Φεβρουάριος 2022
Σε λειτουργία η ηλεκτρονική αίτηση επικουρικής
σύνταξης λόγω αναπηρίας
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ e-ΕΦΚΑ/01.02.2022
Τέθηκε σήμερα σε λειτουργία στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ
και η ηλεκτρονική αίτηση για τη λήψη επικουρικής
σύνταξης λόγω αναπηρίας. Με την υλοποίηση αυτής της
ηλεκτρονικής διαδικασίας όλες οι νέες αιτήσεις για λήψη
επικουρικής σύνταξης (γήρατος, αναπηρίας και
μεταβίβασης λόγω θανάτου) του ιδιωτικού τομέα
πραγματοποιούνται πλέον ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα
του e-ΕΦΚΑ. Μέσα στο επόμενο διάστημα πρόκειται να τεθεί
σε λειτουργία και η αντίστοιχη ηλεκτρονική αίτηση για τους
ασφαλισμένους του δημοσίου τομέα.
Με την ηλεκτρονική αίτηση επικουρικής λόγω αναπηρίας
καταργείται η υποχρέωση των αναπήρων συμπολιτών μας να
επισκέπτονται τα υποκαταστήματα του e-ΕΦΚΑ για την
υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών. Παράλληλα, όταν
ένας ασφαλισμένος υποβάλει ηλεκτρονικά το αίτημα για λήψη
της κύριας σύνταξης μπορεί την ίδια ημέρα να υποβάλλει και
ηλεκτρονικό αίτημα για τη λήψη της επικουρικής. Η
ψηφιοποίηση της διαδικασίας εξαλείφει την ταλαιπωρία των
ασφαλισμένων- ειδικά των πιο ευάλωτων- και παράλληλα
επιταχύνει σημαντικά την έκδοση των επικουρικών
συντάξεων.
Η ηλεκτρονική αίτηση απονομής επικουρικής σύνταξης και
για τις 3 κατηγορίες (γήρατος, αναπηρίας, μεταβίβασης λόγω
θανάτου) αφορά χιλιάδες ασφαλισμένους. Ενδεικτικά, το
σύνολο των αιτημάτων για την έκδοση επικουρικών
συντάξεων ιδιωτικού τομέα που κατατέθηκαν στα
υποκαταστήματα το 2021 ξεπέρασαν τις 100.000.
Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής για τις 3
κατηγορίες
Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Υποβολής
Αίτησης απονομής επικουρικής σύνταξης» o χρήστης
εισέρχεται είτε μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr, είτε
μέσω
του
διαδικτυακού
τόπου
του
e-ΕΦΚΑ
(https://www.efka.gov.gr) και ακολουθεί την διαδρομή:
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες =>Συνταξιούχοι =>ηλεκτρονική
υποβολή Αίτησης συνταξιοδότησης
(https://www.efka.gov.gr/el/syntaxioychoi/aitisi)
Ακολούθως, επιλέγει την κατηγορία που τον ενδιαφέρει και
συμπληρώνει τις οθόνες που εμφανίζονται. Η πλειονότητα
των δικαιολογητικών που απαιτούνται αντλούνται μέσω
διαλειτουργικότητας με το Μητρώο Πολιτών και άλλους
φορείς του Δημόσιου Τομέα. Εφόσον απαιτηθεί, η αρμόδια
υπηρεσιακή δομή θα επικοινωνεί κατά περίπτωση με τον
αιτούντα, για τις τυχόν ελλείψεις που διαπιστώνονται.
Μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα πρόκειται να
ψηφιοποιηθούν και οι αιτήσεις για επικουρικές συντάξεις του
δημοσίου τομέα και συγκεκριμένα:
•
•

Η υποβολή αίτησης για μεταβίβαση επικουρικής
σύνταξης λόγω θανάτου για συνταξιούχους του
δημοσίου τομέα
Η υποβολή αιτήματος λόγω αναπηρίας
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myAADE: Άμεση πίστωση πληρωμών και μέσω IRIS
Στη διάθεση των φορολογουμένων βρίσκεται ο νέος τρόπος
πληρωμής
οφειλών
και
ρυθμίσεων,
στο
myAADE
(myaade.gov.gr). Πλέον, μπορούν να πληρώνουν τις οφειλές
τους μέσω της online υπηρεσίας πληρωμών, IRIS, που
υποστηρίζεται από την ΔΙΑΣ (Διατραπεζικά Συστήματα) και στην
οποία συμμετέχουν οι AlphaBank, Εθνική, Eurobank και
Πειραιώς.
Αναλυτικά τοΔελτίοΤύπου εδώ

Σε 0,35% ορίζεται το ελάχιστο επιτόκιο χορήγησης δανείων
στο Ταμείο Ανάκαμψης
Υπουργείο Οικονομικών Δελτίο Τύπου 01.02.2022 : Σταθερό,
σε ποσοστό 0,35% ορίζεται το ελάχιστο επιτόκιο χορήγησης
δανείων, στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα και του αρμόδιου
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Θόδωρου Σκυλακάκη,
που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο συγκεκριμένος όρος, σε σχέση με το ύψος του επιτοκίου,
ισχύει για όσες δανειακές συμβάσεις συναφθούν μεταξύ των
τραπεζών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα και των
δικαιούχων επενδυτών. Διευκρινίζεται πως το επιτόκιο δύναται,
κατά περίπτωση, να είναι υψηλότερο.
Μέχρι στιγμής, στο δανειοδοτικό σκέλος του «Ελλάδα 2.0»
συμμετέχουν τα εξής πιστωτικά ιδρύματα: Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων (ΕΙΒ), Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και
Ανάπτυξης (EBRD), Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς,
AlphaBank, Eurobank, OptimaBank και Παγκρήτια Τράπεζα.
Προσεχώς, αναμένεται να εκδοθεί νέα πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Ταμείο Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας περισσότερων τραπεζών.
Υπενθυμίζεται πως σε προηγούμενη απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Θόδωρου Σκυλακάκη
– σε ισχύ από τον Δεκέμβριο του 2021 – έχουν προσδιοριστεί
τα κριτήρια αξιολόγησης της επιλεξιμότητας επενδυτικών
σχεδίων, που χρηματοδοτούνται με δάνεια του Ταμείου
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».
Ειδικότερα, το ύψος της χρηματοδότησης του επενδυτικού
σχεδίου, από το δάνειο του Ταμείου Ανάκαμψης, υπολογίζεται
σύμφωνα με την ύπαρξη προϋπολογισμού επιλέξιμων
επενδυτικών δαπανών στους πέντε πυλώνες του δανειακού
σκέλους του «Ελλάδα 2.0», καθώς και με την κάλυψη
συγκεκριμένων κριτηρίων ανά πυλώνα.
Δείτε εδώ αναλυτικά το Δελτίο Τύπου.
ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. e-δησεόγραμμα Τεύχος 186
Δείτε εδώτο Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο, Ιανουάριος 2022 ,
τεύχος 186 του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας
στην Εργασία www.elinyae.gr .

Κώστας Σκρέκας: 30% αύξηση της επιδότησης στον δεύτερο κύκλο του «Κινούμαι Ηλεκτρικά»
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /02.02.2022
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοινώνει ότι τον Απρίλιο θα ξεκινήσει ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος
«Κινούμαι Ηλεκτρικά» για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης.Το νέο πρόγραμμα, με προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ για το 2022,
περιλαμβάνει αυξημένες επιδοτήσεις για την αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων και δικύκλων ενώ θεσπίζονται κοινωνικά κριτήρια για
ΑμεΑ, τρίτεκνους και – για πρώτη φορά – για νέους έως 29 ετών. Ειδική μέριμνα θα ληφθεί και για τις επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται σε νησιά.
Ο δεύτερος κύκλος του «Κινούμαι Ηλεκτρικά» θα έχει αναδρομική ισχύ από 1.12.2021 και οι πολίτες θα μπορούν να
υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως τις 31.12.2023.
Οι σημαντικότερες διατάξεις του νέου προγράμματος είναι οι εξής:
− Για τα φυσικά πρόσωπα, το ποσοστό επιδότησης για την αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου αυξάνεται από 20% σε 30% και το
μέγιστο ποσό σε 8.000 ευρώ από 6.000 ευρώ που ίσχυε στον προηγούμενο κύκλο.
− Η απόσυρση του παλιού οχήματος επιβραβεύεται με 1.000 ευρώ, ενώ η αγορά του έξυπνου οικιακού φορτιστή με 500 ευρώ.
− Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για τα Άτομα με Αναπηρία, που δικαιούνται επιπλέον 1.000 ευρώ, για τις οικογένειες που έχουν
τουλάχιστον τρία εξαρτώμενα τέκνα, οι οποίες θα δικαιούνται 1.000 ευρώ ανά εξαρτώμενο τέκνο, έναντι των συνολικά 1.000
ευρώ που προβλεπόταν στο παρελθόν, αλλά και για τους νέους έως 29 ετών οι οποίοι θα λαμβάνουν επιπλέον 1.000 ευρώ.
− Για τα φυσικά πρόσωπα, το ποσοστό επιδότησης για την αγορά ηλεκτρικών δικύκλων και τρικύκλων κατηγορίας L5e έως και L7e
αυξάνεται από 20% σε 40% και το μέγιστο ποσό επιδότησης από 800 ευρώ σε 3.000 ευρώ. Στις κατηγορίες αυτές
περιλαμβάνονται τα επαγγελματικά ηλεκτρικά τρίκυκλα που χρησιμοποιούνται για την μεταφορά εμπορευμάτων ή/και επιβατών
καθώς και τα μικροαυτοκίνητα. Ειδικά για νέους έως 29 ετών προβλέπεται η προσαύξηση της ενίσχυσης κατά 1.000 ευρώ για την
αγορά ηλεκτρικών μικροαυτοκινήτων.
− Το ποσοστό επιδότησης για τα ηλεκτρικά δίκυκλα L1e έως L4e παραμένει στο 20% και το μέγιστο ποσό επιδότησης θα είναι 800
ευρώ. Στις κατηγορίες αυτές περιλαμβάνονται τα ελαφρά ηλεκτρικά δίκυκλα και τρίκυκλα με κυβισμό μικρότερο των 50 cc καθώς
και τα αντίστοιχα οχήματα μεγαλύτερου κυβισμού.
− Ειδικά για την προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων του συνόλου της κατηγορίας L θα επιδοτείται προαιρετικά ως μέρος του βασικού
εξοπλισμού του οχήματος η αγορά δεύτερης μπαταρίας με ποσό 300 ευρώ.
− Το ποσοστό επιδότησης για τα ηλεκτρικά ποδήλατα παραμένει στο 40% και το μέγιστο ποσό επιδότησης θα είναι 800 ευρώ.
− Για τις εταιρείες, το ποσοστό επιδότησης για την αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου αυξάνεται από 20% σε 30% και το μέγιστο ποσό
επιδότησης θα ανέλθει σε 8.000 ευρώ ανά όχημα.
− Ο αριθμός των οχημάτων για τον οποίο μια εταιρεία δικαιούται επιδότηση δεν θα περιορίζεται πλέον αριθμητικά, σε αντίθεση με
τον πρώτο κύκλο του προγράμματος που υπήρχε το όριο των 3 ή 6 οχημάτων (σε περίπτωση νησιωτικών Δήμων).
− Οι εταιρείες θα μπορούν πλέον να επιδοτούνται και για την αγορά και εγκατάσταση έξυπνων φορτιστών, με τον όρο ότι αυτοί θα
εξυπηρετούν αμιγώς τους σκοπούς της εταιρείας και δεν θα χρησιμοποιούνται για εμπορική εκμετάλλευση.
− Παρέχεται, επίσης, η δυνατότητα στις εταιρείες να αποσύρουν ίσο αριθμό οχημάτων με αυτόν που αντιστοιχεί στα οχήματα για τα
οποία αιτούνται επιδότησης, με το ποσό ανά όχημα να είναι 1.000 ευρώ.
− Εταιρείες ταχυμεταφορών, διανομών και τουριστικές εταιρείες θα μπορούν να επιδοτηθούν πλέον και για την αγορά ηλεκτρικών
ποδηλάτων.
− Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας GR–EcoIslands, ειδική μέριμνα λαμβάνεται για εταιρείες που δραστηριοποιούνται στα νησιά,
καθώς η αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου ενισχύεται με επιπλέον 4.000 ευρώ ανά αυτοκίνητο σε όλα τα νησιά της χώρας.
− Ενισχύονται επίσης οι εταιρείες αντιπροσώπων, εμπόρων και εισαγωγέων αυτοκινήτων για την αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων
επίδειξης (testdrive) με ποσοστό επιδότησης 30% και μέγιστο ποσό τις 8.000 ευρώ ανά αυτοκίνητο.
− Σε σχέση με τον πρώτο κύκλο του προγράμματος, δεν θα υπάρχει πλέον η υποχρέωση εξαγοράς του οχήματος στη λήξη της
περιόδου χρονομίσθωσης. Με τον τρόπο αυτόν διευκολύνεται η αντικατάσταση των παλαιών ρυπογόνων εταιρικών στόλων.
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, δήλωσε: «Με τον δεύτερο κύκλο του «Κινούμαι Ηλεκτρικά» και τις νέες
αυξημένες επιδοτήσεις, δίνουμε ισχυρά κίνητρα σε όλο και περισσότερους πολίτες για την απόκτηση αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων.
Ο πρώτος κύκλος του προγράμματος είχε ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα. Συνέβαλε καθοριστικά στην αύξηση των ηλεκτροκίνητων
οχημάτων και στην υπερκάλυψη του στόχου, κατά 183,6%, που προέβλεπε το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ)
για το 2021. Ταξινομήθηκαν 6.967 ηλεκτρικά οχήματα, έναντι στόχου 3.750. Σήμερα, ανακοινώνουμε τις προδιαγραφές του νέου
προγράμματος, το οποίο περιλαμβάνει αύξηση της επιδότησης για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις για την απόκτηση ηλεκτρικών
αυτοκινήτων και δικύκλων. Επίσης, θεσπίζουμε κοινωνικά κριτήρια για ΑμεΑ και πολυτέκνους, αλλά και κριτήρια για την απόσυρση
των παλιών ρυπογόνων οχημάτων και την αγορά έξυπνου φορτιστή. Το νέο πρόγραμμα θα είναι σημαντικό για την επίτευξη των
μακροπρόθεσμων στόχων για την ηλεκτροκίνηση, που προβλέπονται στον πρώτο Εθνικό Κλιματικό Νόμο».
Η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Αλεξάνδρα Σδούκου, δήλωσε: «Ο πρώτος κύκλος του Κινούμαι
Ηλεκτρικά ολοκληρώθηκε με εντυπωσιακή συμμετοχή και έχοντας υποδεχθεί σε 16 μήνες συνολικά 18.816 αιτήσεις, πολιτών και
εταιρειών που επέλεξαν την τεχνολογία της ηλεκτροκίνησης για τις καθημερινές τους μετακινήσεις. Η συμβολή της δράσης στην
διείσδυση των ηλεκτρικών οχημάτων στο μίγμα των μεταφορών ήταν εξαιρετικής σημασίας, γεγονός που μας ώθησε στην
αναβάθμιση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά» που ανακοινώνουμε σήμερα και στην ενίσχυση των κινήτρων που παρέχονται
με απώτερο στόχο την μείωση των ρύπων κατά 55% έως το 2030.
Τα χρηματοδοτικά εργαλεία και τα φορολογικά κίνητρα αποτελούν μέρος ενός συνολικού στρατηγικού σχεδιασμού που θα
αποτυπώνεται στον Κλιματικό Νόμο, στην αξιοποίηση πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης για την ενίσχυση της εγκατάστασης δημόσια
προσβάσιμων υποδομών φόρτισης, στην μετάβαση των νησιών μας στην κλιματική ουδετερότητα και τελικά σε βιώσιμες και φιλικές
προς τον πολίτη πράσινες μεταφορές».

Ξεκινά την 1η Φεβρουαρίου η λειτουργία του Μητρώου των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων
Από το Γραφείο Τύπου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Ξεκινά αύριο Τρίτη 1 Φεβρουαρίου 2022 η λειτουργία του Μητρώου Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και
Εργοδοτών, εντός του πλαισίου που θέσπισε ο Νόμος για την Προστασία της Εργασίας 4808/2021, όπως εξειδικεύθηκε με
απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη (62599/16-9-2021, ΦΕΚ Β΄4279). Πρόκειται για
μέτρο που ενισχύει τη διαφάνεια στο συνδικαλισμό, καθώς από τα στοιχεία που θα καταχωρίζονται στο Μητρώο θα προκύπτει με
σαφήνεια ποιο σωματείο εκπροσωπεί ποιους και πού εντοπίζονται σωματεία-«σφραγίδες».
Η λειτουργία του Μητρώου συνιστά καινοτομία σε σχέση με το παρελθόν, καθώς η υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων και
αρχείων θα πραγματοποιείται αποκλειστικά ψηφιακά και μάλιστα με πρωτοβουλία και ευθύνη των ίδιων των συνδικαλιστικών
οργανώσεων. Μετά την αρχική εγγραφή τους, οι οργανώσεις έχουν την αποκλειστική ευθύνη τήρησης των αρχείων και στοιχείων
στην ψηφιακή τους μερίδα.
Το Μητρώο τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή ως βάση δεδομένων στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, είναι προσβάσιμο στην ηλεκτρονική
διεύθυνση mitroaorganoseon.yeka.gov.gr και αποτελείται από τα εξής επιμέρους Μητρώα: α) Γενικό Μητρώο Συνδικαλιστικών
Οργανώσεων Εργαζομένων (ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.) και β) Γενικό Μητρώο Οργανώσεων Εργοδοτών (ΓΕ. ΜΗ.Ο.Ε.).
Από 1ης Φεβρουαρίου καθίσταται τεχνικά δυνατή η εγγραφή στο Μητρώο των οργανώσεων για τις οποίες προβλέπεται η
σχετική υποχρέωση, δηλαδή για όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων, ενώσεις προσώπων εργαζομένων και
οργανώσεις των εργοδοτών και ειδικά αυτές που συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή και ορίζουν εκπροσώπους τους στις
διοικήσεις των φορέων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς και στα συλλογικά
όργανα αυτού. Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το Ν. 4808/2021, η εγγραφή στο μητρώο αποτελεί προϋπόθεση για συλλογική
διαπραγμάτευση, κήρυξη απεργίας και υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.
Για την εγγραφή των υπόχρεων οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών στο οικείο μητρώο (ΓΕΜΗΣΟΕ ή ΓΕΜΗΟΕ) απαιτείται,
κατά περίπτωση, κατ’ ελάχιστο η υποβολή των ακόλουθων αρχείων ή/και στοιχείων:
• Είδος Οργάνωσης, Επωνυμία
• Στοιχεία έδρας
• Στοιχεία καταστατικού (Ιδρυτική/Συστατική Πράξη, Επικυρωμένο Καταστατικό, Διαταγή Εγγραφής, Δικαστήριο κατάθεσης αίτησης
εγγραφής, Αριθμός-Έτος-Δικαστήριο εγγραφής)
Μετά την εγγραφή τους στο Μητρώο παρέχεται η δυνατότητα στις οργανώσεις για εξαγωγή προτυποποιημένης Βεβαίωσης
Εγγραφής με αποτύπωση, επί του σώματος αυτής, μοναδικού σειριακού αριθμού μέσω του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, η οποία μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για κάθε νόμιμη χρήση.
Εξαιρούνται της υποχρέωσης εγγραφής οι ναυτεργατικές οργανώσεις καθώς και οι οργανώσεις των άρθρων 30Α (αστυνομικών
υπαλλήλων), 30Β (πολιτικού προσωπικού ΕΥΠ) και 30Γ (στρατιωτικών και Σωμάτων) του ν. 1264/1982, όπως ισχύει.
Υπενθυμίζεται επίσης ότι ειδικά οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων (και όχι των εργοδοτών), οι οποίες συνιστώνται
από 01/01/2022 και εφεξής (υπό σύσταση), αποκτούν νομική προσωπικότητα από την εγγραφή τους στο ΓΕΜΗΣΟΕ και την
κατάθεση σε αυτό όλων των στοιχείων που απαιτούνται από το νόμο.
Υπενθυμίζεται ότι οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μπορούν να έχουν πρόσβαση στο
περιεχόμενο του Μητρώου προκειμένου να εκπληρώσουν υποχρεώσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία, όπως, για παράδειγμα,
κατά τη διαδικασία διαπίστωσης ότι συλλογική ρύθμιση εργασίας δεσμεύει ήδη εργοδότες, που απασχολούν ποσοστό μεγαλύτερο
του 50% των εργαζομένων του κλάδου ή του επαγγέλματος. Σε κάθε περίπτωση, εφαρμόζεται η νομοθεσία για την προστασία των
προσωπικών δεδομένων.

10ο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας
Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με την Επιτροπή Αγροτεχνολογίας διοργανώνει το 10 ο Συνέδριο
Αγροτεχνολογίας με τίτλο: «Επαναπροσδιορίζοντας τη Γεωργία: Καλλιεργώντας Λύσεις σε Παγκόσμιες Προκλήσεις»που θα
πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2022 σε υβριδική μορφή.Το ετήσιο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας διοργανώνεται
αδιάλειπτα από το 2012 και έχει πλέον καταστεί θεσμός ως η κορυφαία εκδήλωση του είδους του, συμβάλλοντας στην επιτυχημένη
πορεία της αγροτικής οικονομίας και του αγρότη-επιχειρηματία ως ένα στοχευμένο, συνοπτικό και παρεμβατικό γεγονός. Η φετινή
θεματολογία εστιάζει στην ΚΑΠ, με έμφαση σε πολιτικές ενίσχυσης της απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα, στην ανάπτυξη
βιώσιμων και ανθεκτικών αγροδιατροφικών συστημάτων καθώς και στις επιπτώσεις της πανδημίας στην εφοδιαστική αλυσίδα.
Για περισσότερες πληροφορίες: site:www.amcham.gr/e-mail:f.zourou@amcham.grτηλ:2310 286453

Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ για το Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ
Ανοίγει το Πληροφοριακό Σύστημα "ΕΡΓΑΝΗ" για την υποβολή δηλώσεων για τον Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ (Α' φάση Φεβρουάριος
2022, Β' φάση Ιανουάριος 2022 και Δεκέμβριος 2021), καθώς και για τις αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων από
επιχειρήσεις σε πυρόπληκτες περιοχές της Εύβοιας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.
Αναλυτικά οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων

Παράταση αιτήσεων μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου για το
πρόγραμμα 3.400 νέων θέσεων εργασίας στο πλαίσιο της
δίκαιης μετάβασης στη μεταλιγνιτική εποχή

ΤΑΑ-16971_Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ: Παράταση
Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων ερευνητικών
έργων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΑΕΔ 02.02.2022Παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα,
28 Φεβρουαρίου 2022, η προθεσμία για την υποβολή ηλεκτρονικών
αιτήσεων των επιχειρήσεων για το νέο πρόγραμμα επιδότησης της
εργασίας για την πρόσληψη 3.400 ανέργων, πρώην εργαζομένων
σε επιχειρήσεις των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας και
Πελοποννήσου που επλήγησαν από τις επιπτώσεις της
απολιγνιτοποίησης, σε θέσεις πλήρους απασχόλησης.
Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 48 εκ. €, απευθύνεται
σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας και στους Δήμους Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας,
Σπάρτης, Οιχαλίας και Καλαμάτας.
Ωφελούμενοι είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ
των Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) που εδρεύουν σε
περιοχές αρμοδιότητας των Π.Ε. Κοζάνης (ΚΠΑ2 Κοζάνης και
Πτολεμαΐδας), Π.Ε. Φλώρινας (ΚΠΑ2 Φλώρινας και Αμύνταιου),
καθώς και του ΚΠΑ2 Τρίπολης (για εγγεγραμμένους ανέργους του
Δήμου Μεγαλόπολης), για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός
μήνα.
Η διάρκεια του προγράμματος είναι 12-18 μήνες, το ποσοστό
επιχορήγησης μισθού και εισφορών κυμαίνεται μεταξύ 75-100%,
ενώ το ποσό επιχορήγησης κυμαίνεται μεταξύ 700 - 933 € μηνιαία
και 8.397 - 16.794 € συνολικά, ανάλογα με την κατηγορία του
ανέργου και του κλάδου της επιχείρησης που εργαζόταν. Στην
επιχορήγηση του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους
συμπεριλαμβάνονται δώρα εορτών και επίδομα αδείας.
Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο
πρόγραμμα υποβάλλουν την αίτησή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά
μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων
(ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων στη διεύθυνση
http://www.ependyseis.gr/mis Κατόπιν, οι εργασιακοί σύμβουλοι
του ΟΑΕΔ υποδεικνύουν στην επιχείρηση υποψηφίους, σύμφωνα
με την ειδικότητα και τα απαιτούμενα προσόντα και η επιχείρηση
επιλέγει μεταξύ των υποψηφίων για την πρόσληψη.
Επιπλέον, συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών
αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής
εμπειρίας 2.000 νέων ανέργων στην Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας (1.450 θέσεις) και στους Δήμους Μεγαλόπολης,
Τρίπολης, Γορτυνίας, Σπάρτης, Οιχαλίας και Καλαμάτας της
Περιφέρειας
Πελοποννήσου
(550
θέσεις),
συνολικού
προϋπολογισμού 14 εκ. €.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, σε
επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του δημοσίου που ασκούν
τακτικά οικονομική δραστηριότητα, καθώς και σε επιχειρήσεις
τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού που ασκούν
τακτικά οικονομική δραστηριότητα στις παραπάνω περιοχές.
Ωφελούμενοι είναι άνεργοι ηλικίας 18-29 ετών, οποιασδήποτε
εκπαιδευτικής βαθμίδας, εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ για
τουλάχιστον ένα μήνα στα ΚΠΑ2 Κοζάνης, Πτολεμαΐδας, Φλώρινας,
Αμυνταίου, Καστοριάς, Γρεβενών, Τρίπολης (Δήμων Τρίπολης,
Γορτυνίας και Μεγαλόπολης), Σπάρτης (Δήμου Σπάρτης) και
Καλαμάτας (Δήμων Καλαμάτας και Οιχαλίας).
Η διάρκεια του προγράμματος είναι 7 μήνες και στους
συμμετέχοντες καταβάλλεται από τον ΟΑΕΔ μηνιαία αποζημίωση
ίση με τον νόμιμο κατώτατο μισθό, καθώς και αναλογία δώρων
εορτών και επιδόματος αδείας.
Οι εργοδότες υποβάλλουν στο Ολοκληρωμένο Πληροφορικό
Σύστημα (ΟΠΣ) του ΟΑΕΔ (e-services) μία μόνο ηλεκτρονική
αίτηση, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού
(www.oaed.gr). Κατόπιν, οι εργασιακοί σύμβουλοι του ΟΑΕΔ
υποδεικνύουν στην επιχείρηση υποψηφίους, σύμφωνα με την
ειδικότητα και τα απαιτούμενα προσόντα και η επιχείρηση επιλέγει
μεταξύ των υποψηφίων για την πρόσληψη.
Τα προγράμματα εντάσσονται στο πλαίσιο του «κοινωνικού
πακέτου» δράσεων του ΟΑΕΔ, συνολικού προϋπολογισμού 107 εκ.
€, για τη δίκαιη μετάβαση στη μεταλιγνιτική εποχή, με στόχο την
αποτελεσματική στήριξη της απασχόλησης και της κοινωνικής
συνοχής.
Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου.
Για περισσότερες πληροφορίες: site: http://www.oaed.gr/anoiktaprogrammatae-mail: dpo@oaed.grτηλ : 2109989200

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων
στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και
Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ), σας ενημερώνει ότι εκδόθηκε
ηΑπόφαση Α.Π. ΕΥΔΕ – ΕΤΑΚ: 253/27.01.2022 του
Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας με
θέμα:Παράταση της προθεσμίας υποβολής προτάσεων για
χρηματοδότηση από το Ελλάδα 2.0 στη Δράση «Ερευνώ –
Δημιουργώ – Καινοτομώ» (ID 16971) με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ
5149205 (ΑΔΑ: ΨΕΒ346ΜΤΛΡ-ΧΥΘ).Με την ανωτέρω
απόφαση ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας
αποφασίζει την τροποποίηση της Α.Π. ΕΥΔΕ – ΕΤΑΚ:
5661/16.12.2021 (ΑΔΑ: ΨΓΕΥ46ΜΤΛΡ-ΕΧΚ) Απόφασης με
θέμα:
Πρόσκληση
υποβολής
προτάσεων
για
χρηματοδότηση από το Ελλάδα 2.0 στη Δράση «Ερευνώ –
Δημιουργώ – Καινοτομώ» (ID 16971) με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ
5149205,
και
ειδικότερα
την
ΠΑΡΑΤΑΣΗ
ΤΗΣ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ της πρότασης και των
δικαιολογητικών ένταξης ΕΩΣ την ΤΕΤΑΡΤΗ 9
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022.Κατά τα λοιπά ισχύουν τα
αναγραφόμενα στην Α.Π. ΕΥΔΕ – ΕΤΑΚ: 5661/16.12.2021
(ΑΔΑ: ΨΓΕΥ46ΜΤΛΡ-ΕΧΚ) Απόφαση με θέμα: Πρόσκληση
υποβολής προτάσεων για χρηματοδότηση από το Ελλάδα
2.0 στη Δράση «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» (ID
16971) με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5149205.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
Οι δυνητικοί δικαιούχοι των 36 προτάσεων ερευνητικών
έργων θα πρέπει το αργότερο έως την ΤΕΤΑΡΤΗ 9
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
2022,
να
υποβάλουν
αίτηση
χρηματοδότησης και φάκελο δικαιολογητικών ως εξής:
1. Την Αίτηση Χρηματοδότησης (σύμφωνα με το
Παράρτημα Β1) ΚΑΙ
2. Τον Φάκελο Δικαιολογητικών για την έγκριση της
πρότασης (σύμφωνα με το Παράρτημα Β2).
Η ανωτέρω προθεσμία είναι καταληκτική και μη τήρησή της
οδηγεί σε απόρριψη της αίτησης χρηματοδότησης.
ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
Οι δυνητικοί δικαιούχοι θα υποβάλουν την Αίτηση
Χρηματοδότησης ΚΑΙ τον Φάκελο Δικαιολογητικών ΜΟΝΟ
σε ηλεκτρονική μορφή (σε αρχεία σε μορφή .pdf
αποθηκευμένα σε CD ή USB) συνοδευόμενα από έγχαρτο
διαβιβαστικό έγγραφο προς την ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ που θα
απαριθμεί όλα τα δικαιολογητικά.
Η ανωτέρω απόφαση έχει δημοσιευθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και
να αναρτηθεί στις ιστοσελίδες: του Εθνικού Σχεδίου
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (https://greece20.gov.gr),
της ΓΓΕΚ (https://gsri.gov.gr), της EΥΔΕ ΕΤΑΚ (www.eydeetak.gr). Σημειώνεται ότι τυχόν ερωτήματα αναφορικά με
την απόφαση μπορείτε να τα αποστείλετε στην ηλεκτρονική
διεύθυνση
unitA.eyde@gsrt.gr
με
ΘΕΜΑ:
ΕΡΩΤΗΜΑ_ΤΑΑ_16971_Τ2ΕΔΚ-…. (κωδικός έργου στο
ΠΣΚΕ). (ΠΗΓΗ: Ενημερωτικό Δελτίο ΓΓΕΚ 33ο Τεύχος).

Έρευνα Μηχανισμού Καινοτομίας ΠΚΜ
Ο Μηχανισμός Υποστήριξης του Οικοσυστήματος
Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας
Κεντρικής
Μακεδονίας
OneStopLiaisonOffice,
πραγματοποιεί την 2η έρευνα συλλογής στοιχείων για την
αποτελεσματικότητα της Στρατηγικής Καινοτομίας της
ΠΚΜ. Τα στοιχεία που θα συλλεχθούν αποτελούν
απαραίτητες πληροφορίες για να εκτιμηθεί
η μέχρι
σήμερα πορεία της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης
(RIS3) 2014-2020, αλλά και να προετοιμαστεί κατάλληλα
για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027.
Για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου πατήστε εδώ. Ο
χρόνος που θα διατεθεί για τη συμπλήρωσή του δε
ξεπερνά τα 5 λεπτά.
Για
περισσότερες
πληροφορίες:
e-mail:
d.innovation@pkm.gov.grτηλ:2313 319667

Ρεκόρ κρατικής χρηματοδότησης για Έρευνα & Ανάπτυξη το 2020- Στην 3η θέση η Ελλάδα στην Ε.Ε.
Το 2020 οι ετήσιες πιστώσεις που καταγράφονται στον κρατικό προϋπολογισμό για Έρευνα & Ανάπτυξη (R&D) ανέρχονται σε 1.463,2
εκατομμύρια €, το οποίο είναι το υψηλότερο ποσόπου σημειώνεται από την περίοδο 2008-2020, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που
δημοσιοποίησε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.Πιο συγκεκριμένα, το 2020, οι πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού για Ε&Α στην
Ελλάδα αποτελούν το 0,89% του ΑΕΠ και την κατατάσσουν πλέον στην 3η θέση στην Ε.Ε. των 27, πάνω από τον Μ.Ο. της Ευρώπης
των 27 (0,67%) αλλά και της Ευρωζώνης (0,69%).Αντίστοιχα, αποτελούν το 1,48 % του συνόλου των δημοσίων δαπανών και φέρνουν
την Ελλάδα στην 8η θέση στην Ευρώπη των 27, πάνω από το σχετικό Μ.Ο. της Ένωσης (1,42%) καθώς και της Ευρωζώνης (1,46%).Ο
Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε:«Όταν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε τη
μεταφορά της τότε ΓΓΕΤ στο Υπουργείο Ανάπτυξης, πολλοί είχαν απορήσει. Ήταν όμως μία κίνηση που αποδείκνυε το προσωπικό του
ενδιαφέρον και όλης της κυβερνήσεως για να φέρουμε την έρευνα και την τεχνολογία σε ένα νέο επίπεδο, σε μία νέα πραγματικότητα
σε σχέση με το μίζερο παρελθόν. Είμαι εξαιρετικά υπερήφανος που 2,5 χρόνια μετά η Ελλάδα έχει μπει πια στο χάρτη των επενδύσεων
και σε datacenters, startups και hubs και που με την αύξηση των πιστώσεων του κρατικού προϋπολογισμού δείχνει το ίδιο το κράτος
πόσο πολύ θέλει να επενδύσει στην έρευνα και την τεχνολογία.Αυτός είναι ο δρόμος για την Ελλάδα του μέλλοντος, ο δρόμος για μια
Ελλάδα που θα παράγει καλοπληρωμένες νέες θέσεις εργασίας και όχι μόνο δεν θα διώχνει τα παιδιά της αλλά θα προσελκύει τα
καλύτερα μυαλά από το εξωτερικό στην Ελλάδα.»Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Χρίστος Δήμας δήλωσε:«Η διάθεση
πίστωσης ενός κράτους για έρευνα και ανάπτυξη είναι προϋπόθεση για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μιας χώρας. Η πολύ
μεγάλη αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για έρευνα και ανάπτυξη το 2020 είναι απτή απόδειξη πως η ουσιαστική στήριξη της
έρευνας και καινοτομίας είναι στρατηγική μας προτεραιότητα. Στόχος μας είναι η ετήσια αύξηση της χρηματοδότησης της έρευνας τόσο
από την κρατική χρηματοδότηση αλλά κυριότερα από τον ιδιωτικό τομέα. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο με μεθοδικότητα και σχέδιο
συνεχίζουμε τις πρωτοβουλίες μας προς αυτή την κατεύθυνση.»Σχετικός σύνδεσμος : εδώ.(ΠΗΓΗ: ΕνημερωτικόΔελτίο ΓΓΕΚ 33ο
Τεύχος).
Η ΓΓΕΚ αναβαθμίζει την παρουσία της στο Διαδίκτυο με
τη νέα ιστοσελίδα της https://gsri.gov.gr
Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) σας
ενημερώνει ότι στο πλαίσιο της αναβάθμισης των υπηρεσιών
της και της δημιουργίας περιβάλλοντος φιλικού προς τον
πολίτη προχώρησε σε πλήρη ανανέωση της ιστοσελίδας της.
Έτσι στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://gsri.gov.gr τα μέλη
της επιστημονικής και ερευνητικής κοινότητας, οι εκπρόσωποι
των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας και κάθε ενδιαφερόμενος
πολίτης μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση σε οτιδήποτε τους
αφορά
ως
προς
τις δραστηριότητες
ΓΓΕΚ,
των
Εποπτευόμενων Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων, του
ΕΛΙΔΕΚ, της ΕΥΔΕ/ΕΤΑΚ και πληροφορίες για τα Ευρωπαϊκά
Ερευνητικά Προγράμματα και τους Διεθνείς Οργανισμούς με
τους οποίους συνεργάζεται η ΓΓΕΚ.Η δημιουργία της νέας
ιστοσελίδας έχει ως στόχο τη διάχυση της πληροφορίας με
αμεσότητα, λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα, ώστε να
ανταποκρίνεται στις ανάγκες της νέας εποχής και να είναι πιο
επιδραστικό το έργο της Υπηρεσίας.Ο Γενικός Γραμματέας
Έρευνας και Καινοτομίας, κ. Αθανάσιος Κυριαζής, δήλωσε ότι :
«Η νέα ιστοσελίδα της ΓΓΕΚ συνάδει με τον χαρακτήρα της, ως
μιας σύγχρονης δημόσιας υπηρεσίας με αποστολή τον
σχεδιασμό, και τον συντονισμό της υλοποίησης της Πολιτικής
Έρευνας,
Τεχνολογικής Ανάπτυξης και
Καινοτομίας.
Ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις τόσο
του ανθρώπινου δυναμικού της ΓΓΕΚ όσο και τωεπισκεπτών
της, οι οποίοι επιζητούν άμεση και πλήρη ενημέρωση σχετικά
με τις δράσεις και τη λειτουργία της». Για την διευκόλυνσή σας
η προηγούμενη έκδοση της ιστοσελίδας θα παραμείνει ενεργή
και μπορείτε να την επισκεφθείτε μέσω της αρχικής σελίδας
της νέας έκδοσης.Τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της νέας
ιστοσελίδας της ΓΓΕΚ επιμελήθηκε η Ομάδα Σχεδιασμού και
Ανάπτυξης
Εφαρμογών
του
Γραφείου
Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, καθώς και το Τμήμα
Επικοινωνίας και Προβολής Έρευνας και Καινοτομίας/ΓΓΕΚ.
(ΠΗΓΗ: ΕνημερωτικόΔελτίο ΓΓΕΚ 33ο Τεύχος).

Διαδικτυακή Έρευνα των Ευρωεπιμελητηρίων: Αξιολόγηση
της λειτουργίας των γρήγορων επιδιορθώσεων Φ.Π.Α. EUVATQuickFixe της Ευρωπαϊκής Ένωσης
H Επιτροπή Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Οικονομικής
πολιτικής των «ΕυρωεπιμελητηρίωνEUROCHAMBRES», σε
συνεργασία με εμπειρογνώμονες στον τομέα του Φ.Π.Α. που
εκπροσωπούνται στην πλατφόρμα του «Forum Φ.Π.Α.» της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πραγματοποιήσει Διαδικτυακή Έρευνα
με θέμα: «Την αξιολόγηση της λειτουργίας των γρήγορων
επιδιορθώσεων Φ.Π.Α. - EUVATQuickFixe της Ευρωπαϊκής
Ένωσης».
Η φόρμα συμμετοχής στην έρευνα θα παραμείνει ανοιχτή προς
συμπλήρωση, έως την Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2022.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, στην προσπάθειά της να βελτιώσει την
καθημερινή λειτουργία του ευρωπαϊκού συστήματος Φ.Π.Α. για
το διασυνοριακό εμπόριο, μεταξύ των επιχειρήσεων, στα
διάφορα κράτη - μέλη της Ένωσης, έχει δημοσιεύσει τέσσερις (4)
νέους κανονισμούς, γνωστούς και ως «EUVATQuickFixe», οι
οποίοι τέθηκαν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2020, σ’ όλα τα
κράτη μέλη της ΕΕ. Έχοντας περάσει δε, περισσότερα από δύο
χρόνια από την έναρξη ισχύος των «Γρήγορων Διορθώσεων EUVATQuickFixe», θεωρείται ότι δύναται να γίνει μια αξιολόγηση
των αποτελεσμάτων της εφαρμογής τους, προκειμένου να
επιτευχθεί βελτίωση, εναρμόνιση και απλούστευση, σ’ αυτό τον
τομέα.
Μπορείτε να συμπληρώσετε εδώ το ερωτηματολόγιο, το οποίο
αποτελείται από έντεκα ερωτήσεις, η συμπλήρωσή του οποίου
δεν υπερβαίνει τα 15 λεπτά, η γλώσσα συμπλήρωσης είναι η
αγγλική.
Περισσότερες λεπτομέρειες στο site:
https://www.eurochambres.eu/, στο
email:eurochambres@eurochambres.euκαι στοτηλ:+32 (0)2 282
08 50

Η Χάρτα Διαφορετικότητας στην Εργασία
Στο πλαίσιο λειτουργίας των εξ αποστάσεως υπηρεσιών πληροφόρησης του Δικτύου Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης
και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ απέστειλε στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης πληροφοριακό
κείμενο της ενότητας «Θέματα Απασχόλησης» με τίτλο: «Η Χάρτα Διαφορετικότητας στην εργασία». Η Χάρτα Διαφορετικότητας αποτελεί
πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με στόχο την προστασία της διαφορετικότητας και της συμπερίληψης στην εργασία. Είναι
ένα κοινό κείμενο-συμφωνία των ευρωπαϊκών χωρών, χωρίς νομικά δεσμευτικό χαρακτήρα, που όμως είναι δυνατό να συμβάλει
ουσιαστικά στην ανάπτυξη ενός διαλόγου αναφορικά με τους μηχανισμούς προστασίας στην εργασία, την άρση των διακρίσεων και την
εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων. Ταυτόχρονα, το περιεχόμενο της Χάρτας υπογραμμίζει την ανάγκη για την
αξιοποίηση της διαφορετικότητας και την καλλιέργεια των συνθηκών ανάπτυξής της στην εργασία. Η χώρα μας είναι η 23η χώρα που
υπέγραψε τη Χάρτα Διαφορετικότητας, το 2019, με αρμόδιο φορέα υλοποίησης της ευρωπαϊκής δράσης το Κύτταρο Εναλλακτικών
Αναζητήσεων Νέων (ΚΕΑΝ). Στόχος του κειμένου είναι να πληροφορήσει, αναλυτικότερα, για το περιεχόμενο της Χάρτας
Διαφορετικότητας, τη σημασία της ευρωπαϊκής πλατφόρμας των Χαρτών Διαφορετικότητας και ευρύτερα του ευρωπαϊκού εγχειρήματος.

Ανοιχτή πρόσκληση για το OpenInnovationTestBed
O Σύνδεσμος HOPE-A και το Εργαστήριο ΝανοτεχνολογίαςLTFN, καθοδηγούν τις Ελληνικές Start-Ups&MME στη διαδικασία
μετάβασής τους στην Πράσινη & Ψηφιακή Μετάβαση και τις προσκαλούν να επωφεληθούν από τις επιδοτούμενες υπηρεσίες
Έρευνας, Ανάπτυξης & Καινοτομίας αξίας 2.500.000 € για την ανάπτυξη και βελτίωση πρότυπων προϊόντων με ενσωμάτωση
Οργανικών Ηλεκτρονικών, ανάπτυξη προϊόντων σχετικά με Πολυμερή / Βιοπολυμερή, Χαρτί και Πολυμερικές Μεμβράνες, τα οποία
προσφέρουν τα μέλη του Οικοσυστήματος Ανοικτής Καινοτομίας του Ευρωπαϊκου Προγράμματος Horizon 2020
FlexFunction2Sustain.Η Ανοιχτή πρόσκληση είναι σε εξέλιξη, και στοχεύει στην στήριξη 20 Ευρωπαϊκών Start-Ups&MME οι οποίες
θα έχουν την μοναδική ευκαιρία να αναπτύξουν τα νέα προϊόντα τους αποκτώντας πρόσβαση στις κορυφαίες Ευρωπαϊκές Υποδομές
Νανοτεχνολογίας για την Ανάπτυξη Πιλοτικών Προϊόντων και την Παροχή Υπηρεσιών Καινοτομίας, χωρίς καμία
χρέωση.OpenInnovationTestBeds
•
Ένα αποτελεσματικό «εργαλείο» της ΕΕ για τις μικρές και ΜΜΕ επιχειρήσεις.
•
Το OITB υποστηρίζει την μετατροπή των καινοτόμων ιδεών σε εφαρμογές και προϊόντα.
•
Παρέχει τεχνολογική και επιχειρηματική συμβουλευτική σε εταιρείες.
Τι είναι το ΟΙΤΒ
Η ανάγκη για την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών ιδιαίτερα στον τομέα της βιομηχανίας του πλαστικού και του χαρτιού είναι
μεγάλη. Ταυτόχρονα σημαντική είναι και η ανάγκη για την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών και τεχνολογικών δράσεων κυρίως για
τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον συνεχώς εξελισσόμενο τομέα των νανοτεχνολογιών, των
προηγμένων υλικών, των πολυμερών.
Το OpenInnovationTestBed είναι ένα Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανοικτής Καινοτομίας που περιλαμβάνει καινοτόμους φορείς
(Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Ερευνητικά Ινστιτούτα, Μικρομεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις) το οποίο προσφέρει πολυδιάστατη
υποστήριξη στον τομέα των τεχνολογιών και πιο συγκεκριμένα στις τεχνολογίες προϊόντων πλαστικού και χαρτιού.
Οι υπηρεσίες του ΟΙΤΒ
•
Αξιολογεί και παράλληλα μεγιστοποιεί τις δυνατότητες καινοτομίας που προκύπτουν από τις ιδέες, τις τεχνολογίες και τα
προϊόντα της επιχείρησής σας.
•
Δημιουργεί και επεξεργάζεται σενάρια παραγωγής, ώστε να μειώσει δραστικά το κόστος παραγωγής των προϊόντων σας ,
αλλά και τις πιθανές απώλειες κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.
•
Δημιουργεί και εξερευνά το δίκτυο αγορών στο οποίο απευθύνονται τα προϊόντα σας.
Σε ποιους απευθύνεται το FlexFunction2Sustain ΟΙΤΒs
Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Εκτυπωμένων Ηλεκτρονικών HOPE-A συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Flexfunction2Sustain στο
πλαίσιο του οποίου αναπτύσσεται η δράση του OpenInnovationTestBed (OITB).
Στο πλαίσιο αυτό, ο Σύνδεσμος HOPE-A:
Οι ωφελούμενοι του ΟΙΤΒ είναι μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στους τομείς:
•
Έξυπνης & Βιώσιμης Συσκευασίας Προϊόντων (π.χ. βιοαποικοδομίσιμη συσκευασία).
•
Επιφάνειες & Μεμβράνες για Βιο-Εφαρμογές / Αντιμικροβιακές Επιφάνειες.
•
Εύκαμπτα Εκτυπωμένα Ηλεκτρονικά Σε Πλαστικό & Χαρτί (plastic&paperelectronics).
•
Οπτικές Επικαλύψεις για Πιστοποίηση Αυθεντικότητας Προϊόντων & την Διακόσμηση.
•
Ενημερώνει εταιρείες, επιχειρηματικούς φορείς, συνδέσμους , επαγγελματικά και εμπορικά επιμελητήρια για τις δυνατότητες
και τις ευκαιρίες που προκύπτουν από τη δράση του OpenInnovationTestBed (OITB).
•
Φέρνει σε επαφή τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να κάνουν χρήση του ΟΙΤΒ με τους εξειδικευμένους μέντορες της
δράσης.
•
Διασφαλίζει το υψηλό κύρος και την ποιότητα της καινοτόμας δράσης, η οποία υποστηρίζει έμπρακτα την επιχειρηματική
καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι: www.hope-a.com , www.flexfunction2sustain.eu . Επαφές–ΕπικοινωνίαHOPE-A: 2312132299, info@hopea.com, HOPE-A Facebook (ΠΗΓΗ: HOPE-A Newsletter - Φεβρουάριος 2022) .

Webinar με θέμα: «E-Commerce: Αναπτύξτε την επιχείρησή σας παγκοσμίως, μέσω της eBay» στις 7 Φεβρουαρίου
Το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και η eΒayδιοργανώνουν διαδικτυακή παρουσίαση του προγράμματος eΒayGrowthProgram, που θα πραγματοποιηθεί στις 7 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 16.00,στηναγγλική γλώσσα.
Η εκδήλωση απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που επιθυμούν να αναπτύξουν περαιτέρω τις πωλήσεις τους, με τους
ακόλουθους προνομιακούς όρους:
•
•
•
•

εξειδικευμένη υποστήριξη από υψηλόβαθμο στέλεχος της πλατφόρμας
προσωποποιημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης για εγκατάσταση της δραστηριότητας στο eBay
προσφορά υψηλότερων όριων πώλησης για ταχύτερη ανάπτυξη &
τρίμηνη δωρεάν συνδρομή στην πλατφόρμα.

Η εκδήλωση είναι ανοικτή, κατόπιν εγγραφής και θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας zoom. Για τη δήλωση της
συμμετοχήςπατήστεεδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες για το GrowthProgram πατήστε εδώ.

Παγκόσμια Σύνοδος Κορυφής των Γυναικών 2022
Το Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών μας ενημερώνει , ότι στις 23-25 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η
Παγκόσμια Σύνοδος Κορυφής των Γυναικών 2022 στο Συνεδριακό Κέντρο της Μπανγκόκ.
Για περισσότερες πληροφορίες στο site: www.globewomen.org/globalsummit,τηλ: 202-835-3713.

Εγκύκλιοι – Αποφάσεις
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1010/27.01.2022 (ΦΕΚ 304/31.01.2022)
Ανακαθορισμός του χρόνου επικαιροποίησης των δημοσιοποιημένων καταστάσεων ληξιπρόθεσμων οφειλών για τα έτη 2020, 2021 και
2022.
Για περισσότερες πληροφορίες www.aade.gr
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2009/27.01.2022
Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί θεμάτων σχετικών με τα τέλη κυκλοφορίας σε περίπτωση διαγραφής οχήματος, θέσης σε
ακινησία και μεταβίβασης εντός του χρόνου παράτασης της προθεσμίας για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας και τη θέση των
οχημάτων σε ακινησία.
Για περισσότερες πληροφορίες www.aade.gr

Επιχειρηματικά Νέα
ΒΟΣΝΙΑ – ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Σεράγεβο, απέστειλε ενημερωτικό έγγραφο με
θέμα: ΔΕΛΤΙΟ "Οικονομία και Εμπόριο στην Βοσνία & Ερζεγοβίνη. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται στο Γραφείο ΟΕΥ της Ελλάδας στο Σεράγεβο, e-mail: ecocom-serajevo@mfa.gr , gremb.sjv@mfa.gr ,τηλ: 0038 733
560551 ή να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βερολίνο, απέστειλε ενημερωτικό έγγραφο με
θέμα: Διεθνής Έκθεση Γλυκισμάτων και Σνακ ISM 2022 - Απολογισμός
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο
Βερολίνο (http://www.agora.mfa.gr/823 ) ,email: ecocom-berlin@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:
- Ενημέρωση για ανάρτηση σχετικά με τα εντυπωσιακά τρέχοντα επίπεδα απασχόλησης στην Ισπανία.
- Ενημέρωση ανάρτησης σχετικά με κλαδική μελέτη Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης για την βιομηχανία μόδας στην Ισπανία.
-Ενημερωτικό Δελτίο Ιανουαρίου 2022
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη
Μαδρίτη ( www.agora.mfa.gr ) ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ : www.veth.gov.gr .
ΚΑΝΑΔΑΣ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Οττάβα, απέστειλε
Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων για τον Καναδά. Το εν λόγω Δελτίο έχει αναρτηθεί στην διαδικτυακή πύλη του
Γραφείου μας, «Agora» (http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/844). Για
περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στον
Καναδά (www.agora.mfa.gr ), email: ecocom-ottawa@mfa.gr , τηλ: 613 238 6271-2, fax: 6132385676, ή την ιστοσελίδα του
ΒΕΘ www.veth.gov.gr .
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Χάγη, μας απέστειλε ενημερωτικό έγγραφο με
θέμα:
-Ο τομέας της ανθοκομίας στην Ολλανδία.
-Ενημερωτικό δελτίο Ιανουαρίου
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη
Χάγη (www.agora.mfa.gr/nl97) ,email: ecocom-hague@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr
ΡΩΣΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα, απέστειλε ενημερωτικό δελτίο με θέμα: :
-Ενημερωτικό δελτίο Ιανουαρίου 2022.
-Αναζήτηση Οικονομικών Στοιχείων Ρωσικών Εταιρειών μέσω Επίσημων Βάσεων Δεδομένων
-Αλλαγές στη διαδικασία εισαγωγής προϊόντων στο τελωνειακό έδαφος της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη
Μόσχα (www.agora.mfa.gr ), email: ecocom-moscow@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .
ΣΕΡΒΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στo Βελιγράδι, απέστειλε:
- Ενημερωτικό δελτίο Ιανουαρίου
- Παρουσίαση Φορολογικών Μεταρρυθμίσεων. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την
ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο Βελιγράδι τηλ. +381113231577,+38111322-23-28 , email: ecocom-belgrade@mfa.gr
ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .

7Ο Φόρουμ Ευρώπη-Αφρική

Μετατίθενται χρονικάτο Διεθνές Εμπορικό Γεγονός
Φρέσκων Φρούτων και ΛαχανικώνFRESKON

Στις 14-18 Φεβρουαρίου 2022, θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά
το 7Ο Φόρουμ Ευρώπη -Αφρική, μια κοινή διοργάνωση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), της Επιτροπής της Αφρικανικής
Ένωσης (AUC),μαζί με τις επιχειρηματικές οργανώσεις της
Αφρικής και της ΕΕ. Είναι ένα σημαντικό γεγονός δημόσιουιδιωτικούδιαλόγου μεταξύ της ΕΕ και της Αφρικής σε ηπειρωτικό
επίπεδο και αποσκοπεί στην αύξηση των ευκαιριών βιώσιμης
οικονομικής συνεργασίας.
Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή εδώ

Η HELEXPO μας ενημερώνει ότι τοΔιεθνές Εμπορικό Γεγονός
Φρέσκων Φρούτων και Λαχανικών FRESKON, το οποίο ήταν
προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί από τις 7-9 Απριλίου
στο Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης,
αναβάλλεται για τις 12-14 Μαΐου 2022 λόγω των ιδιαίτερων
συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί εξαιτίας της πανδημίας
COVID 19.
Για περισσότερες πληροφορίες στο site:
https://freskon.helexpo.gr/el , e-mail: freskon@helexpo.gr τηλ:

Δείτε εδώτην παρουσίαση.

2310 291 161

EXPOCORFU 2022 Τρόφιμα, Ποτά, Επαγγελματικός & Ξενοδοχειακός εξοπλισμός
Στις 19– 21 Μαρτίου 2022 πρόκειται να πραγματοποιηθεί η έκθεση «EXPOCORFU – Τρόφιμα, Ποτά, Επαγγελματικός &
Ξενοδοχειακός εξοπλισμός» , στο Νέο Λιμάνι Κέρκυρας , στο επιβατικό σταθμό εξωτερικού, με διοργανωτή την ExantasGreece, και
τελεί υπό την αιγίδα Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας &Διαποντίων Νήσων, του Επιμελητηρίου Κερκύρας και της Ένωσης Ξενοδόχων
Κέρκυρας.
Στην EXPO CORFU 2022συμμετέχουν επιχειρήσεις και φορείς που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των Τροφίμων-Ποτών,
Επαγγελματικού & Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού. Απευθύνεται στους επιχειρηματίες της εστίασης, των τουριστικών καταλυμάτων, των
ξενοδοχείων, των super/minimarkets στο νησί της Κέρκυρας, των Παξών και της ευρύτερης περιοχής, με στόχο την ενδυνάμωση των
εμπορικών συναλλαγών και την ανάδειξη της τοπικής επιχειρηματικότητας.
Στη διάρκεια λειτουργίας της EXPO CORFU 2022θα πραγματοποιηθεί γευσιγνωσία προϊόντων από τις εταιρίες που συμμετέχουν,
καθώς και εκπαιδευτικά εργαστήρια το πρόγραμμα των οποίων θα ανακοινωθεί σύντομα.
Η είσοδος στο κοινό είναι ελεύθερη και οι ώρες λειτουργίας είναι: 10.00-21.00, ενώ θα τηρηθούν τα μέτρα προστασίας κατά του Covid 19 που θα ισχύουν το διάστημα διεξαγωγής της EXPO CORFU2022.
Για περισσότερες πληροφορίες: site:www.exantasgreece.come-mail:info@exantasgreece.com
τηλ: 6932362875

ΕκθέσειςστηνΕλλάδα
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ CLIMATHERMENERGY 2022
Πόλη: MetropolitanExpo, Αττική
Ημερομηνία: 25-27 Φεβρουαρίου 2022
Εκθέματα:ΈκθεσηγιαΗλιακά συστήματα
Ηλιακοί θερμοσίφωνες κλασσικοί, κεραμοσκεπής, χαμηλού ύψους,Συλλέκτες,Ανεμογεννήτριες
Πληροφορίες: Site:https://climatherm.gr/,e-mail: info@climatherm.gr
Prodexpo North 2022
Πόλη: Makedonia Palace, Θεσσαλονίκη
Ημερομηνία: 9 Μαρτίου 2022
Εκθέματα: Έκθεση ανάπτυξη της αγοράς και του τουρισμού
Πληροφορίες:site:https://www.prodexponorth.gr/
EXPOCORFU 2022
Πόλη: Νέο Λιμάνι Κέρκυρας
Ημερομηνία:19-21 Μαρτίου 2022
Εκθέματα: Τρόφιμα, Ποτά, Επαγγελματικός & Ξενοδοχειακός εξοπλισμός
Πληροφορίες:site:www.exantasgreece.com e-mail:info@exantasgreece.comτηλ:6932362875
FRESKON-ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
Πόλη: Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης
Ημερομηνία:12-14 Μαΐου2022
Εκθέματα: Έκθεση για φρούτα και λαχανικά
Πληροφορίες: Site: https://freskon.helexpo.gr/τηλ: 2310291161
26Η ΈΚΘΕΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ
Πόλη: HELEXPO, Θεσσαλονίκη
Ημερομηνία:15-17 Μαΐου 2022
Εκθέματα: Έκθεση εκκλησιαστικής τέχνης
Πληροφορίες: site: https://orthodoxia-expo.gr/el/arxiki/e-mail:mail@atou.grτηλ:210 9576100

26η Έκθεση Εκκλησιαστικής Τέχνης ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ
Στις 15 -17 Μαΐου 2022 θα πραγματοποιηθεί η 26η Έκθεση Εκκλησιαστικής Τέχνης ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ,στο εκθεσιακό κέντρο HELEXPO
στη Θεσσαλονίκη.
Στην έκθεση ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ θα παρουσιαστούν μοναδικά εκθέματα και έργα εκκλησιαστικής τέχνης, όλα απαραίτητα για την ευταξία και
την λειτουργία των Ιερών Ναών και των Ιερών Μονών καθώς και των προσωπικών αναγκών όλων των βαθμίδων του Ιερού Κλήρου.
Αποκλειστικοί προμηθευτές με ενθυμήματα και είδη λατρείας για τα μοναστηριακά εκθετήρια και τα καταστήματα εκκλησιαστικών ειδών
και λαϊκής τέχνης.
Στα πλαίσια της Έκθεσης Εκκλησιαστικής Τέχνης «ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ» πραγματοποιείται και η Εικαστική Έκθεση «ΦΩΣ ΤΕΧΝΗΣ
ΑΝΕΣΠΕΡΟΝ» όπου θα εκτεθούν και θα προβληθούν έργα σύγχρονων δόκιμων αγιογράφων.
Δείτε εδώ λεπτομέρειες για την έκθεση.

Ανακοίνωση για τηνΔιεθνή Έκθεση INTERNATIONAL PAINT AND SURTECH EXHIBITION
Το Γραφείο του Εμπορικού Ακολούθου του Προξενείου της Τουρκίας στη Θεσσαλονίκη, μας ενημερώνει ότι στις 17 - 19 Μαρτίου 2022
πρόκειται να πραγματοποιηθεί Διεθνής Έκθεση « INTERNATIONALPAINTANDSURTECHEXHIBITION » από την εταιρία
ArtkimFuarcılıkA.Ş , στο İstanbulExpoCenter – με την επιχορήγηση του σχετιζόμενου φορέα εξαγωγής. Στην έκθεση προσκαλούνται
τα στελέχη των διοικήσεων των εταιριών που δραστηριοποιούνται στους τομείς: Συστήματα και εξοπλισμός για βαφή, Επίστρωση και
επίστρωση πηνίου, Συστήματα εφαρμογών και πιστόλια ψεκασμού, Τεχνολογίες αυτοματισμού, Αλουμινίου και Γαλβανικής
Βιομηχανίας, Βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα.
Παράλληλα με την έκθεση υπάρχει ειδική διοργάνωση από το Υπουργείο της Τουρκίας, 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 ( 16 - 19 Μαρτίου 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 ( 16 - 19 Μαρτίου 2022 ) (διαμονή 3 νυχτών). Σε περίπτωση
που οι επισκέπτες επιθυμούν να ταξιδέψουν λιγότερες μέρες ή σε διαφοροποιημένες ημερομηνίες, θα πρέπει να καλύψουν οι ίδιοι τα
έξοδά τους.
Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες επισκεφθείτε την ιστοσελίδαhttp://www.turkcoat-paintistanbul.com/
Λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος στην έκθεση, ενδέχεται το Υπουργείο να μειώσει τον αριθμό των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. Γι’
αυτό το λόγο, παρακαλούνται οι εταιρείες που κάνουν αίτηση να μην προβούν σε προγραμματισμό του ταξιδιού τους προτού λάβουν
την τελική έγκριση από τη Πρεσβεία.
Oι εταιρείες που θέλουν να επισκεφτούν την έκθεση πρέπει να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση και να μας την στείλουν το
αργότερο μέχρι τις 04.03.2022 στο e-mail: thessaloniki@trade.gov.tr

Ανακοίνωση για την Διεθνή Έκθεση LEATHER AND LEATHER GARMENT
Το Γραφείο του Εμπορικού Ακολούθου του Προξενείου της Τουρκίας στη Θεσσαλονίκη, μας ενημερώνει ότι στις 16 - 19 Μαρτίου 2022
πρόκειται να πραγματοποιηθεί Διεθνής Έκθεση « LEATHER AND LEATHER GARMENT » από την εταιρία İZFAŞ İZMİR FUARCILIK
HİZMETLERİ KÜLTÜR ve SANAT İŞLERİ και στην Τουρκία- İZMİR – στο İzmir İnternational Fair Center – με την επιχορήγηση του
σχετιζόμενου φορέα εξαγωγής.Στην έκθεση προσκαλούνται τα στελέχη των διοικήσεων των εταιριών που δραστηριοποιούνται στους
τομείς των δερμάτινων ειδών.
Παράλληλα με την έκθεση υπάρχει ειδική διοργάνωση από το Υπουργείο της Τουρκίας, 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 ( 15 - 18 Μαρτίου 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 (15 - 18 Μαρτίου 2022 ) (διαμονή 3 νυχτών). Σε περίπτωση που οι επισκέπτες επιθυμούν να ταξιδέψουν
λιγότερες μέρες ή σε διαφοροποιημένες ημερομηνίες, θα πρέπει να καλύψουν οι ίδιοι τα έξοδά τους. Για περισσότερες πληροφορίες
και λεπτομέρειες επισκεφθείτε την ιστοσελίδαhttps://leatherandmore.izfas.com.tr/en
Λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος στην έκθεση, ενδέχεται το Υπουργείο να μειώσει τον αριθμό των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. Γι’
αυτό το λόγο, παρακαλούνται οι εταιρείες που κάνουν αίτηση να μην προβούν σε προγραμματισμό του ταξιδιού τους προτού λάβουν
την τελική έγκριση από τη Πρεσβεία.
Oι εταιρείες που θέλουν να επισκεφτούν την έκθεση πρέπει να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση και να την στείλουν το αργότερο
μέχρι τις 04.03.2022 στοe-mail thessaloniki@trade.gov.tr.

Ανακοίνωση για Διεθνή Έκθεση Κεραμικών & Οικοδομικών Υλικών της Ινδίας
Η Πρεσβεία της Ινδίας στην Αθήνα μας ενημερώνει ότι το Συμβούλιο Προώθησης Εξαγωγών Χημικών και Συμμαχικών Προϊόντων
(CAPEXIL),το κορυφαίο Συμβούλιο Προώθησης Εξαγωγών της Ινδίας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας,
Κυβέρνηση της Ινδίας, διοργανώνει μια εικονική Διεθνής Έκθεση Κεραμικών & Οικοδομικών Υλικών στην Ινδία, μαζί με το B2BMeet,
από 8 έως 11 Μαρτίου 2022 (4 ημέρες) στην εικονική πλατφόρμα της CAPEXIL με 30 Ινδούς εξαγωγείς και περισσότερους από 1000
εισαγωγείς στο εξωτερικό.
Τριάντα καθιερωμένα μέλη της CAPEXIL / Ινδοί εξαγωγείς από το τμήμα MSME ,που καλύπτουν όλες τις κατηγορίες Κεραμικών
Προϊόντων π.χ. Κεραμικά πλακάκια, είδη υγιεινής, πλακάκια στέγης, υαλοποιημένα πλακάκια, πλακάκια τοίχου, πλακάκια δαπέδου,
πορσελάνινα πλακάκια κ.λπ. θα συμμετέχουν σε αυτή την εκδήλωση, ενώ θα ακολουθήσει σειρά εικονικών συναντήσεων B2B στο
πλαίσιο της πρωτοβουλίας MAKEININDIA της κυβέρνησης. της Ινδίας μεένα αναλυτικό προφίλ 30 Ινδών Εκθετών (με αντίστοιχους
Κωδικούς HS), που ασχολούνται κυρίως με Κεραμικά Πλακάκια & Είδη Υγιεινής) και αναζητούν ευκαιρία να γνωρίσουν Εισαγωγείς από
την Ελλάδα.
Για περισσότερες πληροφορίεςγια την έκθεση στο sitehttp://events.pragatie.com/ceramic-fair-2022/

Ινδία- Διεθνής διαγωνισμός εκ μέρους της InternationalSolarAlliance (ISA) από επιλέξιμους πλειοδότες από χώρες
μέλη/υπογράφοντες ISA για 3 έργα
Το Εμπορικό Τμήμα της Πρεσβείας της Ινδίας στην Αθήνα (Tηλ: +30 210 7216227, 210 7216481, Email: rohitgautam@ntpc.co.in ,
Website: www.indianembassy.
Το Εμπορικό Τμήμα της Πρεσβείας της Ινδίας στην Αθήνα, ενημερώνει ότι η NationalThermalPowerCorporationLtd (NTPCLtd)
προκηρύσσει ηλεκτρονική προσφορά εκ μέρους της InternationalSolarAlliance (ISA) από επιλέξιμους πλειοδότες από χώρες
μέλη/υπογράφοντες του ISA για τα ακόλουθα έργα όπως περιγράφεται παρακάτω :

Sl.
No.

TenderDetails

ItemDescription

DueDate

1.

Supply, Installation, Commissioning and
5-year Warranty of Solar Water
Pumping Solution at Burundi, Ethiopia
and Suriname

01.03.2022,
14:30

2.

Supply, Installation, Commissioning and
5-year Warranty of Solar PV
Cold Storage at Senegal, Djibouti and
Sudan

3.

Supply, Installation, Commissioning and
5-year warranty for
Solarization of Buildings at Fiji,
Comoros and Malawi

Supply, Installation,
Commissioning and 5-year
Warranty of Solar Water
Pumping
Solution at Burundi, Ethiopia
and Suriname. The scope also
includes one year
standard warranty and
Extended warranty of four
years after completion of one
year
of standard warranty/defect
liability period.
Supply, Installation and
Commissioning of Solar PV
based cold storage system at
Senegal, Djibouti and Sudan.
The scope also includes one
year standard warranty
and Extended warranty of four
years after completion of one
year of standard
warranty/defect liability period.
Supply, Installation,
Commissioning and 5-year
warranty for Solarization
ofBuildings at Fiji, Comoros
and Malawi. The scope also
includes one year standard
warranty and Extended
warranty of four years after
completion of one year of
standard warranty/defect
liability period.

28.02.2022,
14:30

02.03.2022,
14:30

Επισυνάπτονται λεπτομερείς πληροφορίες για την προσφορά:https://etenders.gov.in/eprocure/app
Δείτε παρακάτω περισσότερες πληροφορίες για τις προσφορές: ΠΡΟΣΦΟΡΑ 1, ΠΡΟΣΦΟΡΑ2, ΠΡΟΣΦΟΡΑ3

Διεθνείς Εκθέσεις
26Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΈΚΘΕΣΗ GULFOOD 2022
Πόλη:Ντουμπάι, Ηνωμένα ΑραβικάΕμιράτα
Ημερομηνία: 13-17Φεβρουαρίου 2022
Εκθέματα: ΈκθεσηγαΤρόφιμα& Ποτά
Πληροφορίες: site:https://www.enterprisegreece.gov.gr/
HORTICONTACT
Πόλη:Γκόρινχεμ, Ολλανδία
Ημερομηνία: 22-24 Φεβρουαρίου 2022
Εκθέματα: Έκθεση κηπουρικής
Πληροφορίες: site:https://www.horticontact.nl/en/
ΔΙΕΘΝΗΣ ΈΚΘΕΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Πόλη: Ινδία, υβριδικά
Ημερομηνία: 8-11 Μαρτίου2022
Εκθέματα:Έκθεση Κεραμικών & Οικοδομικών Υλικών
Πληροφορίες: site:www.indiaingreece.gov.inτηλ:2107216227
LEATHER AND LEATHER GARMENT FAIR
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 16-19 Μαρτίου 2022
Εκθέματα: Έκθεση δερμάτινων ειδών
Πληροφορίες: site:https://leatherandmore.izfas.com.tr/enemail:thessaloniki@trade.gov.tr
8th INTERNATIONAL PAINT AND SURTECH EXHIBITION
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 17-19 Μαρτίου 2022
Εκθέματα: Έκθεση ζωγραφικής και υπολογιστού
Πληροφορίες: site:http://www.turkcoat-paintistanbul.com/email:thessaloniki@trade.gov.tr
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7/02/2022
ΑΝΟΙΧΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΣΤΟ
ΒΑΦΟΠΟΥΛΕΙΟ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΛ.2313318453

44

7/2/2022
ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ
ΜΕ
ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ
ΜΗ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΙΜΩΝ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟΥ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
2102466900
8/2/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΛΟΝΩΝ ΤΗΛ.26953 60606

ΤΗΝ
ΚΑΙ
ΤΗΛ.

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΤΗ
ΤΗΝ

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

52

9/2/2022
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΜΦΙΑΛΟΜΕΝΟΥ
ΝΕΡΟΥ
,
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΤΗΛ. 22730 83621

ΤΗΝ
ΚΑΙ

79 ΑΝΩΤΕΡΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ
ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ "ΜΥΚΑΛΗ"

40

10/2/2022
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΜΟΙΒΗ
ΓΙΑ
ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΙΑ
ΑΝΑΓΚΕΣ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ
ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΩΝ
ΤΗΛ.2310381080
11/2/2022
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΛΟΙΠΩΝ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
(ΙΑΤΡΙΚΑ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ)
ΤΗΛ.2310381080
11/2/2022 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΤΗΛ. 22540 85243

424 ΓΣΝΘ

43

14/2/2022
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΛΥΣΗ
ΤΗΛ. 210 7464102

251 ΓΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

32

15/02/2022
ΑΝΟΙΧΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΧΘΡΟΥ
ΣΤΟ
Ο.Τ.
Γ310α
ΜΕΤΑΞΥ
ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ
-ΠΑΥΣΙΛΥΠΤΟΥΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΓΙΑ
ΤΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΠΑΡΚΟΥ
ΑΜΕΑ ΤΗΛ.2313318453
15/2/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΓΙΑ
ΤΙΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΛ.2310 001055

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

17/2/2022
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΤΗΛ.2313 327867

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

31

35

45

49

46

ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΚΔΟΣΗ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

424 ΓΣΝΘ

88 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
«ΛΗΜΝΟΣ»

ΑΔΙΣΠΟ

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα ( Συνέχεια )
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21/2/2022
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΚΛΗΣΗΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΤΗΛ.210 7464102

251 ΓΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

48

21/2/2022
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΦΕΣΤΡΙΔΩΝ
ΜΙΑΣ
ΤΗΛ. 210 7464102

252 ΓΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

39

22/2/2022
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΛ.2310381080

ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ

424 ΓΣΝΘ

37

24/2/2022
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΛΟΙΠΩΝ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
(ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΕΣ
ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΕΙΣ) ΤΗΛ.2310381080
25/2/2022
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΛΟΙΠΩΝ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
(ΥΛΙΚΑ
ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ)
ΤΗΛ.2310381080
1/3/2022
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΚΑΙ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
ΓΙΑ
ΤΗ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΗΛ.2313 327867
3/3/2022
ΑΝΟΙΧΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ
ΤΗ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΚΤΙΡΙΟΥ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΣ
ΑΞΙΟΠΛΟΪΑΣ
ΤΗΛ.
210
2486124
8/3/2022
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΛΟΙΠΩΝ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (ΓΑΝΤΙΑ) ΤΗΛ.2310381080

424 ΓΣΝΘ

8/3/2022
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΛΟΙΠΩΝ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
(ΙΑΤΡΙΚΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)
ΤΗΛ.2310381080
8/3/2022
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛ.2313317757

424 ΓΣΝΘ

10/3/2022
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

38

47

51

34

36

41

50

•

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΧΡΗΣΗΣ
ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ

ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

424 ΓΣΝΘ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

424 ΓΣΝΘ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου μαςwww.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.

