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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
το ICBS Business College και η Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων Βόρειας Ελλάδας σας προσκαλούν
σε e-ημερίδα με θέμα : «Η Στρατηγική των ΜμΕ στο πλαίσιο της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης»
Ομιλητές: Δημήτρης Λακασάς, CEO, Olympia Electronics A.E.
Γεώργιος Τσίκουλας, Αντιπρόεδρος ΕΔΕΒΕ
Κεχαγιάς Βασίλειος, «Κεχαγιάς Β. & Λ.Οε- Superalloys Engineeting” Μέλος ΔΣ του ΒΕΘ
Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2022, ώρα 18:30 – 19.30
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΠΝΟΠΩΛΗΣ
Το link για τη δήλωση συμμετοχής: https://www.icbs.gr/stratigiki-mme-4th-viomixaniki-epanastasi-645 ,
Facebook Event https://www.facebook.com/events/465921381862615/?ref=newsfeed
Youtube Event https://youtu.be/EAwpkBhK5jU

Μη διαθεσιμότητα των εφαρμογών του gov.gr
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η ΚΥΑ για την παράταση των
μέτρων για τον κορονοϊό έως 14.02.2022
Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας
Youtube Event https://youtu.be/EAwpkBhK5jU
Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης προχωρά
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 430//Β/05.02.2022 η ΚΥΑ Αριθμ.
σε αναβάθμιση των υποδομών της, η οποία θα
Δ1α/Γ.Π.οικ. 6756/2022, με την οποία παρατείνονται τα
πραγματοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα από Παρασκευή 11
Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 17:00 έως και Κυριακή 13
υφιστάμενα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από
Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 18:00.
τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVIDΣυγκεκριμένα, κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα, δεν θα
είναι διαθέσιμες οι υπηρεσίες του gov.gr που σχετίζονται με
19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την
υπηρεσίες αυθεντικοποίησης χρηστών μέσω κωδικών Taxisnet
Δευτέρα 07 Φεβρουαρίου 2022και ώρα 6.00 έως και τη
(όπως ΗΔΙΚΑ, e-ΕΦΚΑ κ.α.), υπηρεσίες της ΓΓΠΣΔΔ, όπως
Πόθεν Έσχες, Ενιαία Αρχή Πληρωμής, e-Παράβολο, και
Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6.00. Επιπλέον,
webservices από το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ σε
από 7/2/2022, παύει να ισχύει το πιστοποιητικό
φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, υπηρεσίες φορολογικής
διοίκησης ΑΑΔΕ και Υπ. Οικονομικών, όπως Taxisnet, ICISnet,
εμβολιασμού και θα θεωρούνται ανεβολίαστοι όσοι δεν
TAXIS, Elenxis, MIS, ΨΥΔΗΠΕΕΚ, Πόθεν Έσχες κ.α…
έχουν κάνει την Τρίτη δόση και έχουν περάσει επτά μήνες
Διευκρινίζεται ότι η υπηρεσίες σχετικά με την COVID-19 θα
από τη δεύτερη ή τρεις μήνες από το μονοδοσικό εμβόλιο.
λειτουργούν κανονικά.

Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων
Στις 7 Φεβρουαρίου 2022, κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων η υπ’ αριθμ. 1209/177 τροπολογία, στο άρθρο 7
της οποίας προβλέπεται ότι, η υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων, αρχικές με
απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2021 και ετήσιες του έτους 2021 (χρήση 2020), παρατείνεται
έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2022. Η εν λόγω τροπολογία έχει συμπεριληφθεί στο ψηφισθέν σχέδιο Νόμου «Κύρωση της από
28.1.2022 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ''Επείγουσες φορολογικές, τελωνειακές και συναφείς ρυθμίσεις, επείγουσες
διατάξεις για τη διασφάλιση του δικαιώματος αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας'' (Α΄14)». (ΠΗΓΗ: Ελληνική Ένωση
Τραπεζών, Επικαιρότητα 09.02.2022).

MyBusinessSupport: Σε λειτουργία η εφαρμογή Κομιστές
Αξιογράφων 7
Το myBusinessSupport είναι η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για την
αποτύπωση και την παρακολούθηση των κρίσιμων οικονομικών
μεγεθών των επιχειρήσεων που συνθέτουν το προφίλ τους.
Η πλατφόρμα δημιουργήθηκε για να υποστηρίζει την υποδοχή
αιτήσεων και πληροφοριών για οικονομικές ενισχύσεις και
αποζημιώσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις μέσα από το σύστημα
myAADE της ΑΑΔΕ, για την αντιμετώπιση των συνεπειών της
πανδημίας του κορωνοϊού.
Στην πλατφόρμα myBusinessSupport της ΑΑΔΕ δημιουργούνται δύο
ομάδες εφαρμογών. Στην πρώτη, με τίτλο «Τα Έσοδά μου», οι
επιχειρήσεις δηλώνουν στοιχεία εσόδων και εξόδων για τους σκοπούς
εφαρμογής της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, καθώς και του
Μηχανισμού ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.
Στη δεύτερη, με τίτλο «Οι Εφαρμογές μου», βρίσκονται όλες οι
εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί και αναπτύσσονται για την υποβολή
αιτήσεων χορήγησης ενισχύσεων προς τις επιχειρήσεις, για τις οποίες
έχει αρμοδιότητα η ΑΑΔΕ (Επιστρεπτέα Προκαταβολή, Αποζημιώσεις
Ειδικού Σκοπού, Κομιστές Αξιογράφων), καθώς και οι εφαρμογές για
την υποβολή αιτημάτων επανεξέτασης σχετικά με τις αιτήσεις αυτές.
Τα στοιχεία εσόδων και εξόδων στην εφαρμογή «Τα Έσοδά μου»,
συμπληρώνονται κατ’ αρχάς με βάση τις δηλώσεις που έχει υποβάλει η
επιχείρηση. Στην περίπτωση που για τις σχετικές περιόδους η
επιχείρηση δεν έχει υποβάλει δηλώσεις, λόγω μη παρόδου της σχετικής
προθεσμίας, τα σχετικά στοιχεία συμπληρώνονται από την επιχείρηση
στην εν λόγω εφαρμογή.
Ειδικά για τα στοιχεία εσόδων και εξόδων των επιχειρήσεων που
αιτήθηκαν τη χορήγηση επιστρεπτέας προκαταβολής δυνάμει των ΚΥΑ
Α. 1076/2020 και ΚΥΑ ΓΔΟΥ 94/3-5-2020 και τα οποία αφορούν το
φορολογικό έτος 2019, μέχρι την εκπνοή της προθεσμίας για την
υποβολή των δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και
νομικών προσώπων, αυτά είναι δυνατόν να λαμβάνονται από την
εφαρμογή της πρόσκλησης αρχικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος
«Επιστρεπτέα Προκαταβολή (1)».
Τα στοιχεία που δηλώνονται από τις επιχειρήσεις στην εφαρμογή «Τα
Έσοδά μου» της πλατφόρμας myBusinessSupport δεν δύνανται να
τροποποιούνται από την επιχείρηση μετά την οριστικοποίησή τους.
Τα στοιχεία που δηλώνονται από τις επιχειρήσεις ή συμπληρώνονται
από την ΑΑΔΕ με βάση τις υποβληθείσες δηλώσεις των επιχειρήσεων
στην εφαρμογή «Τα Έσοδά μου» της πλατφόρμας myBusinessSupport,
χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο υπαγωγής στο Μηχανισμό́ «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ».
Η οριστικοποίηση και υποβολή των στοιχείων στην εφαρμογή «Τα
Έσοδά μου» της πλατφόρμας myBusinessSupport επέχει θέση της
υπεύθυνης δήλωσης σχετικά με την ακρίβεια των στοιχείων αυτών, για
όσες επιχειρήσεις υποβάλλουν αίτηση ένταξης στο Μηχανισμό ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ μέσω του ΠΣ Εργάνη.
Η προθεσμία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό
μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε
επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο
και Μάιο 2020 δεν επηρεάζει τη δήλωση στοιχείων εσόδων και εξόδων
στην
Εφαρμογή
«Τα
Έσοδά
μου»
της
πλατφόρμας
myBusinessSupport, η οποία παραμένει ανοιχτή για την υποβολή των
στοιχείων αυτών για τους σκοπούς ένταξης στο Μηχανισμό́ «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ».
Μετά τον έλεγχο των φορολογικών προϋποθέσεων υπαγωγής στο
Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», η ΑΑΔΕ ενημερώνει ηλεκτρονικά το
Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ την για την πλήρωση ή μη των
προϋποθέσεων αυτών από τις αιτούμενες επιχειρήσεις – εργοδότες.

Ηλεκτρονική πλατφόρμα e-katanalotis.gov.gr
Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων έχει φτιάξει την
πλατφόρμα e-katanalotis.gov.gr, για να μπορούν οι καταναλωτές να
αγοράζουν φθηνότερα προϊόντα. Χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική
εφαρμογή e-katanalotis.gov.gr, οι καταναλωτές μπορούν να βρουν
και να συγκρίνουν τιμές προϊόντων της αγοράς στην περιοχή τους.

Η ΕΤΕπ υποστηρίζει τις επενδύσεις ψηφιοποίησης
του Ελληνικού Δημόσιου Τομέα
ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ,ΟΙΚΟΝΟΙΚΩΝ &ΕΤΕ/ 07.02.2022
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ)
ανακοινώνει τη χορήγηση ποσού ύψους 125
εκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση ψηφιακών έργων
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η σύμβαση
υπογράφηκε σήμερα στην Αθήνα από τον Υπουργό
Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκο Πιερρακάκη, τον
Υπουργό Οικονομικών και Διοικητή της ΕΤΕπ Χρήστο
Σταϊκούρα και τον Αντιπρόεδρο της ΕΤΕπ, αρμόδιο για
την Ελλάδα, ChristianKettelThomsen, με στόχο την
ψηφιακή αναβάθμιση δομών και υπηρεσιών του
Ελληνικού Δημοσίου.Η χρηματοδότηση θα κατευθυνθεί
τόσο σε έργα από τα οποία θα επωφεληθεί άμεσα το
σύνολο των πολιτών όσο και σε έργα έμμεσης
ωφέλειας
σε
όλους
τους
επιμέρους
τομείς
αλληλεπίδρασης του πολίτη με το Δημόσιο. Στην
πρώτη κατηγορία, βρίσκονται έργα όπως το «Wi-Fi
GR» για την ανάπτυξη 3.000 hotspot σε δημόσιους
χώρους σε όλη την Ελλάδα και η ψηφιοποίηση των
υπηρεσιών υγείας, ενώ στη δεύτερη έργα όπως η
υλοποίηση δικτύου υπηρεσιών τηλεδιάσκεψης σε
δικαστήρια και σωφρονιστικά ιδρύματα της χώρας.
Ιδιαίτερη στόχευση δίνεται στην καινοτομία, την
ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων από τους πολίτες και
την προσαρμογή στις ανάγκες της Τέταρτης
Βιομηχανικής Επανάστασης, με χρηματοδότηση για
δράσεις όπως οι Εθνικοί Κόμβοι Ψηφιακής
Καινοτομίας.Το πρόγραμμα, με ορίζοντα υλοποίησης
τα επόμενα πέντε χρόνια, θα συμβάλει στο σχέδιο για
τον πλήρη ψηφιακό μετασχηματισμό στο Ελληνικό
Δημόσιο και την παροχή υπηρεσιών με στόχευση στην
εξυπηρέτηση και τη θετική εμπειρία του πολίτη.
Αναλυτικά το δελτίο τύπου εδώ

1ο Τακτικό Ενημερωτικό Τεύχος της Κεντρικής
Ένωσης Επιμελητηρίων
Με σκοπό την ενδελεχή ενημέρωση όλων των
Επιμελητηρίων και κατ’ επέκταση των επιχειρήσεων
μελών τους για τις εξελίξεις που αφορούν:
▪ Στην πρόσβαση σε χρηματοδοτικά και αναπτυξιακά
προγράμματα
• Στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος
• Στην ανάπτυξη και λειτουργία Επιχειρηματικών
Πάρκων/ Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών
και Επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
• Τη διαμόρφωση νέων πεδίων ανάπτυξης και
επιχειρηματικών ευκαιριών
• Την επίλυση ζητημάτων που έχουν ως συνέπεια τη
δημιουργία εμποδίων και τον περιορισμό της
επιχειρηματικότητας
• Σε κάθε αντικείμενο που απασχολεί την επιχειρηματική
κοινότητα
Η Κεντρική Ένωση με επιστολή της προς όλα τα
Επιμελητήρια εγκαινίασε την αποστολή τακτικών
μηνιαίων Ενημερωτικών Τευχών , όπου θα αναλύονται
ζητήματα επίκαιρα και χρήσιμα με την λειτουργία των
επιχειρήσεων.
Δείτε εδώ το 1ο Τακτικό Ενημερωτικό Τεύχος.

Τι αλλάζει για τα υποχρεωτικά rapid tests για τους
εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ενημερώνει ότι από τη Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου 2022,
επέρχονται αλλαγές στο πλαίσιο των υποχρεωτικών
διαγνωστικών ελέγχων για τους εργαζομένους του ιδιωτικού
τομέα, σε συνέχεια της ρύθμισης που προβλέπεται στην Κοινή
Υπουργική Απόφαση 4761/28-1-2022 (ΦΕΚ Β’ 290), σύμφωνα
με την οποία «Από τις 7 Φεβρουαρίου 2022 πλήρως
εμβολιασμένοι θεωρούνται όσοι ενήλικες έχουν εμβολιαστεί και
έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών
από τη χορήγηση της δεύτερης δόσης ή, στην περίπτωση
μονοδοσικών εμβολίων, τριών (3) μηνών από τη χορήγηση της
μοναδικής δόσης, εφόσον έχουν λάβει και την αναμνηστική
δόση του εμβολίου για τον κορωνοϊό».
Επομένως, από τις 7.2.2022 όσοι εργαζόμενοι του ιδιωτικού
τομέα που παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία
στον χώρο εργασίας έχουν εμβολιαστεί, αλλά μετά την πάροδο
χρονικού διαστήματος έως επτά (7) μηνών από τη χορήγηση
της δεύτερης δόσης ή, στην περίπτωση μονοδοσικών
εμβολίων, έως τριών (3) μηνών από τη χορήγηση της
μοναδικής δόσης, δεν έχουν λάβει και την αναμνηστική δόση,
έχουν την υποχρέωση να υποβληθούν σε διαγνωστικό έλεγχο
κατά τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμόν 64232/15.10.2021 (ΦΕΚ
Β’ 4766) ΚΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμόν
69459/5.11.2021 (ΦΕΚ Β’ 5165) ΚΥΑ. Υποχρεούνται δηλαδή
σε διενέργεια ελέγχου δυο φορές την εβδομάδα με δική τους
επιβάρυνση, με τους ίδιους όρους που ισχύουν και για τους
ανεμβολίαστους εργαζομένους. Η υποχρέωση αίρεται άμεσα
από την ημέρα διενέργειας της αναμνηστικής δόσης.
Δεν υποχρεούνται να υποβληθούν σε rapid tests οι
εργαζόμενοι που έχουν νοσήσει από κορωνοϊό και το
αποδεικνύουν με την επίδειξη Πιστοποιητικού Νόσησης. Το
Πιστοποιητικό Νόσησης εκδίδεται: α) κατόπιν εργαστηριακού
ελέγχου με τη μέθοδο PCR για κορωνοϊό COVID-19, εντός
δεκατεσσάρων (14) ημερών μετά από τον πρώτο θετικό
έλεγχο, β) ειδικώς για τους πλήρως εμβολιασμένους, κατόπιν
θετικού ελέγχου με τη χρήση rapid test. Η ισχύς του
πιστοποιητικού νόσησης διαρκεί έως ενενήντα (90) ημέρες
μετά από τον θετικό έλεγχο.
Αναφορικά με τον έλεγχο της συμμόρφωσης με την
υποχρέωση διενέργειας rapid test, υπενθυμίζεται ότι τα
διαγνωστικά κέντρα, ιδιωτικές κλινικές κ.λπ. στέλνουν εντός
24ωρου στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19 που τηρείται
στην ΗΔΙΚΑ τα στοιχεία των προσώπων που ελέγχθηκαν και
το αποτέλεσμα του ελέγχου (θετικό ή αρνητικό).
Αν το αποτέλεσμα του ελέγχου είναι αρνητικό, μετά από την
καταχώριση αυτή ο εργαζόμενος μπορεί να εκδίδει από το
gov.gr Βεβαίωση Αρνητικού αποτελέσματος.
Αν το αποτέλεσμα είναι θετικό, ο εργαζόμενος ενημερώνει
άμεσα τον εργοδότη, τίθεται σε κατ’ οίκον περιορισμό,
ακολουθείται το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ και εφαρμόζονται οι
ρυθμίσεις του άρθρου 62 του ν. 4886/2022 και της
εφαρμοστικής ΥΑ 6924/27.1.2022 (ΦΕΚ Β’ 291) για την ειδική
άδεια λόγω νόσησης εργαζομένου από κορωνοϊό.
Το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ διαλειτουργεί με την ΗΔΙΚΑ και διαμορφώνεται
το ιστορικό διαγνωστικών ελέγχων των εργαζομένων. Σε αυτό
το αρχείο έχει πρόσβαση ο εργοδότης, που υποχρεούνται να
δηλώσει ποιοι εργαζόμενοι εξαιρούνται από την υποχρέωση,
υποβάλλοντας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ «Υπεύθυνη Δήλωση
Επιχειρήσεων-Εργοδοτών περί τήρησης της υποχρέωσης
υποβολής των ανεμβολίαστων και μη νοσησάντων
εργαζομένων σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον
κορωνοϊό COVΙD-19». Στην συνέχεια εκδίδεται από Π.Σ
ΕΡΓΑΝΗ ο τελικός κατάλογος των παραβατών.
Η Υπεύθυνη Δήλωση που προαναφέρθηκε υποβάλλεται
για τις δυο πρώτες εβδομάδες δηλαδή από 7η
Φεβρουαρίου 2022 (ημερομηνία έναρξης ισχύος των νέων
ρυθμίσεων περί αναμνηστικής δόσης) έως την 20η
Φεβρουαρίου 2022, το χρονικό διάστημα από 22 έως 25
Φεβρουαρίου 2022. Στη συνέχεια θα υποβάλλεται κάθε
εβδομάδα από Τρίτη έως Παρασκευή για την εβδομάδα
αναφοράς που προηγήθηκε.

Οι ελληνικές τράπεζες και ο όμιλος ΕΤΕπ "ξεκλειδώνουν"
6,5 δισ. ρευστότητας για επιχειρήσεις που έχουν πληγεί
από την πανδημία COVID-19
Υπουργείο Οικονομικών Δελτίο Τύπου 08.02.2022: Στο πλαίσιο
του Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων, έχουν υπογραφεί
εγγυήσεις ύψους 2,7 δισ. ευρώ με ελληνικές τράπεζες, οι οποίες
αντιστοιχούν σε χρηματοδοτήσεις ύψους 6,5 δισ. ευρώ για
εταιρείες στην Ελλάδα που έχουν πληγεί από την πανδημία. Η
Ελλάδα είναι ο τρίτος μεγαλύτερος αποδέκτης πόρων του
Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων αναλογικά με τη
συνεισφορά της χώρας στο Ταμείο. Οι συναλλαγές
περιλαμβάνουν και εγγύηση επί του πρώτου τμήματος ζημιών
(first-losspiece) μίας συνθετικής τιτλοποίησης δανείων ΜμΕ.
Πρόκειται για την πρώτη συναλλαγή του είδους αυτού του
Ομίλου ΕΤΕπ στην Ελλάδα. Τον σημαντικό θετικό αντίκτυπο
της συνεργασίας για την οικονομική ανθεκτικότητα απέναντι
στην πανδημία COVID-19 υπογράμμισαν στην Αθήνα ο
Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, ο Αντιπρόεδρος
της ΕΤΕπChristianKettelThomsen και οι εκπρόσωποι των
τραπεζών Alpha Bank, Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος,
Eurobank και Τράπεζας Πειραιώς. Επιχειρήσεις και
επιχειρηματίες σε ολόκληρη την Ελλάδα που έχουν πληγεί από
την πανδημία COVID-19 θα έχουν τη δυνατότητα να
επωφεληθούν από την πρόσβαση σε ποσό χρηματοδότησηςορόσημο ύψους 6,5 δισ. ευρώ ως αποτέλεσμα της συνεργασίας
των συστημικών τραπεζών της χώρας και του Ομίλου της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) στο πλαίσιο του
νέου Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων.
Στο πλαίσιο του προγράμματος του Πανευρωπαϊκού Ταμείου
Εγγυήσεων, εγγυήσεις συνολικού ύψους 2,7 δισ. ευρώ που
παρέχονται από τον Όμιλο της ΕΤΕπ στις τράπεζες Alpha Bank,
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Eurobank και Τράπεζα Πειραιώς
θα βοηθήσουν εταιρείες με βιώσιμα επιχειρηματικά σχέδια να
ανακάμψουν από τις προκλήσεις της πανδημίας COVID·
πρόκειται για τις πρώτες συμβάσεις εγγυήσεων που υλοποιεί η
ΕΤΕπ στην Ελλάδα και τις πρώτες συναλλαγές μέσω τραπεζών
που στοχεύουν και στην ενίσχυση της πρόσβασης μεγάλων
εταιρειών σε χρηματοδότηση, διευρύνοντας έτσι το εύρος
στήριξης της ΕΤΕπ στην πραγματική οικονομία της χώρας.
Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει, επίσης, την πρώτη συνθετική
τιτλοποίηση στην Ελλάδα, στην οποία συμμετέχει ο Όμιλος
ΕΤΕπ, συμβάλλοντας έτσι στην περαιτέρω ενίσχυση της
ελληνικής αγοράς τιτλοποιήσεων.
Δείτε εδώ αναλυτικά το Δελτίο Τύπου.

Παράταση ισχύος του μέτρου της ενίσχυσης με τη μορφή
επιδότησης παγίων δαπανών σε επιχειρήσεις που
επλήγησαν οικονομικά κατά τους μήνες Απρίλιο ως και
Δεκέμβριο 2020, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του
κορωνοϊού COVID -19
Με εγκύκλιο του, ο e-ΕΦΚΑ αναφέρει πως η ενίσχυση (σ.σ. με τη
μορφή επιδότησης παγίων δαπανών) χορηγείται με τη μορφή
δικαιώματος έκπτωσης από τρέχουσες οφειλές έτους 2021 και
έτους 2022 στη
φορολογική αρχή που καθίστανται πληρωτέες από 1η Ιουλίου
2021 μέχρι 30η Ιουνίου 2022 ή/και με τη μορφή πιστωτικού για
την αποπληρωμή τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών έτους
2021 και έτους 2022 που καθίστανται πληρωτέες από 1η Ιουλίου
2021 μέχρι 30η Ιουνίου 2022. Δείτε εδώ την εγκύκλιο του ΕΦΚΑ.

Ψηφίστηκε ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος
Ψηφίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα ο νέος Aναπτυξιακός Νόμος. Τα πιο σημαντικά στοιχεία βελτιώσεων που “πέρασαν” στο νόμο,
είναι τα εξής:
− Προβλέπεται για πρώτη φορά εκσυγχρονισμός μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών
(3) τουλάχιστον αστέρων
− Στο Νότιο Αιγαίο πρώτη φορά μετά από 8 χρόνια οι μεγάλες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν και για εκσυγχρονισμό ή/και
επέκταση των εγκαταστάσεών τους.
− Προσαυξημένο κατά 10% ποσοστό θα λαμβάνουν οι επιχειρήσεις στις περιοχές ΣΔΑΜ. Αναμένεται η σχετική έγκριση της
Κομισιόν για περιοχές του Νοτίου και Βορείου Αιγαίου, Κρήτης, Πελοποννήσου και Δυτικής Μακεδονίας.
Τα κύρια χαρακτηριστικά του Αναπτυξιακού Νόμου είναι:
▪ Οι ενισχύσεις μπορούν να φτάσουν έως το 70% του προϋπολογισμού της επένδυσης, και πιο συγκεκριμένα, για τις μεγάλες
επιχειρήσεις τα ποσοστά κυμαίνονται από 30% έως 50%, για τις μεσαίες από 40% έως 60%, για τις μικρές και πολύ μικρές
επιχειρήσεις από 50% έως 70%.
▪ Εισάγονται αποτελεσματικές και αποδοτικές διαδικασίες αξιολόγησης και ελέγχου υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων και
προβλέπεται αξιολόγηση εντός 45 ημερών από τη λήξη του καθεστώτος, ή εντός 30 ημερών για τις περιπτώσεις της άμεσης
αξιολόγησης.
▪ Οι επιλέξιμες δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων αφορούν: κτιριακές εγκαταστάσεις, περιβάλλων χώρο, μηχανολογικό εξοπλισμό,
τεχνικές εγκαταστάσεις, λοιπό εξοπλισμό, άϋλα στοιχεία ενεργητικού, μισθολογικό κόστος. Επιπλέον και συμπληρωματικά προς
αυτές, οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν και κατηγορίες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων (π.χ. Δαπάνες για συμβουλευτικές
υπηρεσίες προς Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις ΜμΕ κ.α.). Δείτε το ΦΕΚ ΕΔΩ. (ΠΗΓΗ: NEWSLETTER TEE/TKM,10.02.2022).

Ξεκινούν οι αιτήσεις για 540 θέσεις εργασιακών συμβούλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου στον ΟΑΕΔ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΑΕΔ04.02.2022
Το Σάββατο 5 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 00:01 ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για 540 θέσεις εργασιακών συμβούλων με
σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και με
χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης NextGenerationEU.
Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης
(www.gov.gr)στη διεύθυνση:
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/proslepse-ergasiakon-sumboulon-ston-oaed
Συγκεκριμένα, η διαδρομή θα είναι: gov.gr→ Εργασία και ασφάλιση → Ανεργία →Πρόσληψη εργασιακών συμβούλων στον ΟΑΕΔ
Οι νέοι εργασιακοί σύμβουλοι θα ενταχθούν στο εξειδικευμένο προσωπικό του ΟΑΕΔ και θα ενισχύσουν τις δράσεις του Οργανισμού
για την προώθηση της απασχόλησης και τηναποτελεσματικότερη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας.Οι συμβάσεις
θα έχουν οκτάμηνη διάρκεια με δυνατότητα παράτασης, ενώ η κατανομή των θέσεων αφορά στο σύνολο της χώρας, αποσκοπώντας
στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προς το εργατικό δυναμικό και τις επιχειρήσεις σε όλη την ελληνική επικράτεια.
Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει την Δευτέρα, 14 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 23:59.
Για τη Δημόσια Πρόσκληση, τα Παραρτήματα και τις Οδηγίες Υποβολής της Αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την
ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ www.oaed.gr

Αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα κατάρτισης με πιστοποίηση σε cloudservices ΟΑΕΔ-Microsoft
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΑΕΔ 07.02.2022
Από την Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου και ώρα 11:00 μέχρι την Κυριακή, 20 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 23:59, θα μπορούν οι
ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικές αιτήσεις για συμμετοχή στο νέο διαδικτυακό πρόγραμμα κατάρτισης σε υπηρεσίες
υπολογιστικού νέφους (cloud services) για 1.000 ανέργους.
Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας ΟΑΕΔ-Microsoft Hellas για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του εργατικού
δυναμικού και την μείωση του ψηφιακού χάσματος στην αγορά εργασίας.
Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα «Αναβάθμιση και πιστοποίηση ψηφιακών δεξιοτήτων ανέργων σε cloud υπηρεσίες της Microsoft»
αφορά την παροχή κατάρτισης, με δυνατότητα απόκτησης πιστοποίησης, σε ένα από τα εξής θεματικά αντικείμενα υψηλής ζήτησης:
MicrosoftAzureFundamentals, MicrosoftAzureDataFundamentals, Microsoft 365 Fundamentals, MicrosoftSecurity, Compliance,
andIdentityFundamentals και MicrosoftAzureAIFundamentals.
Από το πρόγραμμα θα ωφεληθούν 1.000 εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ, ηλικίας 18-45 ετών, απόφοιτοι τουλάχιστον
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με γνώσεις αγγλικής γλώσσας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις συμμετοχής της Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία είναι αναρτημένη στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr
Το πρόγραμμα προσφέρεται δωρεάν από τη Microsoft, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και περιλαμβάνει σύγχρονη
κατάρτιση, ασύγχρονη κατάρτιση μέσω πλατφόρμας κατάρτισης, καθώς και υποστήριξη μέσω εξ αποστάσεως συναντήσεων με
εισηγητές για επίλυση αποριών.Όσοι ολοκληρώσουν την κατάρτιση και συμμετάσχουν στη διαδικασία των εξετάσεων πιστοποίησης
θα λάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης, ενώ όσοι ολοκληρώσουν επιτυχώς και τη διαδικασία των εξετάσεων πιστοποίησης, θα
λάβουν επιπρόσθετα Πιστοποίηση Microsoft.
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) στην ηλεκτρονική
διεύθυνση:
https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/psephiakes-dexiotetes/anabathmise-kai-pistopoiese-psephiakon-dexioteton-anergon-secloud-uperesies-tes-microsoft
Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση → Ψηφιακές Δεξιότητες → Αναβάθμιση και πιστοποίηση ψηφιακών δεξιοτήτων
ανέργων σε cloud υπηρεσίες της Microsoft.

Ενημέρωση από ΕΠΑνΕΚ 2014-2020
Παράταση επιλεξιμότητας δανείων από το «Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19»
Ανακοινώνεται η επέκταση της περιόδου επιλεξιμότητας των δανείων που θα παρέχονται με την εγγυοδοσία του «Ταμείου
Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19» μέχρι τις 30.06.22 από 31.12.21 που είχε αρχικά οριστεί. Υπενθυμίζουμε ότι στόχος του
Ταμείου είναι ο μετριασμός των επιπτώσεων της Πανδημίας COVID -19 στη λειτουργία των επιχειρήσεων, μέσω της ενίσχυσης της
ρευστότητάς τους με δάνεια κεφαλαίου κίνησης. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για το Ταμείο εδώ
Για τον Α' & Β' κύκλο της Δράσης οι πόροι του Ταμείου συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο, μέρος των οποίων προέρχεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020.
Ο Γ' κύκλος της Δράσης χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της απόκρισης της Ένωσης στην πανδημία COVID-19 - React EU.
Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση επιχειρήσεων του τομέα αστικών
και υπεραστικών συγκοινωνιών για την υιοθέτηση συστημάτων και την παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης
πληροφόρησης του επιβατικού κοινού και ηλεκτρονικού εισιτηρίου» (Β' κύκλος)
Δημοσιεύθηκε η Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση επιχειρήσεων του τομέα
αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών για την υιοθέτηση συστημάτων και την παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης πληροφόρησης
του επιβατικού κοινού και ηλεκτρονικού εισιτηρίου» (Β' κύκλος) του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την ένταξη δεκατριών (13) πράξεων
συνολικής δημόσιας δαπάνης 1.787.388,00 ευρώ. Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ
Πρόγραμμα κατάρτισης σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας με τη συμβολή του ΕΠΑνΕΚ
Το πρόγραμμα «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε επιλεγμένα επαγγέλματα του τομέα των Κατασκευών σε
θέματα εξοικονόμησης ενέργειας» είχε ως βασικό σκοπό την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης, που θα οδηγούσαν και στην
πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν.
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης αφορούσε μισθωτούς εργαζόμενους και επιδίωκε την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων,
γνώσεων και τεχνικών τους σε θέματα που σχετίζονται με το στρατηγικό τομέα των Υλικών και των Κατασκευών και συγκεκριμένα
με την Εξοικονόμηση Ενέργειας.
8η Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων
Δικηγόρων»
Δημοσιεύθηκε η όγδοη (8η) Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση
Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων» του ΕΠΑΝΕΚ, σχετικά με την απόρριψη, ως μη επιλέξιμων, τετρακοσίων ενενήντα (490)
αιτήσεων χρηματοδότησης συνολικής αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 888.200,18 ευρώ, λόγω μη πληρότητας δικαιολογητικών ή/και
μη τήρησης τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής στη Δράση. Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ
Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση επιχειρήσεων του τομέα αστικών
και υπεραστικών συγκοινωνιών για την υιοθέτηση συστημάτων και την παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης
πληροφόρησης του επιβατικού κοινού και ηλεκτρονικού εισιτηρίου»(Β' κύκλος)
Δημοσιεύθηκε η Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση επιχειρήσεων του τομέα
αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών για την υιοθέτηση συστημάτων και την παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης πληροφόρησης
του επιβατικού κοινού και ηλεκτρονικού εισιτηρίου» (Β' κύκλος) του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την απόρριψη δυο (2) αιτήσεων
χρηματοδότησης, δημόσιας δαπάνης 355.332,00 ευρώ. Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ

Διαβούλευση Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών Φωτοαντιγραφικού χαρτιού
Η Διεύθυνση Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας
Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή προτίθεται να επικαιροποιήσει τις ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές για φωτοαντιγραφικό χαρτί
Α4, φωτοαντιγραφικό χαρτί Α3 και ανακυκλωμένο φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4. Οι παραπάνω ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές
αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), www.promitheus.gov.gr,
στο πεδίο "Διαβουλεύσεις" προς δημόσια διαβούλευση με μοναδικό κωδικό

22DIAB000023332. Η υποβολή σχολίων και οι

οποιεσδήποτε παρατηρήσεις και προτάσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών, θα γίνονται από 10/2/2022 μέχρι τις 25/2/2022 στον
ειδικό χώρο που υπάρχει στις "Διαβουλεύσεις" στην ιστοσελίδα www.promitheus.gov.gr. Η Διεύθυνση Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών
Προδιαγραφών της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή σας
προσκαλεί να συμμετάσχετε ενεργά σε αυτόν τον τεχνικό διάλογο και να υποβάλετε παρατηρήσεις και προτάσεις. Στόχος της είναι οι
τεχνικές προδιαγραφές να καλύπτουν τις ανάγκες του σκοπού για τον οποίο προορίζονται, να εξασφαλίζουν τα απαιτούμενα από τη
νομοθεσία σχετικά με την ποιότητα και τη λειτουργικότητα των προϊόντων και να προσδίδουν όρους αειφόρου ανάπτυξης και
περιβαλλοντικής διαχείρισης στις δημόσιες συμβάσεις. Ταυτόχρονα, στόχος της είναι να εξασφαλίζουν ευρεία συμμετοχή, άρση τυχόν
εμποδίων και ενίσχυση του υγιή ανταγωνισμού, με αποτέλεσμα τη διευκόλυνση και συντόμευση των διαγωνιστικών διαδικασιών και
το αμοιβαίο όφελος Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα.
Δείτε την Πρόσκληση προς διαβούλευση.

Εφαρμογή της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 34 του Νόμου 4829/2021 για την αποστολή στοιχείων που αφορούν
τη δήλωση αξιογράφων σε αναστολή
Στις 4 Φεβρουαρίου 2022, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 428) η υπ’ αριθμ. 1013 Κοινή Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμό της
διαδικασίας εφαρμογή της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 34 του Νόμου 4829/2021 «Ενίσχυση διαφάνειας και λογοδοσίας σε θεσμικούς
φορείς της Πολιτείας, αποκατάσταση της ακεραιότητας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 166). Με
την εν λόγω Απόφαση καθορίζεται η διαδικασία και λοιπές λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παράτασης των προθεσμιών καταβολής
Φ.Π.Α. για τους κομιστές αξιογράφων, οι οποίοι δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των επιχειρήσεων της περ. Α της παρ. 1 του
άρθρου 34 του ν. 4829/2021. Ειδικότερα, η διάρθρωση της Απόφασης είναι η εξής:
▪
▪
▪

στο άρθρο 1 περιλαμβάνονται διατάξεις για τον σκοπό αυτής,
στο άρθρο 2 περιλαμβάνονται διατάξεις για τους δικαιούχους (επιχειρήσεις-κομιστές αξιογράφων) και τις προϋποθέσεις
υπαγωγής τους,
στο άρθρο 3 περιλαμβάνονται διατάξεις για τη διαδικασία υποβολής αίτησης και τα συνυποβαλλόμενα
δικαιολογητικά/ευεργετήματα,

στο άρθρο 4 περιλαμβάνονται διατάξεις για τον τρόπο αποστολής ή διαβίβασης πληροφοριών από τα πιστωτικά ιδρύματα στην ΑΑΔΕ
(ή μέσω της ΔΙΑΣ Α.Ε. ειδικά για χρηματοδοτικά ιδρύματα) για τον έλεγχο της πλήρωσης των προϋποθέσεων του άρθρου 2, και
στο άρθρο 5 περιλαμβάνονται διατάξεις για την έναρξη ισχύος της εν λόγω Απόφασης (ήτοι 4 Φεβρουαρίου 2022).
ΦΕΚ Β’ 428/4.2.2022. (ΠΗΓΗ: Ελληνική Ένωση Τραπεζών, Επικαιρότητα 07.02.2022).

Πίστωση ποσού συνολικού ύψους 4 εκατ. ευρώ σε
1.537 ιδιοκτήτες ακινήτων για μειωμένα μισθώματα
Νοεμβρίου 2020 – Ιουλίου 2021
Το Υπουργείο Οικονομικών προχώρησε την 10
Φεβρουαρίου 2022
στην καταβολή ποσού συνολικού
ύψους 4 εκατ. ευρώ, σε 1.537 ιδιοκτήτες ακινήτων
(μοναδιαίους
Α.Φ.Μ.),
επιλύοντας,
όπως
είχε
προαναγγείλει, εκκρεμότητες για μειωμένα μισθώματα της
περιόδου Μαρτίου 2020 – Ιουλίου 2021. Δείτε εδώ
αναλυτικά το Δελτίου 10.02.2022 του Υπουργείου
Οικονομικών.

Ονομαστικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων
Στις 3 Φεβρουαρίου 2022, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
(«ΕΚΤ») δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της τα ονομαστικά επιτόκια,
νέων και υφιστάμενων, χορηγήσεων και καταθέσεων σε
επιχειρήσεις και νοικοκυριά στην ευρωζώνη για τον μήνα
Δεκέμβριο 2021. Αντίστοιχη ανακοίνωση δημοσίευσε την ίδια
ημέρα και η Τράπεζα της Ελλάδος με τα ονομαστικά επιτόκια,
νέων και υφιστάμενων, χορηγήσεων και καταθέσεων σε
επιχειρήσεις και νοικοκυριά στην Ελλάδα. MFI Interest Rates.
Τραπεζικά Επιτόκια Καταθέσεων και Δανείων: Δεκέμβριος 2021.
(ΠΗΓΗ: Ελληνική Ένωση Τραπεζών, Επικαιρότητα 03.02.2022).

Κοινή διακήρυξη των κρατών μελών της ΕΕ για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού μηχανισμού χρηματοδότησης νεοφυών
τεχνολογικών «πρωταθλητών» – Scale-ups
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων Δελτίο Τύπου 09.02.2022: Στα πλαίσια του συνεδρίου “Building Europe’s Digital
Sovereignty / Scale-Up Europe” που διοργανώθηκε στο Παρίσι, 8 Φεβρουαρίου 2022, από την Γαλλική Προεδρία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεών, κ. Γιάννης Τσακίρης συνυπέγραψε με άλλα κράτη μέλη της
ΕΕ, κοινή διακήρυξη για τη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού μηχανισμού, του “Scale-Up Initiative”, που αφορά στη
χρηματοδότηση των τεχνολογικών Scales-ups. Δηλαδή των Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, με άμεσες προοπτικές κλιμάκωσης, που
μπορούν να διαδραματίσουν μελλοντικά ηγετικό ρολό σε παγκόσμιο επίπεδο στις νέες τεχνολογίες. Για να συμβαδίσει με την
παγκόσμια τεχνολογική κούρσα, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε πως πρέπει να ενισχύσει αυτό το δυναμικό οικοσύστημα
νεοφυών επιχειρήσεων και κατά τη φάση κλιμάκωσής τους. Οι επιχειρήσεις αυτές διαδραματίζουν καταλυτικό ρόλο στον ψηφιακό
και βιώσιμο μετασχηματισμό των Ευρωπαϊκών οικονομιών των κρατών μελών. Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μαζί
με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Υπουργείο Οικονομικών, στηρίζουν αυτή την κοινή προσπάθεια και η χώρα μας
πρόκειται να συμμετάσχει σε αυτήν την Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, με κεφάλαια ύψους 100 έως 200 εκατομμυρίων ευρώ μέσω της
Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων ΑΕ (ΕΑΤΕ, πρώην ΤΑΝΕΟ), τα οποία θα επενδυθούν μέσω επενδυτικών
σχημάτων σε τέτοιου είδους καινοτόμες επιχειρήσεις. Οι τελικές αποφάσεις για τον μηχανισμό και τον τρόπο επένδυσης των
πόρων, αναμένεται να οριστικοποιηθούν ως τις 30 Σεπτεμβρίου του 2022 μέσω ενός κύκλου διαβουλεύσεων. Λόγω του
πανευρωπαϊκού του ρόλου, το “Scale-Up Initiative” θα παραμείνει μια ανοιχτή πρωτοβουλία και για οποιοδήποτε άλλο μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφασίσει να συμμετάσχει στο μέλλον. «Είμαστε υπερήφανοι που καταφέραμε να κάνουμε ένα
σημαντικό βήμα προς ένα πιο ζωντανό και δυνατό Ευρωπαϊκό οικοσύστημα τεχνολογικών νεοφυών επιχειρήσεων και είμαστε
βαθύτατα πεπεισμένοι ότι η πρωτοβουλία μας θα είναι και ένα σημαντικό βήμα προς το οικονομικό και τεχνολογικό μέλλον της
Ευρώπης» δήλωσε η Γαλλική Προεδρία της ΕΕ. Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Γιάννης Τσακίρης, κατά τη
διάρκεια της εκδήλωσης της υπογραφής της κοινής διακήρυξης δήλωσε: «Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα για την Ευρώπη.
Αναλαμβάνεται μία σημαντική πρωτοβουλία που μπορεί να τη μεταμορφώσει σε παγκόσμιο τεχνολογικό πρωταθλητή. Τίθενται οι
βάσεις για την έξυπνη χρηματοδότηση καινοτόμων νεοφυών τεχνολογικών επιχειρήσεων για να γιγαντωθούν γρήγορα, να
παραμείνουν στην Ευρώπη και να προσδώσουν τεράστιο οικονομικό και κοινωνικό όφελος σε τα όλα τα κράτη μέλη.». Στην
εκδήλωση για την κοινή διακήρυξη συμμετείχαν: O Bruno Le Maire, Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών της Γαλλίας, η Nadia
Calviño, Αναπληρωτής Πρωθυπουργός και Υπουργός Οικονομίας και Ψηφιοποίησης της Ισπανίας, ο Christian Lindner, Υπουργός
Οικονομικών της Γερμανίας, ο Robert Habeck, Υπουργός Οικονομίας και Κλιματικής Αλλαγής της Γερμανίας, ο Daniele Franco,
Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών της Ιταλίας, ο Abroise Fayolle, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων,o
Rolf Kjærgaard, Διευθύνων Σύμβουλος του Επενδυτικού Ταμείου της Δανίας, καθώς και ο Nicolas Dufourcq, Γενικός Διευθυντής
της BPI France.

Ανασκόπηση του έργου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το έτος 2021
Της Θέας Πιερίδου Υπεύθυνης Τύπου του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο. Είναι πολύ δύσκολο να
αντιληφθούμε πόσο πολύ έχει αλλάξει η κοινωνία μας και με πόσους τρόπους ακόμη θα αλλάξει λόγω της συλλογικής κρίσης του
κορονοϊού που περάσαμε το 2021. Το ΕΚ δεν σταμάτησε ούτε στιγμή να λειτουργεί, καμία ολομέλεια δεν ακυρώθηκε και όταν τα
μέτρα ήταν απαγορευτικά για μετακινήσεις ευρωβουλευτών, οι ολομέλειες, οι εργασίες των κοινοβουλευτικών επιτροπών, καθώς
και οι ψηφοφορίες έπειτα από παρεμβάσεις των ευρωβουλευτών, γίνονταν εξ αποστάσεως. Κατά τη διάρκεια του 2021, το ΕΚ
συζήτησε και υιοθέτησε μία μεγάλη σειρά από σημαντικά θέματα που αφορούν τόσο την Κύπρο όσο και το σύνολο της
Ευρωπαϊκής οικογένειας. Οι πιο βαρυσήμαντες αποφάσεις του ΕΚ το 2021 συνοψίζονται σε 3 θεματικές ενότητες ως εξής:
1. Κλίμα και περιβάλλον
− Πρόληψη «διαρροών άνθρακα»: Εισφορά άνθρακα στις εισαγωγές, για πιο φιλόδοξες παγκόσμιες κλιματικές δράσεις (Μάρτιος)
Σε ψήφισμα του ΕΚ, οι ευρωβουλευτές υποστηρίζουν την επιβολή εισφοράς άνθρακα σε εισαγωγές από λιγότερο κλιματικά
φιλόδοξες χώρες καθώς δεν θα υπάρχει όφελος από τις παγκόσμιες προσπάθειες που καταβάλλονται για το κλίμα, εάν η
παραγωγή στην ΕΕ μεταφερθεί απλά σε χώρες που έχουν λιγότερο φιλόδοξους κανόνες.
− Δέσμη 17,5 δισ. ευρώ για τη δίκαιη μετάβαση στην πράσινη οικονομία (Μάιος)
Το ΕΚ εγκρίνει το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, ένα από τα βασικά εργαλεία της ΕΕ που θα βοηθήσει τα κράτη μέλη της ΕΕ να
αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της μετάβασής τους σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία.
− Νομοθεσία για το κλίμα: το ΕΚ εγκρίνει τη συμφωνία για μια κλιματικά ουδέτερη ΕΕ ως το 2050 (Ιούνιος)
Το ΕΚ εγκρίνει το νόμο για το κλίμα μετατρέποντας έτσι την πολιτική δέσμευση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για μια
κλιματικά ουδέτερη ΕΕ έως το 2050 σε νομική υποχρέωση. Ο νέος νόμος θα παρέχει στους Ευρωπαίους πολίτες και στις
επιχειρήσεις τη νομική ασφάλεια και σαφήνεια που χρειάζονται για να προγραμματίσουν κατάλληλα την πορεία τους σε αυτή τη
μετάβαση.
− Βιοποικιλότητα: το ΕΚ ζητά υποχρεωτική προστασία (Ιούνιος)
Οι ευρωβουλευτές συζητούν τη νέα στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα μέχρι το 2030 και σε ψήφισμα τους ζητούν να
κηρυχθεί προστατευόμενο το 30% τουλάχιστον των χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών της ΕΕ ως το 2030. Οι ευρωβουλευτές
ζητούν επίσης τη θέσπιση ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τη βιοποικιλότητα, στο πρότυπο του νόμου για το κλίμα.
− «Από το αγρόκτημα στο πιάτο»: το ΕΚ εγκρίνει τη νέα στρατηγική της ΕΕ για υγιεινά και βιώσιμα τρόφιμα (Οκτώβριος)
Σε ψήφισμα του ΕΚ, οι ευρωβουλευτές εγκρίνουν τη στρατηγική «από το αγρόκτημα στο πιάτο», τονίζοντας πόσο σημαντικό είναι
να γίνει η διατροφή μας πιο βιώσιμη και υγιεινή. Η αλλαγή αυτή είναι απαραίτητη προκειμένου να επιτύχουμε τους στόχους της
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας μεταξύ άλλων όσον αφορά την κλιματική αλλαγή, τη βιοποικιλότητα, τη μηδενική ρύπανση και
τη δημόσια υγεία.
− Γεωργική πολιτική της ΕΕ 2023-2027: οριστική έγκριση από το ΕΚ (Νοέμβριος)
Οι ευρωβουλευτές δίνουν το πράσινο φως στη νέα, πιο οικολογική, πιο δίκαιη, πιο ευέλικτη και πιο διαφανή Κοινή Γεωργική
Πολιτική της ΕΕ, η οποία θα ευθυγραμμίζεται με την νομοθεσία και τις δεσμεύσεις της ΕΕ για το περιβάλλον και το κλίμα.
2. Υγεία και COVID-19
− EU4Health: Το ΕΚ υιοθετεί το νέο πρόγραμμα υγείας της ΕΕ (Μάρτιος)
Το ΕΚ εγκρίνει το πρόγραμμα «EU4Health» ύψους 5,1 δισ. ευρώ (2021-2027), με στόχο την καλύτερη προετοιμασία των
συστημάτων υγείας της ΕΕ για την αντιμετώπιση μελλοντικών απειλών κατά της υγείας. Το νέο πρόγραμμα θα συμβάλει σε
τομείς στους οποίους η ΕΕ μπορεί σαφώς να προσφέρει προστιθέμενη αξία, συμπληρώνοντας τις πολιτικές των κρατών μελών.
− Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID: ασφαλείς μετακινήσεις χωρίς διακρίσεις (Ιούνιος)
Οι ευρωβουλευτές εγκρίνουν το νέο Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID, που τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου. Ο
απώτερος στόχος του πιστοποιητικού είναι να διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία εντός ΕΕ και να συμβάλει στην οικονομική
ανάκαμψη. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΕΚ κάνει χρήση της διαδικασίας κατεπείγοντος και εγκρίνει την πρόταση για το Ευρωπαϊκό
Ψηφιακό Πιστοποιητικό σε χρόνο ρεκόρ.
− Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας: το ΕΚ ζητά στενότερη συνεργασία για την καλύτερη πρόληψη ασθενειών (Σεπτέμβριος)
Η πρόταση να διευρυνθούν οι αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων εγκρίνεται από τους
ευρωβουλευτές με στόχο την καλύτερη αντιμετώπιση των διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας.
− Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας: τα φάρμακα πρέπει να είναι πιο προσιτά και οικονομικά (Νοέμβριος)
Το ΕΚ κάνει έκκληση για μια ευρωπαϊκή φαρμακευτική πολιτική με επίκεντρο τον ασθενή και υποβάλλει προτάσεις ούτως ώστε να
καταστούν τα φάρμακα διαθέσιμα και οικονομικώς προσιτά.
− Οι ευρωβουλευτές προτρέπουν τα κράτη μέλη να συνεχίσουν τον εμβολιασμό κατά της πανδημίας (Δεκέμβριος)
Σε συζήτηση στην ολομέλεια με την πρόεδρο της Επιτροπής Ursula von der Leyen και τη Σλοβενική Προεδρία, οι ευρωβουλευτές
επιμένουν ότι ο εμβολιασμός παραμένει το ισχυρότερο και πιο αποτελεσματικό όπλο κατά της πανδημίας. Απαιτούνται
πρόσθετες προσπάθειες βασισμένες σε επιστημονικά επιχειρήματα για να ξεπεραστεί η επιφυλακτικότητα απέναντι στα εμβόλια
και να αυξηθεί ο αριθμός των εμβολιασμένων στην Ευρώπη αλλά και στον κόσμο.
3. Άσυλο και Μετανάστευση
− Μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ: να ληφθούν μέτρα κατά παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων (Μάιος)
Οι ευρωβουλευτές επικρίνουν την ΕΕ και ορισμένες χώρες της για την υπερβάλλουσα χρήση άτυπων συμφωνιών αναφορικά με
την επιστροφή και επανεισδοχή παράτυπων μεταναστών.
− Μεταναστευτικό: έγκριση των ταμείων για την πολιτική ασύλου και τη διαχείριση των συνόρων (Ιούλιος)
Οι ευρωβουλευτές εγκρίνουν δύο ευρωπαϊκά ταμεία για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, την κοινωνική ένταξη και τη
φύλαξη των συνόρων. α) Το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για την περίοδο 2021-2027 (9,88 δισ. ευρώ) θα
ενισχύσει την κοινή πολιτική ασύλου της ΕΕ, θα αναπτύξει τη νόμιμη μετανάστευση λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των κρατών
μελών, θα στηρίξει την ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών και θα συμβάλει στην καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης. β)
Με προϋπολογισμό ύψους 6,24 δισ. ευρώ (2021-2027), το Ταμείο για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων προορίζεται
για την ενίσχυση της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, διασφαλίζοντας παράλληλα το σεβασμό στα θεμελιώδη
δικαιώματα.
− Έγκριση για έναν ισχυρό Οργανισμό Ασύλου της ΕΕ (Νοέμβριος)
Το ΕΚ δίνει το τελικό «πράσινο φως» και αναβαθμίζει την υφιστάμενη εντολή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το
Άσυλο (EASO) η οποία λειτουργεί από το 2011. Ο νέος Οργανισμός της ΕΕ για το Άσυλο θα διαθέτει πλέον ενισχυμένες εξουσίες
για τη διευκόλυνση της συνεργασίας των κρατών μελών και τη σύγκλιση των προτύπων για το άσυλο.
− Νέοι κανόνες για τη στήριξη της νόμιμης μετανάστευσης για ανεύρεση εργασίας (Νοέμβριος)
Το ΕΚ ζητά μέτρα για τη διευκόλυνση της νόμιμης μετανάστευσης εργατικού δυναμικού, ώστε να αντιμετωπιστεί η γήρανση του
πληθυσμού και η έλλειψη δεξιοτήτων καθώς και οι ανάγκες της αγοράς εργασίας στην ΕΕ. (ΠΗΓΗ: Entrepreneurial Limassol:
February 2022).

O χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων του ΕΣΠΑ 2022-2027
Ανακοινώθηκαν την περασμένη εβδομάδα, οι ελληνικές περιφέρειες που είναι επιλέξιμες για επενδυτικές ενισχύσεις. Συγκεκριμένα
δημοσιεύθηκε στη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ο χάρτης της Ελλάδας για τη χορήγηση περιφερειακών ενισχύσεων, ο
οποίος έχει ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2022 έως 31 Δεκεμβρίου 2027, με πρόβλεψη για ενδιάμεση αναθεώρηση το 2024.
Ο περιφερειακός χάρτης της Ελλάδας καθορίζει τις ελληνικές περιφέρειες που είναι επιλέξιμες για περιφερειακές επενδυτικές
ενισχύσεις καθώς και τις μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης (μέγιστα ποσοστά ενίσχυσης) στις επιλέξιμες περιφέρειες.
Η ένταση της ενίσχυσης είναι το μέγιστο ποσό κρατικής ενίσχυσης που μπορεί να χορηγηθεί ανά επιχείρηση, εκφρασμένο ως
ποσοστό συγκεκριμένων επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών.
Στην Κεντρική Μακεδονία το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 50%. Στο πλαίσιο του αναθεωρημένου χάρτη δύναται να λάβουν
περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις περιφέρειες που καλύπτουν το 82,34% του πληθυσμού της χώρας ως εξής:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (NUTS2)
ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2022-2027
EL 41 Βόρειο Αιγαίο
50%
EL 43 Κρήτη
40%
EL 51 Ανατολική Μακεδονία-Θράκη
50%
EL 52 Κεντρική Μακεδονία
50%
EL 53 Δυτική Μακεδονία
40%
EL 54 Ήπειρος
50%
EL 61 Θεσσαλία
50%
EL 62 Ιόνια Νησιά
40%
EL 63 Δυτική Ελλάδα
50%
EL 64 Στερεά Ελλάδα
40%
EL643 Ευρυτανία (αραιοκατοικημένη περιοχή)
40%
EL 65 Πελοπόννησος
40%
EL 42 Νότιο Αιγαίο
30%
Στο νομό Ευρυτανίας μπορούν να υλοποιηθούν καθεστώτα ενισχύσεων λειτουργίας για την πρόληψη ή τη μείωση της
συρρίκνωσης του πληθυσμού. Για να αντιμετωπιστούν οι ενδοπεριφερειακές ανισότητες, ορίστηκαν στο νομό Αττικής
προκαθορισμένες περιοχές «γ» οι οποίες δικαιούνται επενδυτικές περιφερειακές ενισχύσεις, λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένα
χαρακτηριστικά των περιοχών αυτών, σύμφωνα με των πίνακα που ακολουθεί:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (NUTS 3)
EL 302 Δυτικός τομέας Αθηνών

ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2022-2027
15%

EL 305 Ανατολική Αττική

25%

EL 307 Πειραιάς και Νήσοι

25%

EL 306 Δυτική Αττική

25%

Σε όλες τις ανωτέρω περιοχές οι μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης μπορούν να αυξηθούν κατά 10% για επενδύσεις που
πραγματοποιούνται από μεσαίες επιχειρήσεις και κατά 20% για επενδύσεις μικρών επιχειρήσεων, εφόσον η επένδυση δεν
ξεπερνάει τα 50 εκατ. ευρώ. Για τις περιοχές δίκαιης μετάβασης εφαρμόζεται επιπλέον προσαύξηση 10%. Περισσότερες
πληροφορίες εδώ.

Διοργάνωση διαδικτυακών Β2Β συναντήσεων για την προώθηση συνεργασιών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών επιχειρήσεων
για δραστηριοποίηση στο Βιετνάμ
Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Τόκυο , μας ενημερώνει ότι το EU-Japan
Centre for Industrial Cooperation, στο πλαίσιο της ευρύτερης συνεργασίας ΕΕ και Ιαπωνίας για τη συνδεσιμότητα και με σκοπό την
προώθηση επιχειρηματικών συνεργασιών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών επιχειρήσεων για δραστηριοποίηση στο Βιετνάμ, διοργανώνει
διαδικτυακές Β2Β συναντήσεις, ως εξής:
• Στις 7 Μαρτίου 2022 εναρκτήρια εκδήλωση για την παρουσίαση των επιχειρηματικών προοπτικών και ευκαιριών,
συμπεριλαμβανόμενων επιτυχημένων παραδειγμάτων ευρωιαπωνικής επιχειρηματικής συνεργασίας στο Βιετνάμ.
• Στις 8 και 9 Μαρτίου 2022 διαδικτυακές Β2Β συναντήσεις
Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοικτή για όλες τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, αλλά ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπάρχει στις εξής
περιπτώσεις:
• Ελληνικές επιχειρήσεις που έχουν ή ενδιαφέρονται να αναπτύξουν δραστηριότητες στο Βιετνάμ ή στη Νοτιοανατολική Ασία
γενικότερα και θα επιθυμούσαν τη συνεργασία με ιαπωνικές επιχειρήσεις για ενίσχυση και επέκταση των εργασιών και των
δυνατοτήτων τους.
• Ελληνικές επιχειρήσεις που ήδη συνεργάζονται με ιαπωνικές, θα μπορούσαν να συμμετάσχουν απόκοινού με τον Ιάπωνα εταίρο
τους, με σκοπό την αναζήτηση εταίρων στο Βιετνάμ.
• Ελληνικές επιχειρήσεις που δεν έχουν ακόμη δραστηριότητα στο Βιετνάμ ή στην Ιαπωνία, αλλά έχουν συγκεκριμένη επιχειρηματική
πρόταση και θα επιθυμούσαν να αξιοποιήσουν τα ιαπωνικά δίκτυα στην περιοχή της ΝΑ Ασίας .
Η προθεσμία για δήλωση συμμετοχής είναι μέχρι τις 6 Μαρτίου
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο EU Japan Industrial Cooperation Center, https://www.eu-japan.eu, EJP3A@eujapan.or.jp , ή στο Γραφείο ΟΕΥ Τόκυο ecocom-tokyo@mfa.gr, Τηλ. +81-3-3404-5853, +81-3-3404-1195.

Δημόσια τηλε-διαβούλευση στο πλαίσιο της κλαδικής έρευνας στο ηλεκτρονικό εμπόριο
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού («ΕΑ») θα πραγματοποιήσει την δεύτερη δημόσια τηλε-διαβούλευση στο πλαίσιο της κλαδικής
έρευνας της Επιτροπής Ανταγωνισμού στο ηλεκτρονικό εμπόριο, η οποία θα λάβει χώρα την Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου 2022, από
τις 11:30 π.μ. έως τις 5:00 μ.μ..
Η δεύτερη τηλε-διαβούλευση θα διενεργηθεί σε συνέχεια της δημοσίευσης της Ενδιάμεσης Έκθεσης επί της κλαδικής έρευνας,
το κείμενο της οποίας μπορείτε να βρείτε εδώ. Η συνοπτική παρουσίαση (executivesummary) της Ενδιάμεσης Έκθεσης είναι
επίσης διαθέσιμη εδώ.
Κατά τη διάρκεια της τηλε-διαβούλευσης, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο, δημόσιοι και ιδιωτικοί
φορείς, δικηγόροι και εκπρόσωποι της πανεπιστημιακής κοινότητας θα αναπτύξουν τις θέσεις και απόψεις τους επί των
πορισμάτων της Ενδιάμεσης Έκθεσης.
Παράλληλα, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τα ερωτήματα και τις παρατηρήσεις τους.
Για να παρακολουθήσετε σε πραγματικό χρόνο τη ζωντανή μετάδοση της δημόσιας τηλε-διαβούλευσης κατά την άνω
ημερομηνία και ώρα ακολουθήστε τους παρακάτω συνδέσμους: www.epant.gr/ecommerce
(μέσω της ιστοσελίδας της ΕΑ) και https://vimeo.com/656485146 (μέσω του Vimeo).
Το πρόγραμμα της τηλε-διαβούλευσης είναι διαθέσιμο εδώ.

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης από το «Business Innovation Greece»
Αφορά στην χρηματοδότηση ελληνικών επιχειρήσεων για έργα καινοτομίας στους τομείς της «Πράσινης καινοτομίας στη
βιομηχανία», της «Γαλάζιας ανάπτυξης» και των «Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ/ICT)». Η Ελληνική
Αναπτυξιακή Τράπεζα-HDB αποτελεί τον Εθνικό συνεργάτη του Innovation Norway για την υλοποίηση του προγράμματος
«Business Innovation Greece». Μέσω του Προγράμματος παρέχεται, χρηματοδότηση (μη επιστρεπτέα ενίσχυση) για την
υλοποίηση επενδυτικού πλάνου καινοτομίας, ευκαιρίες συνεργασίας σε νέα τεχνογνωσία, δικτύωση και ανάπτυξη ικανοτήτων, κ.α.
Ως φορέας σταθερότητας και ανάπτυξης, η HDB επιδιώκει την ενίσχυση της οικονομικής στήριξης των ελληνικών επιχειρήσεων, οι
οποίες επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση στο πρόγραμμα, παρέχοντάς τους συνοδευτικές επιλογές χρηματοδότησης
(συγχρηματοδοτούμενα δάνεια, εγγυήσεις, κλπ.), μέσω των προγραμμάτων της.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ: https://www.innovasjonnorge.no/Greeceinnovation .

Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τον καθορισμό των απαιτήσεων σχετικά με την
καταχώριση, τη λειτουργία, τη συντήρηση και τον έλεγχο των εγκατεστημένων ανελκυστήρων
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ /07.02.2022
Τέθηκε την Παρασκευή 04 Φεβρουαρίου 2022, σε δημόσια διαβούλευση, Σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τον
καθορισμό των απαιτήσεων σχετικά με την καταχώριση, τη λειτουργία, τη συντήρηση και τον έλεγχο των εγκατεστημένων
ανελκυστήρων.
Στόχος της Υπουργικής Απόφασης είναι η πλήρης αναμόρφωση των διατάξεων της υφιστάμενης νομοθεσίας στο πλαίσιο των
ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της χώρας μας, παράλληλα με την εφαρμογή κανόνων υγιούς και ισότιμου ανταγωνισμού στην
επιχειρηματική δραστηριότητα του εν λόγω τομέα που αφορά στην παροχή υπηρεσιών συντήρησης.
Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 25/02/2022.
Δείτε εδώ το Σχέδιο ΚΥΑ-κείμενο προς διαβούλευση

Διαδικτυακό Σεμινάριο ‘’Κυβερνοασφάλεια για μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις’’
Στο πλαίσιο της συνεργασίας του ΣΕΒ με το ΕΒΕΘ για την προσαρμογή των μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων στον ψηφιακό
μετασχηματισμό, διοργανώνεται ψηφιακό εργαστήριο με θέμα «Κυβερνοασφάλεια για μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις» την
Τετάρτη, 16 Φεβρουαρίου 2022 στις 15.00μμ.
Στόχος του εργαστηρίου είναι η ενημέρωση των επιχειρήσεων για τους κινδύνους ασφαλείας στο ψηφιακό περιβάλλον, και τις
καλές πρακτικές για την αποτροπή και αντιμετώπισή τους.
Σε συνεργασία με ειδικούς της αγοράς, θα συζητηθούν θέματα όπως:
•
Πόσο συχνές είναι οι κυβερνοεπιθέσεις και πόσο κινδυνεύει μια μεσαία ή μικρή επιχείρηση από αυτές;
•
Πού στοχεύουν οι χάκερς;
•
Ποιες μορφές μπορεί να λάβει μια κυβερνοεπίθεση; Πώς εκδηλώνεται και πώς καταλαβαίνουμε ότι η επιχείρησή μας έχει
πέσει θύμα;
•
Ποια είναι τα συνηθέστερα λάθη των επιχειρήσεων στην πρόληψη και διαχείριση κυβερνοεπιθέσεων;
•
Ποια μέτρα πρόληψης μπορεί να λάβει μια μικρομεσαία επιχείρηση ή ένας επαγγελματίας; Πού θα πρέπει να δοθεί έμφαση;
•
Ποιο το κόστος της μη πρόληψης;
Δείτε το πρόγραμμα εδώ
Συμπληρώστε τη φόρμα εγγραφής εδώ
Για περισσότερες πληροφορίες: Μαρία Μποζούδη, ΣΕΒ τηλέφωνο: 211 5006155,
email: mbozoudi@sev.org.gr και Θεόδωρος Αξυλιθιώτης, ΕΒΕΘ τηλέφωνο: 2310 370120,
email theo@ebeth.gr

Σεμινάριο Δημιουργικής Φωτογραφίας
Το Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας πραγματοποιεί σεμινάρια δημιουργικής φωτογραφίας. Το πρόγραμμα των μαθημάτων –
εργαστηρίων Δημιουργικής Φωτογραφίας διαρθρώνεται σε δύο (2) αυτοτελείς κύκλους. Στόχος του προγράμματος είναι η διερεύνηση
της φωτογραφίας ως μέσο δημιουργικής έκφρασης και ως σύγχρονη καλλιτεχνική πρακτική, η εξάσκηση του κριτικού βλέμματος, η
εξοικείωση με τις τεχνικές και την τεχνολογία του μέσου και η δημιουργία ολοκληρωμένου portfolio. Το πρόγραμμα του κάθε κύκλου
αναπτύσσεται σε 15 εβδομαδιαίες τρίωρες συναντήσεις και θέτει στο επίκεντρό του, την τεχνική, καλλιτεχνική και θεωρητική παράμετρο
της φωτογραφικής εικόνας, μέσα από ένα εντατικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει εισηγήσεις και παρουσιάσεις φωτογράφων, πρακτική
εφαρμογή, ανάθεση ασκήσεων, και διαρκή παρακολούθηση και κριτική ανάλυση των εργασιών των συμμετεχόντων.Η διδασκαλία των
μαθημάτων γίνεται είτε δια ζώσης είτε εξ αποστάσεως/διαδικτυακά μαθήματα είτε με μεικτή διδασκαλία (συνδυασμός διά ζώσης και εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης).
O πρώτος κύκλος μαθημάτων ο οποίος ξεκινά στις 3 Μαρτίου 2022 κι έχει διάρκεια 15 εβδομάδες με σύνολο εργαστηρίου 45 ωρών,
αποσκοπεί στην εξοικείωση των συμμετεχόντων με την αισθητική, τις πρακτικές της σύγχρονης φωτογραφίας και τις απαραίτητες
τεχνικές, που θα βοηθήσουν στην κατανόηση και χρήση της φωτογραφικής γλώσσας, ως μέσο έκφρασης και εξερεύνησης,
αναδεικνύοντας τη δική τους δημιουργική προσέγγιση. O κύκλος αυτός είναι εισαγωγικός και απευθύνεται σε άτομα χωρίς
προηγούμενη εμπειρία. Θα λειτουργήσουν τρία τμήματα, ένα πρωινό και δύο απογευματινά: το πρώτο κάθε Πέμπτη (10.30 – 13.30), το
δεύτερο κάθε Πέμπτη (18.30 – 21.30) και το τρίτο κάθε Δευτέρα (18.30 – 21.30).
Ο δεύτερος κύκλος μαθημάτων ο οποίος ξεκινά στις 15 Μαρτίου 2022 κι έχει διάρκεια 15 εβδομάδες με σύνολο εργαστηρίου 45 ωρών,
αποσκοπεί στη διερεύνηση σε βάθος της αισθητικής και της πρακτικής της σύγχρονης φωτογραφίας καθώς και την εξέλιξη σε τεχνικό
και δημιουργικό επίπεδο. Στον κύκλο αυτό οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να αναπτύξουν περαιτέρω τα δικά τους φωτογραφικά
ενδιαφέροντα και το προσωπικό τους ύφος και αφετέρου να αναζητήσουν τη δική τους μεθοδολογία για την παραγωγή φωτογραφικού
έργου, με τελικό στόχο τη συγκρότηση portfolio. Ο κύκλος αυτός απευθύνεται σε άτομα που διαθέτουν προηγούμενη εξοικείωση ή σε
όσους έχουν παρακολουθήσει τον πρώτο κύκλο.
Τα μαθήματα πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη από τις 15 Μαρτίου έως και τις 28 Ιουνίου 2022 και ώρες 18:30-21:30.
Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή εδώ.

Έξυπνες και Βιώσιμες Πόλεις Visa Innovation
Program
Οι Eleven Ventures (Βουλγαρία), Crowdpolicy
(Ελλάδα) και (Τουρκία) διοργανώνουν διαδικτυακό
σεμινάριο την Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2022 στις 17:00
EET (ώρα Ανατολικής Ευρώπης) με θέμα ''Έξυπνες και
βιώσιμες πόλεις - χτίζοντας ένα οικοσύστημα για ένα
καλύτερο
μέλλον
μέσω
της
καινοτομίας''που
διοργανώνεται στο πλαίσιο του Visa Innovation Program
- της πλατφόρμας ανάπτυξης για fintech επιχειρήσεις.
Το Πρόγραμμα Καινοτομίας της Visa ξεκίνησε το 2018 και
προσέλκυσε περισσότερους από 500 αιτούντες από την
Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Ασία, τις ΗΠΑ και τη
LATAM. Τα τελευταία 4 χρόνια, 50 εταιρείες fintech
συμμετείχαν
στο
πρόγραμμα.
Κατάφεραν
να
συγκεντρώσουν συνολικά περισσότερα από 130 εκατ.
ευρώ σε χρηματοδότηση και να κλείσουν 45 PoCs (proof
of concepts), πιλοτικές και εμπορικές συμφωνίες στο
πλαίσιο του Προγράμματος.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αγγλική
γλώσσα
Η προθεσμία υποβολών εγγραφής είναι μέχρι τις 23
Φεβρουαρίου 2022. Δήλωση συμμετοχής εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες:
site:www.visainnovationprogram.com/
Διαδικτυακή εκδήλωση του Εθνικού Συμβουλίου
Εμπορίου της Σουηδίας
Η Β1 Διεύθυνση Σχεδιασμού Εξωστρέφειας & Συντονισμού
Φορέων Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών μας
ενημερώνει ότι την Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2022 στις
13:00 - 14:00 ώρα Ελλάδος, θα πραγματοποιηθεί
διαδικτυακή
παρουσίαση
της
έρευνας
που
πραγματοποίησε το Εθνικό Συμβούλιο Εμπορίου της
Σουηδίας, σχετικά με τον τρόπο που οι σουηδικές
επιχειρήσεις και καταναλωτές χρησιμοποιούν τη Συμφωνία
Εμπορίου και Συνεργασίας ΕΕ – Ηνωμένου Βασιλείου.
Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας
Zoom(Meeting ID: 859 2248 5553, Passcode: 403927).
Περισσότερες πληροφορίες στο email: db1@mfa.gr και στo
τηλέφωνοo: 210 368 2760.
Δείτε εδώ τη συνημμένη πρόσκληση.

Διαδικτυακή εκδήλωση: Υδρογόνο και πράσινη ναυτιλία για
καθαρή ενέργεια
Το Υπουργείο Εξωτερικών στο πλαίσιο του Επιχειρηματικού
Φόρουμ ΕΕ-Αφρικής, διοργανώνει διαδικτυακή εκδήλωση
υψηλού επιπέδου υπό τον τίτλο
"Hydrogenandgreenshippingforcleanenergy market
prerequisite sand green energy transition opportunities for
African-EUpartnership”,
τη Δευτέρα, 14 Φεβρουαρίου 2022, 15:30-17:00 ώρα Ελλάδος.
Η εκδήλωση θα επικεντρωθεί στις νέες προκλήσεις αναφορικά με
την παραγωγή χαμηλού κόστους πράσινης ενέργειας στην
Αφρική, με βασικό παράγοντα το πράσινο υδρογόνο, την
αξιοποίησή του από τη ναυτιλία, τόσο ως μεταφορικό έργο όσο
και ως καύσιμο, καθώς και τη συμβολή της ευρωπαϊκής
επιχειρηματικότητας στην ανάπτυξη κατάλληλων υποδομών σε
συνεργασία με τις αφρικανικές χώρες και την προώθηση της
πράσινης οικονομίας.
Η παρουσία ομιλητών από Ελλάδα, ΕΕ και Αφρική θα συμβάλει
στην προώθηση του δημόσιου διαλόγου όσον αφορά την
ενδυνάμωση της πράσινης ενεργειακής συνεργασίας ΕΕ-Αφρικής
και την ανάδειξη αφρικανό-ευρωπαϊκών συνεργειών με αμοιβαία
επωφελή αποτελέσματα.
Μπορείτε να δείτε το πλήρες πρόγραμμα της εκδήλωσης εδώ.
Για εγγραφή στην πλατφόρμα του Forumεδώ.
Από την Κυριακή 13.02.2022, όλοι οι εγγεγραμμένοι
συμμετέχοντες θα έχουν πρόσβαση στο πλήρες πρόγραμμα του
EABF και θα μπορούν να αναζητήσουν τις εκδηλώσεις που τους
ενδιαφέρουν ανά ημέρα, τίτλο ή διοργανωτή.
Επιλέγοντας την εκδήλωση μας εντός της κατηγορίας “Highlevelevents”, θα έχετε τη δυνατότητα να την παρακολουθήσετε σε
ζωντανή μετάδοση.
Για περισσότερες πληροφορίες: site: https://www.euafricabusinessforum.com/

Νέος κύκλος Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήματα, έναρξη Φεβρουάριος 2022
Τα Τμήματα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικών Επιστημών και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ανακοινώνουν την έναρξη του εικοστού έκτου (26ου) κύκλου σπουδών του Διατμηματικού
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στα Πληροφοριακά Συστήματα (Master in Information Systems «M.I.S.»), το
οποίο
οδηγεί
στην
απονομή
διπλώματος
μεταπτυχιακών
σπουδών
στα
«Πληροφοριακά
Συστήματα
(Master in Information Systems, MIS)».
Στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στα Πληροφοριακά Συστήματα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι
Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι
Τμημάτων Τ.Ε.Ι. Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν καλά την αγγλική γλώσσα.
Στον 26ο κύκλο του προγράμματος που θα αρχίσει το Φεβρουάριο του 2022, θα εισαχθούν κατά ανώτατο όριο εβδομήντα (70)
μεταπτυχιακοί φοιτητές. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν από 15 Νοεμβρίου 2021 μέχρι 31 Ιανουαρίου (νέα ημερομηνία:
15 Φεβρουαρίου 2022) σε ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1.Αίτηση [έντυπο σε μορφή .doc (δεξί κλικ στη λέξη .doc - αποθήκευση συνδέσμου ως..), σε μορφή .pdf και σε μορφή .zip ].
2.Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα.
3.Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος (οι πτυχιούχοι πανεπιστημίων του εξωτερικού οφείλουν να προσκομίσουν απαραιτήτως την
αναγνώριση του τίτλου της από το ΔΟΑΤΑΠ).
4.Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή μέσο όρο).
5. Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ [έντυπο συστατικής σε μορφή .doc (δεξί κλικ στη λέξη .doc αποθήκευση συνδέσμου ως..), σε μορφή .pdf και σε μορφή .zip. Οι συστατικές επιστολές μπορούν να συνοδεύουν την αίτηση ή
να αποστέλλονται απευθείας από τους συνιστώντες στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα έως την
ημερομηνία λήξης υποβολής των δικαιολογητικών.
6.Νόμιμα επικυρωμένο αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο, σύμφωνα με το
Συμβούλιο της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από το ΑΣΕΠ. Επιπλέον για το TOEFL (Internet-based test) απαιτείται
βαθμός αντίστοιχος του επιπέδου Β2, σύμφωνα με τους εκάστοτε συγκριτικούς πίνακες του ETS ή Πτυχίο τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο (το οποίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΟΑΤΑΠ) ή Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας. Τα
αποτελέσματα TOEFL θα πρέπει να αποσταλούν στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. απευθείας από το ETS. Επίσης, τα
αποτελέσματα TOEFL και IELTS κατοχυρώνονται για τέσσερα (4) χρόνια. Το αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας
προσκομίζεται σε ευανάγνωστο αντίγραφο, εφόσον έχει επικυρωθεί προηγουμένως από δικηγόρο ή σε επικυρωμένο αντίγραφο
από την αρχή που το εξέδωσε.
7.Επιπρόσθετα προσόντα (δεύτερο πτυχίο, μεταπτυχιακό, πιστοποίηση γνώσης Η/Υ, επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσειςβραβεία, συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια, παρακολούθηση σεμιναρίων κλπ).
8.Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν) η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις επίσημου
(δημόσιου) ασφαλιστικού φορέα.
9. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
Τα κριτήρια αξιολόγησης σύμφωνα με τον κανονισμό είναι: Συνυπολογισμός του γενικού βαθμού πρώτου πτυχίου (συντελεστής
βαρύτητας 50%) και της βαθμολογίας αξιολόγησης του υποψηφίου στη συνέντευξη (συντελεστής βαρύτητας 50%) όπου θα
υπολογίζεται η αναγνωρισμένη επαγγελματική εμπειρία, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά επίσημου (δημόσιου)
ασφαλιστικού φορέα ή βεβαιώσεις αυτού του φορέα και τα επιπρόσθετα προσόντα (επιστημονικές δημοσιεύσεις, ειδικά
σεμινάρια, μεταπτυχιακός τίτλος, συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια κ.α.).
Δείτε την προκήρυξη του νέου κύκλου σπουδών
Οδηγίες ηλεκτρονικής υποβολής:
• Η αίτηση θα πρέπει να είναι συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη.
• Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι ευανάγνωστα, να είναι αποκλειστικά και μόνο σε μορφή .pdf (όχι φωτογραφίεςεικόνες), να φέρουν ονομασία και αρίθμηση όπως παραπάνω π.χ. 1_Αίτηση, 2_Βιογραφικό, 3_Αντίγραφο Πτυχίου κλπ., και να
συμπιεστούν όλα μαζί σε ένα αρχείο zip με το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου (π.χ. Παπαδόπουλος Ιωάννης.zip)
• Το αρχείο zip μαζί με τα ατομικά στοιχεία των υποψηφίων υποβάλλονται εδώ (με χρήση Gmail account)
Εντός 2 εργασίμων ημερών από την υποβολή, θα λάβετε μήνυμα επιβεβαίωσης ότι παραλάβαμε την αίτηση και τα αρχεία σας.
Εάν δεν λάβετε τέτοιο email, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Γραμματεία μας το συντομότερο δυνατό misgrad@uom.edu.gr ,
2310-891514).
Εάν δεν έχετε Gmail account ή έχετε πρόβλημα στη συμπλήρωση και υποβολή της ηλεκτρονικής φόρμας, παρακαλούμε
επικοινωνήστε μαζί μας στο misgrad@uom.edu.gr
Επίσης, ενημερωθείτε για:
• Το πρόγραμμα σπουδών του Μεταπτυχιακού
• Δίδακτρα-υποτροφίες
• Τον κανονισμό του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα

Διαδικτυακό Σεμινάριο από Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη χρήση της Διαδικτυακής Πύλης Access2Markets
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματοποιεί διαδικτυακόσεμινάριο εκπαίδευσης

για τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας

Access2Markets,το οποίο θα πραγματοποιηθεί την 10η Φεβρουαρίου 2022 (09:00 - 11:00 ώρα Βρυξελλών) και αποτελεί ένα
εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο στην αντιμετώπιση εμπορικών εμποδίων και την πρόσβαση στις αγορές τρίτων χωρών.
Γλώσσα εργασίας θα είναι η αγγλική με δυνατότητα διερμηνείας σε γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά, πολωνικά και ρουμάνικα.
Η

εγγραφή

για

τη

συμμετοχή

σας

μπορεί

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/A2MSeminar2022

να

πραγματοποιηθεί

δια

του

ηλεκτρονικού

συνδέσμου:

Επιμορφωτική εσπερίδα
Το ΚΕ.Π.ΚΑ. διοργανώνει την Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2022, στις 17:30, επιμορφωτική εσπερίδα, προκειμένου να παρουσιάσει τα
εργαλεία, που δημιουργήθηκαν, στο πλαίσιο του έργου ECOLES. Η εσπερίδα θα είναι υβριδική. Θα πραγματοποιηθεί, στα γραφεία
του ΚΕ.Π.ΚΑ. (Βασ. Ηρακλείου 32, Θεσσαλονίκη) δια ζώσης, για πολύ περιορισμένο αριθμό ατόμων, ενώ, ταυτόχρονα, θα
αναμεταδοθεί, διαδικτυακά, για όσους θέλουν να την παρακολουθήσουν. Στην εσπερίδα, θα συμμετέχουν εκπρόσωποι και
εκπαιδευτικοί, από το Γυμνάσιο Σκύδρας και το 11ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, που συμμετείχαν, στην πιλοτική φάση του
έργου και βοήθησαν, με την ανατροφοδότησή τους, στη βελτιστοποίηση των εκπαιδευτικών εργαλείων. Ένας από τους βασικούς
σκοπούς του ΚΕ.Π.ΚΑ. είναι η εκπαίδευση των καταναλωτών. Η μακρόχρονη εμπειρία του ΚΕ.Π.ΚΑ., στην εκπαίδευση των
καταναλωτών, δείχνει ότι η αγωγή του καταναλωτή και ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός, στην Ελλάδα, δεν αποτελούν
προτεραιότητα του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Για το λόγο αυτό, το ΚΕ.Π.ΚΑ. συμμετέχει, ως εθνικός εταίρος, στο πανευρωπαϊκό
έργο
Erasmus+
ECOLES
Χρηματοοικονομική
και
καταναλωτική
αγωγή,
στα
ευρωπαϊκά
σχολεία.
Το έργο ECOLES αποσκοπεί, στην τόνωση και βελτίωση της αγωγής του καταναλωτή και του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού,
των ευρωπαίων μαθητών, στην αύξηση του επιπέδου των βασικών δεξιοτήτων (γραμματική, αριθμητική και βασικές ψηφιακές
δεξιότητες) και στην ευαισθητοποίηση, σχετικά με τα δικαιώματά τους, ως ευρωπαίοι καταναλωτές. Παράλληλα παρέχει, σε
εκπαιδευτές και εκπαιδευτικούς διαφόρων σχετικών κλάδων, αποτελεσματικά εργαλεία, για τη μεταφορά σημαντικών μηνυμάτων και
εννοιών της αγοράς. Οι δραστηριότητες είναι διαδραστικές και προάγουν τη συλλογή εμπειριών (π.χ. επίσκεψη σουπερμάρκετ), έτσι
ώστε οι μαθητές να εκπαιδεύονται να αντιμετωπίζουν καθημερινές καταστάσεις, εφαρμόζοντας τα δικαιώματά τους, ως καταναλωτές.
Για να μπορέσετε να συμμετέχετε και να παρακολουθήσετε την εσπερίδα παρακαλούμε να κάνετε εγγραφή
εδώ: https://forms.gle/2px98HmaHh4uhsAX8 έως την Τρίτη 22 Φεβρουαρίου.

Νέο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης (διάρκειας 60 ωρών) με τίτλο «Διδακτικές προσεγγίσεις στον Προγραμματισμό με το
Scratch».
Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου θα πραγματοποιήσει το Νέο Πρόγραμμα
Επιμόρφωσης (διάρκειας 60 ωρών) με τίτλο «Διδακτικές προσεγγίσεις στον Προγραμματισμό με το Scratch». Το πρόγραμμα
υλοποιείται με Βιντεομαθήματα (MOOCs) σε μία καινοτόμα πλατφόρμα μάθησης με διαδραστικό περιεχόμενο (βιντεοδιαλέξεις, quiz,
δραστηριότητες, λειτουργία forum, σημειώσεις κ.ά.). Περιλαμβάνει 60 ώρες επιμόρφωσης και διαρκεί 6 εβδομάδες. Το πρόγραμμα
απευθύνεται σε: Σε κάθε ενδιαφερόμενο. Ενδεικτικά, απευθύνεται σε: • Πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. •
Απόφοιτους Λυκείου με συναφή ενδιαφέροντα. Το κόστος συμμετοχής εξοφλείται εφάπαξ και αφορά μόνο τους εκπαιδευόμενους που
θέλουν να λάβουν πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Η παρακολούθηση του
μαθήματος είναι δωρεάν. Δείτε στο συνημμένο αρχείο όλες τις πληροφορίες που αφορούν το πρόγραμμα. Περισσότερες πληροφορίες
στο email: info@eap.gr και στο τηλέφωνο: 2610 367 600.
ΕΚΘΕΣΗ ISTANBUL CHEESE FAIR & OLIVE FESTIVAL
Μεταξύ των ημερομηνιών 3-6 Μαρτίου 2022 πρόκειται να πραγματοποιηθεί η Διεθνή Έκθεση “ISTANBUL CHEESE FAIR & OLIVE
FESTIVAL” από την εταιρεία Rasyo στην Κωνσταντινούπολη - Τουρκία υπό την αιγίδα της Γενική Γραμματεία της Ένωσης Εξαγωγών
Κωνσταντινούπολης.Στην έκθεση προσκαλούνται τα στελέχη των διοικήσεων των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της
τυροκομίας, της ελαιοκομίας και της ελαιουργίας.Παράλληλα με την έκθεση υπάρχει ειδική διοργάνωση από το αρμόδιο Υπουργείο της
Τουρκίας, η οποία διαρκεί 3 μέρες και περιλαμβάνει επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο καθώς και συναντήσεις με τους παραγωγούς. Οι
λεπτομέρειες της συγκεκριμένης διοργάνωσης είναι όπως παρακάτω:Κατά τη διάρκεια των ημερομηνιών της έκθεσης 25 Μαρτίου 2022 το αρμόδιο Υπουργείο της Τουρκίας θα καλύψει τα έξοδα διαμονής ενός εκπροσώπου από κάθε εταιρία για 3 νύχτες
σε ξενοδοχείο 4 ή 5 αστέρων.Τα έξοδα διαμονής θα καλυφθούν μόνο εφόσον οι επισκέπτες λάβουν μέρος στο συγκεκριμένο
πρόγραμμα και ταξιδέψουν στις συγκεκριμένες ημερομηνίες 2-5 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 ιστοσελίδαCheese Fair (peynirfuari.com)Λόγω αυξημένου
ενδιαφέροντος στην έκθεση, ενδέχεται το αρμόδιο Υπουργείο της Τουρκίας να μειώσει τον αριθμό των συμμετεχόντων στο
πρόγραμμα.Για αυτό το λόγο, παρακαλούνται οι εταιρείες που κάνουν αίτηση να μην προβούν σε προγραμματισμό του ταξιδιού τους
προτού λάβουν την τελική έγκριση από 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 18.02.2022 στο e-mail atina@ticaret.gov.tr

ΕΚΘΕΣΗ “ALUEXPO 2022” (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ)\
Κατά τις ημερομηνίες 3-5 Μαρτίου 2022 πρόκειται να πραγματοποιηθεί η Διεθνής Έκθεση “ALUEXPO 2022” (Τεχνολογίες
Αλουμινίου από τη
διοργανώτρια
εκθέσεων Hannover
Messe
Ankiros
SA στην
Κωνσταντινούπολη
με επιχορήγηση του σχετιζόμενου φορέα εξαγωγών.Στην έκθεση προσκαλούνται τα στελέχη των διοικήσεων των εταιριών που δραστη
ριοποιούνται στους τομείς τεχνολογίες αλουμίνιου, μηχανημάτων και προϊόντα.Παράλληλα με την έκθεση υπάρχει ειδική διοργάνωση
από το αρμόδιο Υπουργείο της Τουρκίας, η οποία διαρκεί 3 μέρες (2-5 Μαρτίου 2022) και περιλαμβάνει επίσκεψη στον εκθεσιακό
χώρο καθώς και συναντήσεις με τους παραγωγούς.Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι οι εταιρείες θα επιλεγούν από το αρμόδιο
Υπουργείο της Τουρκίας.Οι λεπτομέρειες της συγκεκριμένης διοργάνωσης είναι όπως παρακάτω:Κατά τη διάρκεια των ημερομηνιών
(2-5 Μαρτίου 2022) το αρμόδιο Υπουργείο της Τουρκίας θα καλύψει τα έξοδα διαμονής ενός εκπροσώπου από κάθε εταιρία
για 3 νύχτες σε ξενοδοχείο 4 ή 5 αστέρων, το πρωινό και τις μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο καθώς και στον εκθεσιακό
χώρο.Τα έξοδα διαμονής θα καλυφθούν μόνο εφόσον οι επισκέπτες λάβουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και ταξιδέψουν στις
συγκεκριμένες ημερομηνίες των 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.aluexpo.com/index.php?enΠαρακαλούμε όπως οι εταιρείες που επιθυμούν να
επισκεφτούν την έκθεση, να επικοινωνήσουν με το Γραφείο, ώστε να τους προμηθεύσουμε την αίτηση, την οποία πρέπει να
συμπληρώσουν και στείλουν σ το αργότερο μέχρι τις 18.02.2022 στο e-mail atina@ticaret.gov.tr.

Project Gazelle: Είστε “Γαζέλα” –αναπτυσσόμενη και καινοτόμα ΜμΕ- και θέλετε να επιταχύνετε;
Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα με τίτλο «GAZELLE: orGAnizing accELaration for high-potential innovative SMEs»
, το οποίο είναι ένα διακρατικό έργο που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG Balkan Mediterranean 2014-2020
και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους των εταίρων. Το ακρωνύμιο «gazelle» δεν έχει επιλεγεί
τυχαία. Ως “γαζέλες” ονομάζονται εκείνες οι εταιρείες οι οποίες χαρακτηρίζονται από ταχείς ρυθμούς ανάπτυξης, με ουσιαστική
συνεισφορά στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Σκοπός του έργου είναι αναπτύξει έναν διακρατικό ολοκληρωμένο μηχανισμό που θα διευκολύνει τις «Γαζέλες», προωθώντας την
πρόσβαση σε: α) χρηματοδότηση (δηλαδή σε «έξυπνο χρήμα») και β) επιστημονική γνώση και τεχνογνωσία. Στο εταιρικό σχήμα του
έργου GAZELLE συμμετέχουν από την Ελλάδα το ΕΒΕΑ, ως συντονιστής του έργου, το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το ENTERPRISE
GREECE, από τη Βουλγαρία το Επιμελητήριο Ruse,από τη Κύπρο το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και από τη Βόρεια
Μακεδονία το Οικονομικό Επιμελητήριο.
Οι επιλεγμένες καινοτόμες ΜμΕ θα περάσουν από ένα εντατικό πρόγραμμα επιχειρηματικής επιτάχυνσης που υποστηρίζεται από
δύο σημαντικούς θεσμούς: την αγορά αγγέλων και τη μεταφορά τεχνολογίας σε διακρατικό επίπεδο. Ο συνδυασμός αυτός είναι μια
καινοτόμος προσέγγιση που θα δώσει στις “Γαζέλες” την ευκαιρία να καινοτομήσουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο και να
ενισχύσουν τη διεθνή τους συνεργασία.Επιπλέον, θα μπορούν να αναζητήσουν «έξυπνα χρήματα», να συνεργαστούν με
πανεπιστήμια και να αναζητήσουν συνεργασία με άλλες “Γαζέλες” που συμμετέχουν στο έργο από Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και
Βόρεια Μακεδονία. Αυτά θα επιτευχθούν, στο πλαίσιο του προγράμματος επιτάχυνσης, μέσω της λειτουργίας του τοπικού Κέντρου
Υποστήριξης του έργου και της συμμετοχής τους σε επενδυτικά φόρουμ που θα πραγματοποιηθούν στις τέσσερις χώρες των
εταίρων.Τα κριτήρια αξιολόγησης θα εστιάσουν κυρίως:

•
•
•

στην ωριμότητα της επιχειρηματικής ιδέας,
στην πιθανή δημιουργία θέσεων απασχόλησης,
στην εξωστρέφεια νέων προϊόντων/υπηρεσιών.

Προθεσμία Υποβολής μέχρι και την 28 Φεβρουαρίου, του έτους 2022.
Για εγγραφή εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες: site: www.gazelle-project.eu/ e-mail: info@gazelle-project.eu τηλ: 211 1036916

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ISTANBUL JEWELRY SHOW
Το Ελληνοτουρκικό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο μας ενημερώνει ότι στις 24-27 Μαρτίου 2022 θα πραγματοποιηθεί η
Διεθνής Έκθεση Κοσμημάτων, Ρολογιών & Μηχανημάτων Κατασκευής Κοσμημάτων- ISTANBUL INTERNATIONAL JEWELRY,
WATCH & EQUIPMENT FAIR, κατά τη διάρκεια της οποίας θα πραγματοποιήσουν επιχειρηματική αποστολή σε συνεργασία με τη
διοργανώτρια εταιρεία και θα καλύψουν:
•Το κόστος του ξενοδοχείου 4*, για ένα (1) άτομο ανά εταιρεία, για τρεις (3) διανυκτερεύσεις με πρωινό.
•Δωρεάν είσοδο στην έκθεση
•Δωρεάν μεταφορά από το ξενοδοχείο στον εκθεσιακό χώρο και
Για τις εταιρείες οι οποίες επιθυμούν να επισκεφτούν την έκθεση το κόστος συμμετοχής είναι 80 ευρώ ανά άτομο ή 140 ευρώ για 2
άτομα της ίδιας εταιρείας.
Η κατάθεση γίνεται στην ALPHA BANK στον λογαριασμό 120002002011660 (IBAN: GR 64 0140 1200 1200 0200 2011 660) αφού
συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη φόρμα συμμετοχής και την στείλουν στο e-mail: info@etee.gr & chamber@etee.gr.
Τα Μέλη του ΕΤΕΕ, μπορούν να επισκεφθούν την έκθεση εντελώς δωρεάν.
Πληροφορίες για το ΕΤΕΕ και αίτηση εγγραφής μέλους
Για τις συνθήκες μετακίνησής σας λόγω COVID 19 παρακαλώ συμβουλευτείτε το επισυναπτόμενο κείμενο TravelInstructions.

Επιχειρηματικά Νέα
ΑΙΓΥΠΤΟΣ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Κάϊρο,
-Απέστειλε έγγραφο με θέμα: Διεξαγωγή σεμιναρίου για την εφαρμογή του συστήματος AdvanceCargoInformation (ACI) στις
αεροπορικές μεταφορές.
Δείτε εδώ πληροφορίες φορτίου για το τμήμα Εκπαίδευσης της MisrTechnology.
-Επιστολή Αιγυπτιακού Υπουργείου Νεολαίας και Αθλητισμού σχετικά με διοργάνωση
ConferenceonOpportunitiesandChallengesofInvestmentandArabSportsManufacturing 2030
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ
της Ελλάδας http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/811 ), τηλ: +20227948482, 27952036, email: mailto:ecocom-cairo@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ https://www.veth.gov.gr/

Επιχειρηματικά Νέα (Συνέχεια)
ΑΛΒΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στα Τίρανα, απέστειλε Ενημερωτικό Δελτίο
Ιανουαρίου 2022 του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων ( ΟΕΥ ) της Πρεσβείας της Ελλάδος στα Τίρανα, το οποίο
περιλαμβάνει ειδήσεις οικονομικού, εμπορικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στα
Τίρανα (www.agora.mfa.gr/al51), email: ecocom-tirana@mfa.grή την ιστοσελίδα του ΒΕΘwww.veth.gov.gr.
ΒΕΛΓΙΟ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στις Βρυξέλλες, απέστειλε ενημερωτικό δελτίο με
τίτλο: «Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Βέλγιο -Ιανουάριος 2022»
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στις
Βρυξέλλες (http://agora.mfa.gr/ ) e-mail: ecocom-brussels@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .
ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στα Σκόπια, απέστειλε το 71ο τεύχος του
Ενημερωτικού Δελτίου του Γραφείου ΟΕΥ Σκοπίων (Φεβρουάριος 2022) με θέμα:
Επισκόπηση οικονομικών, εμπορικών και επιχειρηματικών ειδήσεων για τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στα
Σκόπια:www.agora.mfa.gr,e-mail:ecocom-skopje@mfa.grή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr.
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σόφια, απέστειλε ενημερωτικό δελτίομε θέμα:
Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στην Βουλγαρία-Τεύχος Φεβρουαρίου 2022. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη Σόφια (www.agora.mfa.gr), email:economsofia@mfa.gr,τηλ: (+3592) 9447959, 9447790, fax: (+3592) 9505375 και 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:
-Τα συνεχιζόμενα προβλήματα στις αλυσίδες εφοδιασμού συνέχισαν να πλήττουν τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης και κατά
το δ΄ τρίμηνο 2021 - Πληθωριστικές πιέσεις
-Κεντρική Στατιστική Αρχή Γερμανίας (DESTATIS) - Συρρίκνωση εμπορικού πλεονάσματος - Ετήσια Αύξηση 14% στις γερμανικές
εξαγωγές
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 ανάρτησης για τα συνολικά στοιχεία τουριστικών ροών στην Ισπανία για το 2021
-Ενημέρωση σχετικά με την αύξηση πωλήσεων κατά 35% προϊόντων βιομηχανίας μόδας στην Ισπανία για τον Ιανουάριο 2022
-Ενημέρωση ανάρτησης σχετικά με την αύξηση του κατώτατου μισθού στην Ισπανία
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη
Μαδρίτη ( www.agora.mfa.gr ) ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ : www.veth.gov.gr .
ΡΩΣΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα, απέστειλε ενημερωτικό δελτίο με
θέμα: Καταναλωτική συμπεριφορά Ρώσων – Αύξηση ζήτησης προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας
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 .
Β1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ
Η Β1 Διεύθυνση Σχεδιασμού Εξωστρέφειας και Συντονισμού Φορέων Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών απέστειλε δελτίο
επιχειρηματικών πληροφοριών με θέμα "ΓΝΟΥΣ ΠΡΑΤΤΕ", Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2021
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με : τηλ: 210 3682766, φαξ: 210 3682771, email:b08@mfa.gr, ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘwww.veth.gov.gr.

Εγκύκλιοι – Αποφάσεις
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1015/24.01.2022 (ΑΔΑ:ΨΣΑΙ46ΜΠ3Ζ-ΧΚΚ)
«Εξειδίκευση των παραβάσεων των υπόχρεων εγγραφής στο Μητρώο Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων της παρ. 2 του άρθρου
6 του ν. 4758/2020 (Α' 242) και της αριθ. Α.1061/12-3-2021 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών, των Υπουργών
Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής και Επικρατείας και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών των πλωτών μέσων, καθώς και λοιπών
πληροφοριών που αφορούν τα πλωτά μέσα στο Μητρώο Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Πλωτών Μέσων της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β' 1171) - καθορισμός του ποσού των διοικητικών προστίμων, της διαδικασίας και των αρμόδιων αρχών
επιβολής τους.» (ΦΕΚ 436/07.02.2022). Για περισσότερες πληροφορίες www.aade.gr
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1018/31.01.2022 (ΑΔΑ:ΩΖΙΡ46ΜΠ3Ζ-ΞΔΖ)
«Καθορισμός αρμοδίων αρχών για τη διαχείριση, ενημέρωση και παρακολούθηση του Ενιαίου Κεντρικού Μητρώου Εφοδιαστικής
Αλυσίδας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών (Ε.Κ.Μ.Ε.Α.) και λοιπών λεπτομερειών για την εφαρμογή και λειτουργία του.»
(ΦΕΚ 440/07.02.2022)
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1016/28.01.2022 (ΑΔΑ: ΩΔΧΣ46ΜΠ3Ζ-3ΜΟ)
«Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών υγρών καυσίμων και υγραερίου καθώς και λοιπών
στοιχείων που αφορούν τα πρατήρια παροχής καυσίμων της παρ. 7 του άρθρου 114 του ν. 4070/2012 και τις εγκαταστάσεις
πωλητών πετρελαίου θέρμανσης, στο Μητρώο Δεξαμενών Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Εγκαταστάσεων Πωλητών Πετρελαίου
Θέρμανσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.» (ΦΕΚ 489/08.02.2022)
Για περισσότερες πληροφορίες www.aade.gr
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΗ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2010/01.02.2022 (ΑΔΑ: 6ΦΡΘ46ΜΠ3Ζ-90Ν)
Στατιστικά κατώφλια έτους 2022 για την υποβολή δήλωσης Intrastat.
Για περισσότερες πληροφορίες www.aade.gr
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2011/03.02.2022 (ΑΔΑ:ΨΥΥΟ46ΜΠ3Ζ-Κ20)
«Κοινοποίηση των διατάξεων του Εκτελεστικού Καν.(ΕΕ) 2021/2266 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2021 «για τη θέσπιση
κανόνων εφαρμογής της οδηγίας 92/83/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την πιστοποίηση και την αυτοπιστοποίηση ανεξάρτητων
μικρών παραγωγών αλκοολούχων ποτών για σκοπούς ειδικών φόρων κατανάλωσης.»
Για περισσότερες πληροφορίες www.aade.gr

Επιχειρηματική αποστολή στην BURSA της Τουρκίας από 21 - 26 Μαρτίου 2022
Το Ελληνοτουρκικό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με τη διοργανώτρια εταιρία, πραγματοποιούν από 21 έως
26
Μαρτίου
2022
2022
στην BURSA
της
Τουρκίας επιχειρηματική
αποστολή
και
καλύπτουν:
Το κόστος του ξενοδοχείου 4* αστέρων για 3 διανυκτερεύσεις σε δίκλινο δωμάτιο με πρωινό.
•
Δωρεάν είσοδο στην έκθεση.
•
Μεταφορά από το Αεροδρόμιο της Κων/πόλης στη BURSA και επιστροφή.
•
Μεταφορά από το ξενοδοχείο στον εκθεσιακό χώρο & επιστροφή εφόσον η απόσταση είναι μεγαλύτερη από 500 μέτρα.
Για τις εταιρίες οι οποίες επιθυμούν να επισκεφθούν την Έκθεση όλων των ειδών Επίπλων.
Μοντέρνων, Κλασικών, Αvant-garde, Επίπλων σπιτιού, Επίπλων κήπου κ.λ.π. θα παρακαλούσα την καταβολή 100 ευρώ για 1 άτομο
ή 185 ευρώ για 2 άτομα της ίδιας εταιρίας, σε δίκλινο δωμάτιο.
Το ανωτέρω ποσό αφορά οργανωτικές δαπάνες του ΕΤΕΕ.
Τα μέλη του ΕΤΕΕ μπορούν να επισκεφθούν την Έκθεση εντελώς δωρεάν.
Για τις συνθήκες μετακίνησής σας λόγω COVID 19 παρακαλώ συμβουλευτείτε τον επισυναπτόμενο φάκελο εδώ TRAVEL
INSTRUCTIONS.
Παρακαλούμε επίσης να συμπληρώσετε την επισυναπτόμενη φόρμα συμμετοχής εδώ και να τη στείλετε στο
email: info@etee.gr & chamber@etee.gr.
Για να κάνετε αίτηση εγγραφής μέλους δείτε εδώ
Η κατάθεση γίνεται στην ALPHA BANK στον λογαριασμό 120002002011660.
(IBAN: GR 64 0140 1200 1200 0200 2011 660)
Σχετικά πληροφορίες για το Ελληνοτουρκικό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο εδώ
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έκθεση μπορείτε να βρείτε στα email: info@etee.gr ,chamber@etee.gr .
στο site: www.etee.gr στα τηλέφωνα : 2110134909-10 / 2112161672.

Εκθέσεις στην Ελλάδα
4η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΞΘΕΣΗ VERDE TEC.
Πόλη: ΕκθεσιακόΚέντροMEC,Παιανίας
Ημερομηνία:18-20 Μαρτίου 2022
Εκθέματα:Τεχνολογίες περιβάλλοντος,κυκλικήοικονομία
Πληροφορίες :e-mail:info@verde-tec.grτηλ: 2106800470
ARTOZYMA-10η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ, ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΤΟΙΜΩΝ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Πόλη: Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης
Ημερομηνία: 2-4 Απριλίου 2022
Εκθέματα: Έκθεση για αρτοποία,ζαχαροπλαστική,μηχανημάτων και έτοιμων προϊόντων
Πληροφορίες:site:https://artozyma.helexpo.gr/elτηλ:2310291135
DETROP BOUTIQUE-30η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ
Πόλη: Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης
Ημερομηνία:2-4 Απριλίου2022
Εκθέματα: Έκθεση για τρόφιμα και ποτά
Πληροφορίες:site:https://detropboutique.helexpo.gr/elτηλ:2310291692

Διεθνείς Εκθέσεις
26η ΔΙΕΘΝΉΣ ΈΚΘΕΣΗ GULFOOD 2022
Πόλη:Ντουμπάι, Ηνωμένα ΑραβικάΕμιράτα
Ημερομηνία: 13-17Φεβρουαρίου 2022
Εκθέματα: Έκθεση γα Τρόφιμα & 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/
ΔΙΕΘΝΉΣ ΈΚΘΕΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΏΝ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΏΝ ΥΛΙΚΏΝ
Πόλη: Ινδία, υβριδικά
Ημερομηνία: 8-11 Μαρτίου 2022
Εκθέματα:Έκθεση Κεραμικών & Οικοδομικών Υλικών
Πληροφορίες: site: www.indiaingreece.gov.in τηλ: 2107216227
JEWELRYSHOW ISTANBUL MARCH 2022
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία:24-27 Μαρτίου 2022
Εκθέματα: Έκθεση κοσμημάτων
Πληροφορίες : e-mail: info@etee.gr

Ζήτηση συνεργασίας από την Ινδία
H εταιρεία SolutionsUnlimitedμε έδρα τοΝέο Δελχί στην Ινδία είναι μιακορυφαία ινδική εξαγωγική εταιρεία που προμηθεύει την
καλύτερη ποιότητα φυσικών λίθων και χειροτεχνίας ινδικής προέλευσης με σχετικό της έγγραφο προς το ΒΕΘ εκδήλωσε το ενδιαφέρον
για συνεργασία με ελληνικές επιχειρήσεις για συνεργασία για εξαγωγή του προϊόντος στην Ελλάδα στην εξαγωγική αγορά.
Τα προϊόντα που προσφέρουν παρατίθενται παρακάτω.
•
Μάρμαρα- Πολύ οικονομικά, χωρίς χημικά, εύκολο στη συντήρηση. Διατίθεται σε διάφορα χρώματα και αποχρώσεις.
•
Γρανίτες- Ινδικός γρανίτης προσιτός, ανθεκτικός, ισχυρός και όμορφος. Διατίθεται σε όμορφα χρώματα. Ψαμμίτης - Πολύ
υψηλής ποιότητας και είναι ανθεκτικό στον παγετό, ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες, λιγότερη απορρόφηση νερού,
φανταστική αντοχή στην κάμψη, ανθεκτικό στα οξέα (Κόκκινη μαντάνα) και αντοχή στο αλατούχο
•
Ασβεστόλιθος- Οι πλάκες από ασβεστόλιθο είναι εξαιρετικά ανθεκτικές και μια πολύ δημοφιλής επιλογή τόσο για αίθρια
μεγάλης διάρκειας όσο και για μονοπάτια κήπου.
•
Πλάκες- Οι ινδικές πλάκες έρχονται με όμορφα χρώματα και αποχρώσεις, κρατούν το κτίριο ζεστό ακόμα και σε συνθήκες
όπως πυκνό χιόνι, βροχή, ομίχλη κ.λπ. Είναι ιδανικά για στέγες, δάπεδα, πλακάκια και πλακόστρωτα.
•
Σχέδια CNC στις πέτρες σας- Η τεχνολογία CNC έχει αφήσει το σημάδι της στο σχεδιασμό και την κατασκευή πέτρας
παρέχοντας πολλά οφέλη σε όσους εκμεταλλεύονται τις δυνατότητές της.
•
Πέτρινα Χειροτεχνήματα- Η Ινδία ήταν πάντα περήφανη για την πλούσια πολιτιστική της κληρονομιά. Η πέτρινη χειροτεχνία
είναι μια από τις διάφορες μορφές τέχνης που έχει κάνει το έθνος περήφανο σε πολλές περιπτώσεις.
•
Ημιπολύτιμες χειροτεχνίες και πέτρες από την Ινδία έχουν τεράστια ζήτηση παγκοσμίως, είναι ευέλικτα, παρέχουν
θεραπευτική και θεραπευτική βοήθεια, πλούσια σε παράδοση και έχουν αστρολογική σημασία.
Για περισσότερες πληροφορίες στο site: www.solutionsunlimitedexports.comemail:info@solutionsunlimitedexports.comΤηλ.: + 91
7982321312.

44η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ
Μεταξύ των ημερομηνιών 23 - 26 Μαρτίου 2022 πρόκειται να πραγματοποιηθεί η Διεθνής Έκθεση
« INTERNATIONAL TURKEYBUILD FAIR » από την εταιρία Yem Fuarcılık A.Ş και στην Τουρκία- İSTANBUL – στο Tüyap Fair,
Convention and Congress Center – με την επιχορήγηση του σχετιζόμενου φορέα εξαγωγής.
Στην έκθεση προσκαλούνται τα στελέχη των διοικήσεων των εταιριών που δραστηριοποιούνται στους τομείς: Κατασκευής κτιρίων και
δομικών υλικών . Παράλληλα με την έκθεση υπάρχει ειδική διοργάνωση από το αρμόδιο Υπουργείο της Τουρκίας, η οποία διαρκεί 3
μέρες και περιλαμβάνει επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο καθώς και συναντήσεις με τους παραγωγούς. Οι λεπτομέρειες της
συγκεκριμένης διοργάνωσης είναι όπως παρακάτω:
Κατά τη διάρκεια των ημερομηνιών της έκθεσης ( 22- 25 Μαρτίου 2022 ) το αρμόδιο Υπουργείο της Τουρκίας θα καλύψει τα έξοδα
διαμονής ενός εκπροσώπου από κάθε εταιρία για 3 νύχτες.
Τα έξοδα διαμονής θα καλυφθούν μόνο εφόσον οι επισκέπτες λάβουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και ταξιδέψουν στις
συγκεκριμένες ημερομηνίες ( 22 - 25 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 ιστοσελίδα
https://yapifuari.com.tr/Home
Λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος στην έκθεση, ενδέχεται το αρμόδιο Υπουργείο Τουρκίας να μειώσει τον αριθμό των συμμετεχόντων
στο πρόγραμμα. Γι’ αυτό το λόγο, παρακαλούνται οι εταιρείες που κάνουν αίτηση να μην προβούν σε προγραμματισμό του ταξιδιού
τους προτού λάβουν την τελική έγκριση από τη Πρεσβεία μας.
Oι εταιρείες που θέλουν να επισκεφτούν την έκθεση πρέπει να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση εδώ και να μας την στείλουν το
αργότερο μέχρι τις 11.03.2022 στο e-mail thessaloniki@trade.gov.tr

MODEKO 2022 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ
Μεταξύ των ημερομηνιών 2-6 Μαρτίου 2022 πρόκειται να πραγματοποιηθεί η MODEKO 2022- 33η 33η Διεθνής Έκθεση
Επίπλων Σπιτιού , Γραφείου ΚΑΙ Αξεσουάρ στην Σμύρνη,Τουρκία στον εκθεσιακό χώρο με την επιχορήγηση του σχετιζόμενου φορέα
εξαγωγής.Στην έκθεση προσκαλούνται τα στελέχη των διοικήσεων των εταιριών που δραστηριοποιούνται στους παρακάτω τομείς:
Έπιπλα σπιτιού και γραφείου, κρεβατοκάμαρες, παιδικά έπιπλα, τραπέζια, καναπέδες, πολυθρόνες και αξεσουάρ για
έπιπλα.Παράλληλα με την έκθεση υπάρχει ειδική διοργάνωση από το αρμόδιο Υπουργείο της Τουρκίας , η οποία διαρκεί 3 μέρες (14 Μαρτίου 2022) και περιλαμβάνει επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο καθώς και συναντήσεις με τους παραγωγούς. Οι λεπτομέρειες της
συγκεκριμένης διοργάνωσης είναι όπως παρακάτω:Κατά τη διάρκεια των ημερομηνιών της έκθεσης (1-4 Μαρτίου 2022) το αρμόδιο
Υπουργείο της Τουρκίας θα καλύψει τα έξοδα διαμονής ενός εκπροσώπου από κάθε εταιρία για 3 νύχτες σε ξενοδοχείο 4 ή 5 αστέρων,
το πρωινό και τις μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο καθώς και στον εκθεσιακό χώρο.Τα έξοδα διαμονής θα καλυφθούν μόνο
εφόσον οι επισκέπτες λάβουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και ταξιδέψουν στις συγκεκριμένες ημερομηνίες των (1-4 Μαρτίου
2022 ) (διαμονή 3 νυχτών). Λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος στην έκθεση, ενδέχεται το αρμόδιο Υπουργείο της Τουρκίας να μειώσει
τον αριθμό των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. Για αυτό το λόγο, παρακαλούνται οι εταιρείες που κάνουν αίτηση να μην προβούν σε
προγραμματισμό του ταξιδιού τους προτού λάβουν την τελική έγκριση από τη Πρεσβεία της Τουρκίας.Για περισσότερες πληροφορίες
και λεπτομέρειες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα : http://www.modekofair.com/en/ Oι εταιρείες που θέλουν να επισκεφτούν την έκθεση
πρέπει να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση εδώ και να την στείλουν το αργότερο μέχρι τις 18.02.2022 στο e-mail
atina@trade.gov.tr
Διαγωνισμοί στην Ελλάδα
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11/2/2022
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΥΤΗΡΩΝ - WC ΤΗΛ. 2313317546

54

24/2/2022 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 22
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ GETINGE, ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ, ΤΩΝ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ, ΤΟΥ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ, ΤΩΝ ΤΕΠ,ΩΡΛ,ΜΤΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΑΙ ΜΕΘ ΤΗΛ.2310381080
28/2/2022
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΥΛΙΚΩΝ
ΤΩΝ
ΕΝΟΠΛΩΝ
ΔΥΝΑΜΕΩΝ
ΤΗΛ. 2106571758-1764

424 ΓΣΝΘ
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28/2/2022
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΛ. 2651007982

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
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3/3/2022
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ
(ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ
ΚΑΙ
ΑΝΑΝΗΨΗΣ)
ΤΗΛ.2310381080
10/3/2022 ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΤΗΛ.2313318328

424 ΓΣΝΘ
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10/3/2022
ΑΝΟΙΧΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ
ΤΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΛ. 2102486124

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
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15/3/2022
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΗΛ.2462350312
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΓΙΑ

ΤΗΝ
ΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΤΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΝΥΝΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

•

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://econsulting.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.

