ενώ θα αποκατασταθούν
τα υφιστάμενα 62 χλμ.
Η υποβολή των προσφορών και για τους τρείς διαγωνισμούς θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο έως τις 30
Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 12.00. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου κατασκευής των τριών
τμημάτων παρέχεται πληροφόρηση στην ιστοσελίδα της Α/Υπηρεσίας Δημοσίων Διαγωνισμών:
http://www.app.gov.al/contract-notice/
Milot-Thumane (REF-37639-08-01-2022): μήκος13,5 χλμ,, προϋπολογισμός 44.620.189 ευρώ και ολοκλήρωση εντός 30 μηνών.
Kashar-Lekaj (REF-37642-08-01-2022): μήκος 26,6 χλμ,, προϋπολογισμός 474.869.965 ευρώ και ολοκλήρωση εντός 42 μηνών.
Lekaj –Fier (REF-37643-08-01-2022): μήκος 46 χλμ,, προϋπολογισμός 317.595.539 ευρώ και ολοκλήρωση εντός 33 μηνών.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήστε στο email: ecocom-tirana@mfa.gr

•

•

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.

