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ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ Β.Ε.Θ.

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης προχωρά στην εκπόνηση του δεύτερου Βαρόμετρου Οικονομικής Συγκυρίας, για το
διάστημα Μαϊου – Ιουνίου, προκειμένου να καταγράψει τις απόψεις σας για μια σειρά επίκαιρων ζητημάτων, αλλά και θεμάτων
που αφορούν στην πορεία των επιχειρήσεων σας.
Το Βαρόμετρο Οικονομικής Συγκυρίας, που εγκαινιάστηκε τον Μάρτιο του 2022, αποτελεί μια ηλεκτρονική δίμηνη έρευνα, στην
οποία σας καλούμε να συμμετέχετε.
Μέσω ενός link που θα λαμβάνετε με το newsletter του Επιμελητηρίου αλλά με με την εβδομαδιαία «Ενημέρωση»,κάθε Παρασκευή,
θα έχετε τη δυνατότητα να απαντήσετε σε μια σειρά ερωτήσεων.
Το link της έρευνας θα βρίσκεται αναρτημένο και σε ειδικό banner του ιστότοπου του ΒΕΘ (www.veth.gov.gr). To βαρόμετρο, θα
πραγματοποιείται κάθε δίμηνο και τα αποτελέσματα του θα ανακοινώνονται μέσω δελτίων Τύπου.
Αν επιθυμείτε μπορείτε να δηλώνετε το e-mail σας προκειμένου να σας αποστέλλονται τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης.
Η συμμετοχή σας είναι άκρως απαραίτητη και σημαντική.
Ακολουθεί το link της έρευνας στην οποία σας καλούμε να συμμετέχετε:
https://ee.kobotoolbox.org/single/e56386f05f3fbf76c2f2feaee2b7dccd

Αναστάσιος Καπνοπώλης
Πρόεδρος Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

Για τη συμμετοχή σας παρακαλείστε να προχωρήσετε μέχρι τη Πέμπτη 16.06.2022 στην ηλεκτρονική σας εγγραφή μέσω του
παρακάτω συνδέσμου: https://forms.gle/3uQnaC1JskkqDWs99 Δείτε εδώ το πρόγραμμα
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ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης σας
ενημερώνει ότι η ημέρα του Αγίου Πνεύματος
καθιερώθηκε ως τοπική αργία για τα εμπορικά
καταστήματα
στην
Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας με βάση την υπ’ αριθμ. οικ. 380081
(1068) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής
Μακεδονίας.
Επομένως, όλα τα εμπορικά καταστήματα της
Περιφέρειας
Κεντρικής
Μακεδονίας
είναι
υποχρεωτικά ΚΛΕΙΣΤΑ τη Δευτέρα 13 Ιουνίου
2022, ημέρα Αγίου Πνεύματος.
Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης καλεί όλες τις
αρμόδιες υπηρεσίες να εποπτεύσουν την αγορά για
την τήρηση της νομιμότητας της τοπικής αργίας του
Αγίου Πνεύματος.

Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ για την
εβδομάδα 6-10 Ιουνίου
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
46,2 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 85.136 δικαιούχους κατά
την εβδομάδα 6-10 Ιουνίου στο πλαίσιο των προγραμματισμένων
καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
Ειδικότερα:
1. Από τον e-ΕΦΚΑ θα καταβληθούν:

•

12,3 εκατ. ευρώ σε 530 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης
αποφάσεων για εφάπαξ.

•

14,1 εκατ. ευρώ σε 42.706 δικαιούχους για παροχές σε
χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας,
ατυχήματος, έξοδα κηδείας)

2. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

•

10 εκατ. ευρώ σε 26.000 δικαιούχους για καταβολή
επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων

•

9 εκατ. ευρώ σε 15.000 δικαιούχους στο
επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης

•

800.000 ευρώ σε 900 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια
μητρότητας.

πλαίσιο

Μετά τις 14 Ιουνίου ανοίγει η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για την επιδότηση ηλεκτρικού ρεύματος έως 600 ευρώ
Μετά τις 14 Ιουνίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων σχετικά με την επιδότηση ηλεκτρικού
ρεύματος για όσους πολίτες πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια. Οι δικαιούχοι θα λάβουν την επιστροφή του 60% του αυξημένου
κόστους ρεύματος που έχουν χρεωθεί από την 1η Δεκεμβρίου έως 31 Μαΐου 2022, η οποία θα κυμαίνεται από 18 έως και 600 ευρώ.
Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοικτή έως και τις 30 Ιουνίου 2022, ενώ οι πληρωμές εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθούν αμέσως
μετά. Η σχετική ΚΥΑ δημοσιεύθηκε στο υπ. αριθμ. 2827/Τεύχος Β΄/06.06.2022 ΦΕΚ και ορίζει τη διαδικασία για την επιδότηση
ρεύματος. Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει ο δικαιούχος την οικονομική ενίσχυση είναι να υποβάλει αίτηση σε ειδική εφαρμογή
της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ) που δημιουργείται από την ΚτΠ Μ.Α.Ε., σε συνεργασία με την
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
Αναλυτικά το ΦΕΚ εδώ

Ευκολότερη η έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας για μεταβιβάσεις ακινήτων
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Πιο εύκολη και πιο γρήγορη γίνεται η έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας για μεταβιβάσεις ακινήτων σε περίπτωση ύπαρξης
οφειλών στον ΕΦΚΑ, με ρύθμιση που περιλαμβάνεται σε τροπολογία που κατέθεσε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύστημα στοχοθεσίας, αξιολόγησης και ανταμοιβής για την ενίσχυση
της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα».
Πιο συγκεκριμένα, με την προτεινόμενη ρύθμιση, για την έκδοση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας και της βεβαίωσης
οφειλής -που επέχει θέση ασφαλιστικής ενημερότητας- ειδικά για τον σκοπό της μεταβίβασης ακινήτων θα λαμβάνονται υπόψη
μόνο οι βεβαιωμένες από το ΚΕΑΟ οφειλές.
Ανοίγει έτσι ο δρόμος προς την πλήρη ψηφιοποίηση της διαδικασίας έκδοσης Βεβαίωσης Οφειλής. Το αμέσως επόμενο διάστημα
η ηλεκτρονική υποβολή της χορήγησης βεβαίωσης οφειλών και η ηλεκτρονική έκδοση Πιστοποιητικού με την ταυτότητα της οφειλής.
Έτσι δεν θα απαιτούνται επισκέψεις στα υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ και στο ΚΕΑΟ για την καταγραφή των οφειλών, την υποβολή
αίτησης χορήγησης οφειλών και την έκδοση του πιστοποιητικού παρακράτησης οφειλής όπως συμβαίνει μέχρι τώρα.
Η δυνατότητα για μεταβιβάσεις ακινήτων με έκδοση ηλεκτρονικού πιστοποιητικού (μη ύπαρξης οφειλής ή πιστοποιητικού οφειλών
με την ταυτότητα της οφειλής) θα επιταχύνει και θα διευκολύνει δραστικά την όλη διαδικασία, προς όφελος των συναλλασσόμενων
πολιτών.
Μεταξύ άλλων, με την ίδια τροπολογία:
❖ Αντιμετωπίζονται θέματα σχετικά με την υλοποίηση -σε πιλοτική βάση- του προγράμματος «Προσωπικός Βοηθός για
ΑμεΑ», σχετικά με τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών αξιολόγησης (που κρίνουν τη ανάγκη παροχής της υπηρεσίας
στους δικαιούχους), αλλά και την επιστημονική υποστήριξη των εν λόγω επιτροπών μέσω της Κεντρικής Επιτροπής
Αξιολόγησης, ενός νέου οργάνου που θα υπάγεται στον ΟΠΕΚΑ. Προβλέπεται επίσης η σύσταση Επιτροπής Συντονισμού
και Παρακολούθησης της υλοποίησης του προγράμματος.
❖

Ρυθμίζονται επιμέρους ζητήματα σχετικά με την διαχείριση από τον ΟΠΕΚΑ των έργων και δράσεων που εντάσσονται
στα προγράμματα του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) και του προγράμματος «Στέγαση και
Εργασία για τους άστεγους».

Έγκριση Υλοποίησης της Δράσης: «Ψηφιακός
μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»
Δημοσιεύθηκε στο υπ. αριθμ. 2798/Τεύχος Β΄/06.06.2022
ΦΕΚ, η με αρ. πρωτ. 3345/2022 απόφαση για την
υλοποίηση της Δράσης "Ψηφιακός Μετασχηματισμός
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων", του Εθνικού Σχεδίου
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Οι ελληνικές
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν έως
250 εργαζόμενους και έχουν έσοδα έως 50 εκατομμύρια
ευρώ ετησίως, θα ανοίξουν την πόρτα στο ψηφιακό
αύριο, εξαργυρώνοντας κουπόνια αξίας από 700 ευρώ
μέχρι και 14.000 ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος της
εκάστοτε επιχείρησης.
Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της Δράσης, οι
ηλεκτρονικές αιτήσεις των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων
στη σχετική πλατφόρμα αναμένεται να ξεκινήσουν στις 15
Ιουνίου 2022. Έως τις 27 Ιουνίου εκτιμάται πως θα έχει
ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και κατακύρωση των voucher
των 700 και 1.400 ευρώ, ενώ για τα voucher των 2.800
ευρώ ως 14.000 ευρώ η διαδικασία θα διαρκέσει έως τις
14 Σεπτεμβρίου. Η Δράση κατανέμεται σε τρία (3)
επιμέρους Προγράμματα Κρατικών Ενισχύσεων:
Πρόγραμμα Ι: "Ψηφιακά Εργαλεία MME", Πρόγραμμα ΙΙ:
"Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών",
Πρόγραμμα IΙΙ: "Ψηφιακές Συναλλαγές".
Αναλυτικά το ΦΕΚ εδώ

«Ελλάδα 2.0»: Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας στο Τwitter
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 09.06.2022
Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»,
που υλοποιείται με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη, απέκτησε λογαριασμό στο Twitter.
Μέσω του https://twitter.com/greece20gov θα κοινοποιούνται οι
εξελίξεις για την πορεία υλοποίησης των έργων και των
μεταρρυθμίσεων του «Ελλάδα 2.0». Επίσης, από το λογαριασμό θα
μπορούν να ενημερωθούν οι φορείς, οι επιχειρήσεις και οι πολίτες
για τον προγραμματισμό των επικείμενων προσκλήσεων, τους
τρόπους χρηματοδότησης των επενδυτικών σχεδίων κ.λπ.
Η παρουσία του «Ελλάδα 2.0» στο Twitter συνέπεσε με τα
αποκαλυπτήρια από τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, του
προγράμματος «Φώφη Γεννηματά» για την παροχή δωρεάν
προληπτικής μαστογραφίας στις γυναίκες 50 έως 69 ετών, ενός
εμβληματικού έργου του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας, που αφορά 1,3 εκατ. γυναίκες.
Το «Ελλάδα 2.0» είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα επενδύσεων
και μεταρρυθμίσεων. Περιλαμβάνει, συνολικά, 106 επενδύσεις και
68 μεταρρυθμίσεις, που αναπτύσσονται σε τέσσερις πυλώνες και
θα υλοποιηθούν με 30,5 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - NextGenerationEU,
ενώ υπολογίζεται ότι θα κινητοποιηθούν 60 δισ. ευρώ, συνολικά, σε
επενδύσεις στη χώρα τα επόμενα χρόνια.

Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων: Ενημέρωση σχετικά με την κυκλοφορία επικίνδυνων προϊόντων, τα οποία
δημοσιεύθηκαν σε Δελτία Τύπου στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας / ΥΠΑΝΕΠ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 07/06/2022
Η Δ/νση Ασφάλειας και Συμμόρφωσης Βιομηχανικών Προϊόντων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (Γ.Γ.Β.), στο πλαίσιο των
δράσεων για την προστασία των πολιτών και την ελαχιστοποίηση της έκθεσης καταναλωτών σε προϊόντα που ενδεχομένως
μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα για την υγεία τους, ενημερώνει τους οικονομικούς φορείς που σχετίζονται με τη διακίνηση
(εισαγωγή και εμπορία) των ακόλουθων επικίνδυνων προϊόντων αποστέλλοντας συνημμένα τα σχετικά Δελτία Τύπου, τα οποία
δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (www.ggb.gr) του ΥΠΑΝΕΠ.
α) Το προϊόν, είδος παιδικής φροντίδας - μασητικό, παιχνίδι σε σχήμα μανιταριού από σιλικόνη με τα χαρακτηριστικά προϊόντος
στη συσκευασία: «Mushroom Teether Toys for Newborn Babies, Toddlers, Infants, Relieve Sore Gum - BPA-Free Chew Toy».
Εφιστούμε την προσοχή σας, ότι το εν λόγω προϊόν ευθύνεται για το τραγικό γεγονός απώλειας βρέφους από ασφυξία.
https://www.ggb.gr/el/node/1967
Για το εν λόγω προϊόν εκδόθηκε Κοινοποίηση στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ταχείας Ειδοποίησης για επικίνδυνα μη εδώδιμα προϊόντα
– Ευρωπαϊκή Πύλη Safety Gate RAPEX με αριθμό RAPEX ΕΜ/00001/22.
β) Τα προϊόντα ηλεκτρολογικού υλικού:
i) Φορτιστής USB με τα χαρακτηριστικά προϊόντος «φορτιστής μάρκας LDNIO – White plastic USB power supply unit with two USB
A and one USB C connectors- model A3510Q».
https://www.ggb.gr/el/node/1969
ii) Φορτιστής USB με τα χαρακτηριστικά προϊόντος «φορτιστής μάρκας LDNIO – White plastic USB power supply unit with one
USB A and one USB C connectors – τύπος: Α2316C».
https://www.ggb.gr/el/node/1970
iii) «LED striplight, μάρκας Euro lamp DS-10W, 12VDC, class III, IP20. Control gear: 220V, 50/60Hz, 12VDC / 5A / 60W».
https://www.ggb.gr/el/node/1971
iv) Φωτοβολταϊκά Πάνελ MS05 και PS 05 της γερμανικής εταιρείας Shueco.
https://www.ggb.gr/el/node/1952
v) Επαναφορτιζόμενη σκούπα AEG FX9-1-ANIM.
https://www.ggb.gr/el/node/1962
Για τα προϊόντα i) έως iii) εκδόθηκαν Κοινοποιήσεις στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ταχείας Ειδοποίησης για επικίνδυνα μη εδώδιμα
προϊόντα – Ευρωπαϊκή Πύλη Safety Gate RAPEX, με αριθμούς RAPEX A12/00198/22, A12/00197/22 και A12/00245/22
αντίστοιχα, ενώ για τα προϊόντα iv) και v) υπήρξε προληπτική ανάκληση.
Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί στην Ελλάδα καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με τα συγκεκριμένα προϊόντα.

Παράταση μέχρι τις 13 Ιουνίου για αιτήσεις παρόχων πιστοποίησης για συμμετοχή στις νέες δράσεις αναβάθμισης
δεξιοτήτων 80.000 ανέργων
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΥΠΑ, παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα 13 Ιουνίου 2022 και ώρα 23:59, η προθεσμία για την
ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων παρόχων πιστοποίησης προσώπων (Α΄ φάση) για την ένταξή τους στο Μητρώο Παρόχων
Πιστοποίησης που συγκροτεί η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), στο πλαίσιο των προγραμμάτων αναβάθμισης
δεξιοτήτων «νέας γενιάς» για 80.000 ανέργους, συνολικού προϋπολογισμού 100 εκ. ευρώ, με χρηματοδότηση από το Ταμείο
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Στόχος της δράσης είναι η αποτελεσματική διασύνδεση της κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς
εργασίας και η ενίσχυση της απασχολησιμότητας των ανέργων για την ταχύτερη εργασιακή επανένταξή τους.
Συγκεκριμένα οι πάροχοι, που ενδιαφέρονται να πιστοποιήσουν τις γνώσεις και δεξιότητες των καταρτιζομένων στα «Προγράμματα
αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες»,
μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης gov.gr, σύμφωνα με τους όρους και
προϋποθέσεις της σχετικής πρόσκλησης, για ένταξη στο μητρώο.
Η αίτηση συμμετοχής βρίσκεται στη διεύθυνση:
https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/katartise-kai-ekpaideutiko-periekhomeno/eggraphe-sto-metroo-parokhon-pistopoieses
Η Δημόσια Πρόσκληση είναι αναρτημένη στη διεύθυνση:
https://www.oaed.gr/storage/katartisi/tamio-anakampsis/prosklisi-parokhon-pistopiisis.pdf
Υπενθυμίζεται ότι η δράση αφορά στην παροχή θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 50-200 ωρών σε 80.000 ανέργους ηλικίας άνω
των 18 ετών, που θα οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων και αντίστοιχη πιστοποίηση μέσω
ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης, οι οποίοι θα ενταχθούν στο ειδικό Μητρώο Φορέων Πιστοποίησης προσώπων εφόσον
πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια διασφάλισης ποιότητας, όπως ορίζει η δημόσια πρόσκληση. Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από
επιτροπές και οι πάροχοι που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις, θα ενταχθούν στο Μητρώο.
Αναλυτικά η ανακοίνωση εδώ
Αναλυτικά η απόφαση εδώ

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου
λειτουργίας του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης
Επενδυτικών Υπηρεσιών»
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 04.06.2022
Κατατέθηκε χθες στη Βουλή από τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα, το σχέδιο νόμου με τίτλο: «Αναμόρφωση του
θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης
Επενδυτικών Υπηρεσιών, εκσυγχρονισμός Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους και άλλες επείγουσες διατάξεις».
Με το Μέρος Α ́ του νομοσχεδίου, αναμορφώνεται το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
(ΤΧΣ). Με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του, εκσυγχρονίζεται το πλαίσιο λειτουργίας του ΤΧΣ, ώστε, υπό την διοίκηση ενός πιο
ευέλικτου διοικητικού οργάνου, και σύμφωνα με συγκεκριμένη στοχοθέτηση που τίθεται ξεκάθαρα πλέον στον νόμο, το Ταμείο να
κληθεί άμεσα και συντεταγμένα να δρομολογήσει την από επένδυσή του από το τραπεζικό σύστημα.
Με το Μέρος Β ́ του νομοσχεδίου, αναμορφώνεται το θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση και λειτουργία του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου
Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών. Οι ρυθμίσεις αφορούν άμεσα τα συμμετέχοντα στο Συνεγγυητικό Μέλη, δηλαδή τις
επιχειρήσεις επενδύσεων, τις ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, τα πιστωτικά ιδρύματα που συμμετέχουν, τις
ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων, και τις ανώνυμες εταιρίες επενδυτικής διαμεσολάβησης,
καθώς επίσης τους επενδυτές που συναλλάσσονται μέσω των συμμετεχόντων στο Συνεγγυητικό εταιρειών.
Με το Μέρος Γ ́ του νομοσχεδίου, εκσυγχρονίζεται ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.), ο οποίος έχει διανύσει
23 έτη αδιάλειπτης λειτουργίας, εκπληρώνοντας τον βασικό του σκοπό, που είναι η μέριμνα για τη χρηματοδότηση του Ελληνικού
Δημοσίου, η βελτίωση του κόστους δανεισμού και η επίτευξη της καλύτερης δυνατής διάρθρωσης του δημοσίου χρέους. Οι συνθήκες
που επικρατούν στις διεθνείς χρηματαγορές, η εμφάνιση νέων χρηματοπιστωτικών εργαλείων και οι αυξημένες απαιτήσεις για ταχεία
και αποτελεσματική δράση του Κράτους, καθώς και για έλεγχο και διαφάνεια, έχουν καταστήσει αναγκαίο τον εκσυγχρονισμό του
πλαισίου λειτουργίας του.
Με τις εισαγόμενες διατάξεις, οι οποίες διατυπώθηκαν και με την τεχνική βοήθεια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας,
επιδιώκεται η οργανωτική αναδιάρθρωση του Ο.Δ.ΔΗ.Χ., σύμφωνα με τα βέλτιστα ευρωπαϊκά πρότυπα, αλλά και ο εκσυγχρονισμός
της διοικητικής του λειτουργίας και της οικονομικής του διαχείρισης. Ακόμη, οι διατάξεις αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό της
συμβατικής του δραστηριότητας κυρίως ως προς τις χρηματοπιστωτικές συμβάσεις, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις
σύγχρονες απαιτήσεις που επιβάλλουν οι συναλλαγές με τις διεθνείς χρηματαγορές. Επίσης, το νομοσχέδιο μεριμνά για τη
στελέχωση του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. με το κατάλληλο στελεχιακό δυναμικό, με ευελιξία και ταχύτητα, αλλά ταυτόχρονα με διαδικασίες που
διασφαλίζουν την αξιοκρατία τη διαφάνεια και τη νομική ασφάλεια των εργασιακών σχέσεων.
Συνοψίζοντας, με το εν λόγω νομοσχέδιο, εισάγονται σημαντικές και στοχευμένες μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν στην ανάπτυξη
του ελληνικού χρηματοπιστωτικού τομέα, ενώ παράλληλα δημιουργείται το πλαίσιο, ώστε ο Ο.Δ.ΔΗ.Χ. να ανταποκριθεί με αρτιότερη
οργάνωση και κατάλληλα εργαλεία στις σύγχρονες απαιτήσεις που επιβάλλουν οι συναλλαγές με τις διεθνείς χρηματαγορές.
Αναλυτικά το Δελτίο Τύπου εδώ

Νέα Δράση ΕΠΑνΕΚ: «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου «Elevate Greece» για την αντιμετώπιση
της πανδημίας Covid-19 (Β’ Κύκλος)»
Δημοσιεύθηκε η νέα Δράση του ΕΠΑνΕΚ, «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου «Elevate Greece» για την
αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19 (Β’ Κύκλος)» προϋπολογισμού 34 εκατ. ευρώ, που αφορά στην ενίσχυση της
επιχειρηματικότητας και της ρευστότητας των νεοφυών/καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται σε
τομείς της Έξυπνης Εξειδίκευσης/RIS3 του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate Greece». Ο δεύτερος κύκλος
της Δράσης έρχεται να υποστηρίξει τις εν λόγω επιχειρήσεις (στους ΚΑΔ που έχουν πληγεί) με τη μορφή μη επιστρεπτέας
ενίσχυσης (κεφάλαιο κίνησης), ώστε αυτές να παραμείνουν βιώσιμες και να μη χαθούν θέσεις εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη
τις αντίξοες συνθήκες της κρίσης του COVID-19 και την παρατεταμένη έξαρση της νόσου.
Ωφελούμενοι της Δράσης είναι Νεοφυείς καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό
Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων / Elevate Greece, elevategreece.gov.gr
Επιδοτείται το Κεφάλαιο Κίνησης έως 80% των εξόδων της επιχείρησης για το έτος αναφοράς (2020 ή 2021) με ελάχιστο
ποσό επιχορήγησης τα 5.000 ευρώ και μέγιστο τα 100.000 ευρώ.
Οι ωφελούμενοι επιλέγουν το έτος που πραγματοποίησαν τις υψηλότερες δαπάνες Κεφαλαίου Κίνησης, συγκεκριμένα
το έτος 2020 ή το έτος 2021, επί των οποίων θα υπολογιστεί το αιτούμενο ποσό επιχορήγησης.
Η επιδότηση των ωφελούμενων επιχειρήσεων με έξοδα ίσα ή άνω του ποσού των 125.000 ευρώ ανέρχεται σε 100.000
ευρώ. Δεν επιδοτούνται επιχειρήσεις σε περίπτωση που το αποτέλεσμα του ελέγχου αποδεικνύει άθροισμα εξόδων μικρότερο
των 6.250 ευρώ.
Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το ακριβές ποσό επιχορήγησης προκύπτουν από το άθροισμα:

•
•
•

των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης

•

των Διαφόρων Λειτουργικών Εξόδων

των Αγορών Α Υλών και Υλικών Χρήσης
του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές-Βιολογικές
δραστηριότητες)

Οι εγγεγραμμένες επιχειρήσεις που χρηματοδοτήθηκαν με τη με Α.Π. 1729/262/A2/ 16.03.2021 Απόφαση μπορούν να
ενισχυθούν αθροιστικά και από τις δύο Προσκλήσεις με μέγιστο συνολικό ποσό 100.000 ευρώ. Μία επιχείρηση δεν δύναται
να επιδοτηθεί και από τις δύο Προσκλήσεις για το ίδιο έτος αναφοράς, ήτοι το έτος 2020.
Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών:
(i) γίνεται ηλεκτρονικά στο: www.ependyseis.gr με την ένδειξη: «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate
Greece” για την αντιμετώπιση πανδημίας COVID-19 – Β Κύκλος».
(ii) διαρκεί από 22 Ιουνίου 2022 μέχρι 31 Οκτωβρίου 2022
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής
στο ΠΣΚΕ.
Για κάθε πρόσθετη πληροφορία σχετικά με τη Δράση μπορείτε να απευθυνθείτε ή να ανατρέξετε:

•

στο Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Δραγατσανίου 8, πλατεία Κλαυθμώνος, Αθήνα. Ώρες λειτουργίας:
Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10.00 π.μ. έως τις 2.00 μ.μ.

•
•
•
•

στο 801 11 36 300 (από σταθερό, με αστική χρέωση από τις 9.00 π.μ έως τις 4.30 μ.μ.
στην ιστοσελίδα της Δράσης
στην ιστοσελίδα www.espa.gr
στην ιστοσελίδα www.gsrt.gr

Προσκλήσεις - Προκηρύξεις ΕΣΠΑ
Το ΕΣΠΑ προκηρύσσει νέο πρόγραμμα προεργασίας για 10.000
ανέργους νέους, ηλικίας έως 29 ετών, στις Περιφέρειες Αττικής και
Κεντρικής Μακεδονίας.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Αττικής, Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας
Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 03/06/2022, έως εξαντλήσεως του
προϋπολογισμού
Για να δείτε τα πλήρη στοιχεία της προκήρυξης πατήστε εδώ.

Έρευνα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ - Εξαμηνιαία αποτύπωση
οικονομικού κλίματος
Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής
Συνομοσπονδίας
Επαγγελματιών
Βιοτεχνών
Εμπόρων
Ελλάδος
(ΙΜΕ/ΓΣΕΒΕΕ)
απέστειλε
ενημερωτικά έγγραφα με θέμα «Έρευνα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
- Εξαμηνιαία αποτύπωση οικονομικού κλίματος».
Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα αρχεία,
πατώντας εδώ1, εδώ2 και εδώ3.

Ενημέρωση από ΕΠΑνΕΚ 2014-2020
Δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης χρηματοδότησης για ωφελούμενους που απορρίφθηκαν στη Δράση «Έκτακτη
επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης
εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστήριου και σχολής χορού»
Δημοσιεύθηκε η τέταρτη (4η) τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων
από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής
υπηρεσιών γυμναστήριου και σχολής χορού» του ΕΠΑνΕΚ, σύμφωνα με την οποία λήπτες ενίσχυσης, των οποίων η αίτηση
χρηματοδότησης που υποβλήθηκε έως την καταληκτική ημερομηνία και ώρα της Δράσης, Παρασκευή 20 Μαΐου 2022 και ώρα
15:00 απορρίπτεται, έχουν τη δυνατότητα μετά την έκδοση της σχετικής απορριπτικής Απόφασης να υποβάλουν μία και
μοναδική νέα αίτηση χρηματοδότησης. Η αίτηση αυτή μπορεί να υποβληθεί μέχρι και την Τετάρτη 8 Ιουνίου 2022 και ώρα
15:00. Η Δράση αφορά στην ενίσχυση επιχειρήσεων των κλάδων παροχής υπηρεσιών οργάνωσης συνεδρίων/εμπορικών
εκθέσεων, τροφοδοσίας για εκδηλώσεις, εστίασης/διασκέδασης/ψυχαγωγίας, γυμναστηρίων και σχολών χορού, οι οποίες
αντιμετωπίζουν ανεπαρκή ρευστότητα, αλλά υφίστανται επίσης σημαντική οικονομική ζημία, λόγω των συνεχιζόμενων
επιπτώσεων από τα μέτρα για τον περιορισμό της έξαρσης της νόσου COVID-19. Η Δράση παρέχει στοχευμένη δημόσια στήριξη
για τη διατήρηση της συνέχειας της οικονομικής τους δραστηριότητας.
React EU - Η Δράση χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της απόκρισης της Ένωσης στην πανδημία COVID-19.
Δείτε την 4η τροποποίηση της Πρόσκλησης εδώ
1η τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης Αιτήσεων Χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης
«Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών»
Δημοσιεύθηκε η πρώτη (1η) τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης Αιτήσεων Χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της
Δράσης του ΕΠΑνΕΚ «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών», σχετικά με την έγκριση
χρηματοδότησης χιλίων τετρακοσίων έντεκα (1.411) αιτήσεων χρηματοδότησης, συνολικής δημόσιας δαπάνης 2.433.267,74
ευρώ. Με την τροποποίηση της Απόφασης έγκρισης, τα συνολικά εγκεκριμένα έργα στη Δράση ανέρχονται σε 1.828 και η
συνολική δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται σε 3.147.767,74 ευρώ.
Η ημερομηνία έναρξης υλοποίησης των έργων (έναρξη επιλεξιμότητας) είναι η 01/01/2021 και η διάρκεια υλοποίησής τους είναι
έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας Απόφασης.
Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ
3η τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης Αιτήσεων Χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης
«Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης
εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίου και σχολής χορού»
Δημοσιεύθηκε η τρίτη (3η) τροποποίηση της Απόφαση Έγκρισης Αιτήσεων Χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της
Δράσης του ΕΠΑνΕΚ «Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας,
διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίου και σχολής χορού»,
σχετικά με τη συμπληρωματική έγκριση χρηματοδότησης επιπλέον τετρακοσίων δέκα πέντε (415) έργων, δημόσιας δαπάνης
6.037.900,30 ευρώ, εκ των οποίων: α) τετρακόσιες επτά (407) αιτήσεις χρηματοδότησης, με χρηματοδότηση κάτω των
200.000,00 ευρώ ανά επιχείρηση, δημόσιας δαπάνης 3.860.378,42 ευρώ, αφορούν Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, β) πέντε (5)
αιτήσεις αφορούν Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με χρηματοδότηση άνω των 200.000,00 ευρώ ανά επιχείρηση, δημόσιας δαπάνης
1.661.138,93 ευρώ και γ) τρεις (3) αιτήσεις χρηματοδότησης αφορούν Μεγάλες επιχειρήσεις.
Με την τροποποίηση της Απόφασης έγκρισης τα συνολικά εγκεκριμένα έργα στη Δράση ανέρχονται σε χίλια εβδομήντα ένα
(1.071). Η συνολική δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται σε 22.937.866,57 ευρώ.
Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ
Παράταση προθεσμίας προσκόμισης άδειας λειτουργίας σε Δράσεις Ενίσχυσης ΜμΕ
Ανακοινώθηκε η Απόφαση της οριζόντιας παράτασης για τους δικαιούχους 12 Δράσεων ενίσχυσης του ΕΠΑνΕΚ, σε σχέση με
την προσκόμιση άδειας λειτουργίας εν ισχύ ή απαλλακτικού εντός εξαμήνου από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και
οικονομικού αντικειμένου του έργου.Τα έργα πλέον δύναται να παραλαμβάνονται από τον Ενδιάμεσο Φορέα μετά την σύνταξη
της τελικής έκθεσης επαλήθευσης - πιστοποίησης χωρίς την προσκόμιση άδειας λειτουργίας.
Επισημαίνεται ότι κατά το στάδιο της τελικής πιστοποίησης και για την παραλαβή του κάθε έργου, παραμένει σε ισχύ η
υποχρέωση προσκόμισης, κατ' ελάχιστον, της υποβληθείσας στον αρμόδιο φορέα αίτησης έκδοσης της άδειας
λειτουργίας. Σε κάθε περίπτωση η δικαιούχος επιχείρηση κάθε πράξης οφείλει να προσκομίσει άδεια λειτουργίας ή
έγγραφο που να τεκμηριώνει την νόμιμη λειτουργία της το αργότερο μέχρι και την 30-9-2024.
Η παράταση αφορά τις παρακάτω Δράσεις του ΕΠΑνΕΚ:
1. Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
2. Νεοφυής Επιχειρηματικότητα
3. Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές
4. Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών
5. Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (B Κύκλος)
6. Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
7. ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ-Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό
8. Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
9. Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση
10. Ψηφιακό Βήμα
11. Ψηφιακό Άλμα
12. Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός

Ενημέρωση από ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 (συνέχεια)
8η τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»
Δημοσιεύθηκε η όγδοη (8η) τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης του
ΕΠΑνΕΚ «Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης Πληττόμενων από την Πανδημία Τουριστικών Επιχειρήσεων Φιλοξενίας ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ», σχετικά με τη συμπληρωματική ένταξη δύο (2) αιτήσεων χρηματοδότησης, συνολικής
δημόσιας δαπάνης 494.479,88 ευρώ.
Με την τροποποίηση της Απόφασης τα συνολικά ενταγμένα έργα στη Δράση ανέρχονται σε πέντε χιλιάδες εξακόσια είκοσι δύο
(5.622). Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 235.672.541,39 ευρώ.
React EU - Η Δράση χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της απόκρισης της Ένωσης στην πανδημία COVID-19.
Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ
4η Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης «Έκτακτη
επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης
εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίου και σχολής χορού»
Δημοσιεύθηκε η τέταρτη (4η) Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης του
ΕΠΑνΕΚ «Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης
εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίου και σχολής χορού», σχετικά με την
απόρριψη ως μη επιλέξιμων, διακοσίων πενήντα τριών (253) αιτήσεων χρηματοδότησης, συνολικής δημόσιας δαπάνης
8.561.941,19 ευρώ, λόγω μη πληρότητας δικαιολογητικών ή/και μη τήρησης τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής στη Δράση.
Οι υποψήφιοι των οποίων οι αιτήσεις χρηματοδότησης απορρίπτονται, δύνανται εναλλακτικά είτε να υποβάλλουν μία και μοναδική
νέα αίτηση χρηματοδότησης – και μόνο εφόσον δεν έχουν ήδη εξαντλήσει αυτή τη δυνατότητα- είτε να υποβάλλουν διοικητική
ένσταση αποκλειστικά μέσω του ΠΣΚΕ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη
γνωστοποίηση μέσω αυτοματοποιημένου μηνύματος, προς τη δηλωμένη ηλεκτρονική ταχυδρομική διεύθυνση στο ΠΣΚΕ.
Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ

ΔΥΠΑ: Προσωρινοί Πίνακες για το Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα 2022 της ΔΥΠΑ
ΔΕΛΤΙΟ
ΤΥΠΟΥ
ΔΥΠΑ 07/06/2022
η
Απόφαση
Απόρριψης
Αιτήσεων Χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση
Αναρτήθηκαν
σήμερα,
Παρασκευή
3 Ιουνίου
2022, τα προσωρινά
μητρώα δικαιούχων και παρόχων και οι προσωρινοί πίνακες
Επιχειρήσεων
Παροχής
Λογιστικών
και Φοροτεχνικών
Υπηρεσιών»
αποκλειομένων του Προγράμματος Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2022 στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ
www.oaed.gr
Δημοσιεύθηκε η δεύτερη (2η) Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης του
ΕΠΑνΕΚ «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών», σχετικά με την απόρριψη, ως μη
Οι δικαιούχοιδιακοσίων
και οι πάροχοι,
που
κατέθεσαν
ηλεκτρονική
αίτηση συμμετοχής,
έχουν
δικαίωμα δημόσιας
υποβολήςδαπάνης
ένστασης485.000,00
κατά των
επιλέξιμων,
ογδόντα
δύο
(282) αιτήσεων
χρηματοδότησης,
συνολικής
αιτούμενης
αποτελεσμάτων
από τη Δευτέρα
6 Ιουνίου καιή/και
ώραμη
10:00
μέχριτυπικών
την Τετάρτη
8 Ιουνίου καισυμμετοχής
ώρα 15:00,στη
αποκλειστικά
ευρώ, λόγω μη πληρότητας
δικαιολογητικών
τήρησης
προϋποθέσεων
Δράση. ηλεκτρονικά
μέσω
της Ενιαίας
Πύλης
της Δημόσιας
Διοίκησης
(gov.gr).
Οι
υποψήφιοι,
τωνΨηφιακής
οποίων οι
αιτήσεις
χρηματοδότησης
απορρίπτονται,
δύνανται εναλλακτικά είτε να υποβάλλουν νέα αίτηση
χρηματοδότησης, είτε να υποβάλλουν διοικητική ένσταση αποκλειστικά μέσω του ΠΣΚΕ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα
Δικαιολογητικά
που συνοδεύουν
ενστάσεις
και κοινοποίησης,
παρόχων σαρώνονται
και συνυποβάλλονται
με στην
την αίτηση
(10)
ημερολογιακών
ημερών απότιςτην
επομένηδικαιούχων
της σχετικής
μέσω email
προς τη δηλωμένη
αίτηση
αποκλειστικά
ηλεκτρονικά.
χρηματοδότησης,
ηλεκτρονική ταχυδρομική διεύθυνση.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής ένστασης επί της παρούσας απορριπτικής Απόφασης, το δικαίωμα υποβολής νέας
Το πρόγραμμα
θα υλοποιηθεί
τις 15 Ιουνίου έως τις 3 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και έως τις 20
αίτησης
χρηματοδότησης
παύει από
να υφίσταται.
Σεπτεμβρίου για τα παιδιά με αναπηρία με ποσοστό 50% και άνω.
Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ
Η μέγιστη διάρκεια διαμονής είναι 15 συνεχόμενες ημέρες (συμπεριλαμβανομένων και των ημερών προσέλευσης και
αναχώρησης), ενώ στις κατασκηνώσεις που λειτουργούν στους πυρόπληκτους Δήμους Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου –
Λίμνης – Αγ. Άννας η διαμονή μπορεί να διαρκεί έως 30 συνεχόμενες ημέρες.
Οι δικαιούχοι επιδοτούνται για τη διαμονή των ωφελούμενων παιδιών τους σε παιδική κατασκήνωση του μητρώου παρόχων της
ΔΥΠΑ με τη χορήγηση Επιταγής Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις, η οποία έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού
κωδικού αριθμού. Ωφελούμενοι είναι τα παιδιά των δικαιούχων που έχουν γεννηθεί από 01.01.2006 έως 14.06.2016.
Ο συνολικός αριθμός των παιδιών που θα φιλοξενηθούν σε παιδικές κατασκηνώσεις είναι 70.000 και ο συνολικός
προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 35.000.000 €.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον
ιστότοπο της ΔΥΠΑ https://www.oaed.gr/paidikes-kataskinwseis

ΠΜΔΑΑΕ-ΚΜ - ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΚΘΕΣΗ
Ο Περιφερειακός Μηχανισμός Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας απέστειλε ενημερωτικό έγγραφο με τίτλο «ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΚΘΕΣΗ. Α. Φυσική
Κίνηση Πληθυσμού στη Χώρα και στην ΠΚΜ, Β. Επιλεγμένα Ποιοτικά Στοιχεία για την Ανώτατη Εκπαίδευση στη Χώρα, Γ. Τάσεις
Απασχόλησης στην ΠΚΜ κατά το 2021» .
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο έγγραφο, πατήστε εδώ.

Κατά 142% αυξήθηκε η πρόσβαση των πολιτών σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες με κωδικούς Taxisnet κατά το πρώτο
πεντάμηνο του 2022
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 03.06.2022
Εκθετική παραμένει και για το 2022 η αύξηση της πρόσβασης των πολιτών σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Σύμφωνα με στοιχεία της
Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, το πρώτο πεντάμηνο του τρέχοντος έτους η
αυθεντικοποίηση των πολιτών σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες με κωδικούς Taxisnet αυξήθηκε κατά 142% σε σχέση με το αντίστοιχο
διάστημα του 2021. Συγκεκριμένα, από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Μάιο του 2022 οι πολίτες αυθεντικοποιήθηκαν σε πλατφόρμες
ψηφιακών υπηρεσιών χρησιμοποιώντας κωδικούς Taxisnet 154.315.749 φορές, έναντι 63.617.253 αυθεντικοποιήσεων που είχαν
πραγματοποιηθεί την ίδια περίοδο του 2021.
Η αύξηση αυτή βασίζεται στη διαρκή διεύρυνση των φορέων του Δημοσίου που αυθεντικοποιούν τους πολίτες μέσω του Taxisnet.
Ειδικότερα, ήδη κατά τους πέντε πρώτους μήνες του 2022, 82 πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου απέκτησαν τη δυνατότητα
να παρέχουν ψηφιακές υπηρεσίες χρησιμοποιώντας ως διαπιστευτήρια τους κωδικούς Taxisnet. Με τον τρόπο αυτό, ο συνολικός
αριθμός των φορέων (Υπουργεία, Δήμοι, Νοσοκομεία, Πανεπιστήμια κοκ) που παρέχουν πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες με
κωδικούς Taxisnet ανέρχεται πλέον σε 276.
Υπενθυμίζεται ότι η χρήση των κωδικών Taxisnet για την πρόσβαση των πολιτών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες συνιστά κεντρική
στρατηγική του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ως εκ τούτου, αποτελεί διαρκή επιδίωξη η επέκταση της σχετικής
δυνατότητας σε όσο το δυνατόν περισσότερους φορείς. Διευκολύνεται, έτσι, σημαντικά η καθημερινότητα των πολιτών και των
επιχειρήσεων, αναβαθμίζοντας την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Κάθε προσθήκη νέου φορέα υλοποιείται με απόφαση
του Υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκου Πιερρακάκη και με την προβλεπόμενη έγκριση από τον Γενικό
Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης Δημοσθένη Αναγνωστόπουλο.
Τα διαπιστευτήρια Taxisnet χρησιμοποιούνται με ενιαίο και απλό τρόπο σε ένα ευρύτατο φάσμα υπηρεσιών από πληθώρα φορέων
του Δημοσίου. Με τον τρόπο αυτό, πολίτες και επιχειρήσεις απαλλάσσονται από την ανάγκη φυσικής παρουσίας στις διαδικασίες
των φορέων, περιορίζοντας χρονοβόρες μετακινήσεις, αναμονή και άσκοπη ταλαιπωρία για τη λήψη υπηρεσιών (π.χ. έκδοση
πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, υποβολή αιτήσεων ή δηλώσεων, κλπ).
Αναλυτικά το Δελτίο Τύπου εδώ

Ο πόλεμος στην Ουκρανία άλλαξε το τοπίο των ψηφιακών απειλών
Ριζικές αλλαγές στο τοπίο των ψηφιακών απειλών έχει προκαλέσει ο συνεχιζόμενος πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η
τελευταία έκδοση της Έκθεσης Απειλών της ESET παρουσιάζει τις κυβερνοεπιθέσεις, που συνδέονται με τον πόλεμο στην
Ουκρανία. Αυτές περιλαμβάνουν την αναβίωση του διαβόητου κακόβουλου λογισμικού Industroyer, που προσπάθησε να επιτεθεί
σε υποσταθμούς υψηλής τάσης.
Η ESET κατέγραψε, επίσης, άλλες αλλαγές στο πεδίο των κυβερνοαπειλών, που μπορεί να σχετίζονται με την κατάσταση στην
Ουκρανία. Για παράδειγμα, λίγο πριν τη ρωσική εισβολή, η ESET κατέγραψε απότομη πτώση των επιθέσεων σε πρωτοκόλλα
απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας (RDP).
Η μείωση αυτών των επιθέσεων έρχεται μετά από δύο χρόνια συνεχούς αύξησης και μπορεί - κατά τους αναλυτές - να σχετίζεται
με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αλλά ακόμη και με αυτή την πτώση, σχεδόν το 60% των εισερχόμενων επιθέσεων RDP που
παρατηρήθηκαν στο 1ο τετράμηνο του 2022 προέρχονταν από τη Ρωσία. Άλλη μια παράπλευρη απώλεια λόγω του πολέμου: Ενώ
στο παρελθόν, οι απειλές ransomware απέφευγαν τους στόχους που βρίσκονταν στη Ρωσία, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου,
η Ρωσία ήταν η χώρα που δέχθηκε τις περισσότερες επιθέσεις. Οι ερευνητές εντόπισαν ακόμη και παραλλαγές οθόνης κλειδώματος,
που χρησιμοποιούσαν τον ουκρανικό εθνικό χαιρετισμό "Slava Ukraini!" (Δόξα στην Ουκρανία!). Μετά τη ρωσική εισβολή στην
Ουκρανία, έχει αυξηθεί ο αριθμός των ερασιτεχνικών ransomware και wipers. Οι δημιουργοί τους συχνά δηλώνουν υποστήριξη σε
μία από τις αντιμαχόμενες πλευρές και εξαπολύουν τις επιθέσεις ως προσωπικές βεντέτες.
Εκστρατείες spam και phishing
Όπως είναι αναμενόμενο, ο πόλεμος έχει επίσης αξιοποιηθεί για εκστρατείες spam και phishing. Αμέσως μετά την εισβολή στις 24
Φεβρουαρίου, οι κυβερνοεγκληματίες άρχισαν να εκμεταλλεύονται τους ανθρώπους που προσπαθούσαν να υποστηρίξουν την
Ουκρανία, χρησιμοποιώντας ως δέλεαρ ψεύτικες φιλανθρωπικές οργανώσεις και εράνους. Εκείνη την ημέρα, η ESET εντόπισε μια
μεγάλη έξαρση στις ανιχνεύσεις spam. Η εταιρεία έχει επίσης εντοπίσει πολλές άλλες απειλές, που δεν σχετίζονται με τον πόλεμο
Ρωσίας/Ουκρανίας. Για παράδειγμα, το Emotet - το γνωστό κακόβουλο λογισμικό, που εξαπλώνεται κυρίως μέσω spam email - έχει
επιστρέψει μετά τις περσινές προσπάθειες εξάλειψης και έχει εκτοξευθεί ξανά στην τηλεμετρία της εταιρίας. Οι χειριστές του Emotet
εξαπέλυσαν τη μία καμπάνια spam μετά την άλλη στο πρώτο τετράμηνο, με τις ανιχνεύσεις του Emotet να εκατονταπλασιάζονται.
Η έκθεση ESET T1 2022 Threat Report εξετάζει, μεταξύ άλλων, θέματα όπως η κατάχρηση των ευπαθειών του kernel driver, οι
ευπάθειες UEFI υψηλού αντίκτυπου, το κακόβουλο λογισμικό κρυπτονομισμάτων που στοχεύει σε συσκευές Android και iOS, μια
εκστρατεία που χρησιμοποιεί το κακόβουλο λογισμικό DazzleSpy macOS και τις εκστρατείες των Mustang Panda, Donot Team,
Winnti Group και TA410 APT. (ΠΗΓΗ:sepe.gr NEWSLETTER 09.06.2022)

Ενημέρωση - Εισιτήρια για την έκθεση IFA 2022

ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. e-δησεόγραμμα Τεύχος 190

Το Ελληνογερμανικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο απέστειλε
ενημερωτικό έγγραφο με τις τιμές των εισιτηρίων της Διεθνούς
Έκθεσης Ραδιοτηλεοπτικών Μέσων, Ηλεκτρικών και
Ηλεκτρονικών Συσκευών & την Διεθνή Έκθεση Φωτογραφίας,
IFA 2022, που διεξάγεται στο Βερολίνο στις 02 – 06.09.2022.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας
κυκλοφόρησε μέσω του e-δησεόγραμμα το Μηνιαίο
Ενημερωτικό Δελτίο – Μάιος 2022 - Τεύχος 190.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο έγγραφο, πατήστε εδώ.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Τεύχος 190, πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες: site: www.elinyae.gr , email:
info@elinyae.gr , τηλ. 210 8200100 .

Το 15% των Ελλήνων δηλώνει πρόθυμο να αγοράσει αυτοκίνητο online
Σε ρυθμούς ψηφιακού μετασχηματισμού κινείται η αγορά μεταχειρισμένων αυτοκινήτων - και - στην Ελλάδα. Σήμερα, ένα μικρό,
αλλά διόλου ευκαταφρόνητο ποσοστό, των πολιτών στη χώρα, και συγκεκριμένα το 15%, δηλώνει πρόθυμο να αγοράσει
αυτοκίνητο online, χωρίς να το δει από κοντά για test drive, μία τάση που γίνεται όλο και πιο ξεκάθαρη τα τελευταία χρόνια.
Οι κύριοι λόγοι, που ωθούν τους Έλληνες στο Διαδίκτυο ακόμη και για την αγορά αυτοκινήτου, είναι οι παροχές που
προσφέρονται από τους εμπόρους. Το 31% του προαναφερθέντος δείγματος απαντά ότι θα αγόραζε online, εάν είχε το
δικαίωμα πλήρους επιστροφής χρημάτων, ενώ το 11,5% απαιτεί πιστοποίηση της κατάστασης του αυτοκινήτου για να έχει μία
πολύ καθαρή εικόνα του οχήματος, προκειμένου να αγοράσει αυτοκίνητο μέσω Internet.
Tην παραπάνω εικόνα αποτυπώνει έρευνα από τη Spotawheel, η οποία επιχειρεί να καταγράψει τις ανάγκες της ελληνικής
αγοράς γύρω από τον κλάδο των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. “Η μειωμένη παραγωγή καινούργιων αυτοκινήτων και η
παγκόσμια κρίση της εφοδιαστικής αλυσίδας, σε συνδυασμό με τον αυξανόμενο πληθωρισμό, έχουν συμβάλει στην αύξηση
ενδιαφέροντος στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα”, αναφέρει η μελέτη.
Κριτήρια αγοράς
Όπως διαπιστώνει η σχετική έρευνα, για τους Έλληνες η εύρεση ενός αξιόπιστου μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι δύσκολη
υπόθεση, καθώς, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, το 57% έχει απλά μία γενική ιδέα για το είδος αυτοκινήτου που
ψάχνει, χωρίς να μένει προσκολλημένο σε συγκεκριμένες μάρκες, σε αντίθεση με το 39% που είναι πλήρως συνειδητοποιημένο
σχετικά με τις ανάγκες του και το ιδανικό αυτοκίνητο που θα τις καλύψει.
Το κύρος της μάρκας/μοντέλου είναι το πιο σημαντικό κριτήριο για την αγορά ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου, ενώ ακολουθεί
η αξιοπιστία του οχήματος και η οικονομία στα καύσιμα. Χαρακτηριστικά, όπως ο eco-friendly χαρακτήρας, η εσωτερική και
εξωτερική εμφάνιση και η χωρητικότητα, είναι λιγότερο σημαντικά για τις προτιμήσεις των καταναλωτών.
Ποιους εμπιστεύονται
Αν υπάρχει ένα κομβικό σημείο, στην διαδικασία αγοράς, το 27% υπέδειξε πως το Test drive του αυτοκινήτου συντελεί
καθοριστικά στην τελική απόφαση. Ακολουθούν η αξιοπιστία και διαφάνεια του πωλητή, η αναλυτική οικονομική προσφορά και
η επέκταση εγγύησης και των παροχών που καλύπτει.
Σύμφωνα με την έρευνα της Spotawheel - εταιρεία εμπορίας μεταχειρισμένων αυτοκινήτων σε όλη την Ευρώπη - το 43,5% των
ερωτηθέντων καταναλωτών απαντά ότι εμπιστεύεται περισσότερο τις επίσημες αντιπροσωπείες, που διαθέτουν και
μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, ενώ δεύτεροι έρχονται οι ιδιώτες με 31,5%. (ΠΗΓΗ: sepe.gr NEWSLETTER 09.06.2022)

Σεμινάριο με θέμα: “Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας – Οι προκλήσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού στην αγορά
εργασίας”
Ο Σύλλογος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) διοργανώνει σεμινάριο με θέμα: “Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας – Οι προκλήσεις του
ψηφιακού μετασχηματισμού στην αγορά εργασίας” την Πέμπτη 16 Ιουνίου 2022 και ώρα 16:00-18:00 στο κτήριο του ΣΒΕ στα
Σφαγεία(26ης Οκτωβρίου 21), Θεσσαλονίκη.
Στόχος
Η λειτουργία της ψηφιακής κάρτας εργασίας στο πλαίσιο του ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ δημιουργεί νέα δεδομένα στην οργάνωση και
καταγραφή του χρόνου εργασίας. Το νέο σύστημα διαβίβασης πληροφοριών για το ωράριο εργασίας εύλογα δημιουργεί
προβληματισμό στις επιχειρήσεις σε σχέση με το διοικητικό φόρτο που θα επιφέρει και τη δυνατότητα συμμόρφωσης στις νέες
νομοθετικές επιταγές.
Στόχος του σεμιναρίου είναι να ενημερωθούν οι επιχειρήσεις για τα οφέλη αλλά και τα προβλήματα που θα συναντήσουν στη
διάρκεια της ψηφιακής μετάβασης της αγοράς εργασίας. Ποιά είναι τα πρώτα μηνύματα και τί δείχνει η εμπειρία από την
εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας στις τράπεζες και τα σούπερ μάρκετ; Πώς μπορούν να αξιοποιηθούν από τις επιχειρήσεις οι
γνώσεις που αποκτήθηκαν από την πρώτη εφαρμογή της μεταρρύθμισης;
Θεματολογία
• Ποιές είναι οι πληροφορίες για το ωράριο εργασίας που περιλαμβάνονται στην ψηφιακή κάρτα εργασίας;
• Ποιά είναι τα βήματα που καλούνται να ακολουθήσουν οι επιχειρήσεις για την ψηφιακή οργάνωση του χρόνου
εργασίας;
• Ποιές είναι οι επιπτώσεις της ψηφιακής κάρτας στη διευθέτηση του χρόνου εργασίας;
• Πώς θα εφαρμοστεί η ψηφιακή κάρτα εργασίας στους τηλεργαζόμενους;
• Ποιά είναι η διαφορά της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε σχέση με τα ισχύοντα συστήματα καταγραφής του χρόνου
εργασίας;
• Ποιά είναι τα οφέλη και ποιές οι δυσκολίες εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας για εργαζόμενους και επιχειρήσεις;
• Ποιές είναι οι πρώτες εκτιμήσεις από την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας σε τράπεζες και σούπερ μάρκετ;
• Πώς υποστηρίζει η ψηφιακή κάρτα τις Ελεγκτικές Αρχές;
• Υποστηρίζει η ψηφιακή κάρτα τον έλεγχο της αδήλωτης και υποδηλούμενης εργασίας;
Σε ποιούς απευθύνεται
Το συγκεκριμένο σεμινάριο απευθύνεται στα στελέχη τμημάτων Ανθρωπίνου Δυναμικού, Οικονομικών και Νομικών
Διευθύνσεων Επιχειρήσεων που επιθυμούν να ενημερωθούν έγκαιρα για το νέο θεσμικό πλαίσιο και τις υποχρεώσεις που θα
κληθούν να αντιμετωπίσουν.
Κόστος: 100 € (πλέον ΦΠΑ 24%)
Για να πραγματοποιήσετε εγγραφή στο σεμινάριο, πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε το site: https://sbe.org.gr/ ή να επικοινωνήσετε με email:
info@sbe.org.gr , τηλ. 2310-539.817 .

Σεμινάριο με θέμα: «Εισαγωγή στην τεχνολογία των ανεμογεννητριών»
Η TUV HELLAS διοργανώνει σεμινάριο με θέμα: “Εισαγωγή στην τεχνολογία των ανεμογεννητριών” την Τετάρτη 15 Ιουνίου
2022 και ώρα 10:00- 14:00. (κωδ. 96204)
Γενικές Πληροφορίες: Βασικές απαιτούμενες γνώσεις μηχανικού στον τομέα της αιολικής ενέργειας, με έμφαση στην
τεχνολογία ανεμογεννητριών
Περιεχόμενα:
• Αρχές αιολικής ισχύος (lift, drag, κλπ.)
• Κύρια μέρη Α/Γ και Α/Π (πτερύγια, πλύμνη, άτρακτος, πυλώνας, θεμελίωση, Μ/Τ ισχύος, ηλεκτρικά πεδία, Υ/Σ Υ.Τ.)
• Βοηθητικά συστήματα
• Κύρια συστήματα μετάδοσης κίνησης
• Βασικές λειτουργίες Α/Γ
• Εκτροπή και ρύθμιση βήματος πτερυγίου
• Αποκόλληση οριακού στρώματος
• Αναφορά σε μηχανικά/υδραυλικά συστήματα και ηλεκτρικά/γειώσεις
• Βασικοί τύποι Α/Γ (σταθερών & μεταβλητών στροφών κλπ.)
Μεθοδολογία Εκπαίδευσης: Διαδικτυακά, διαδραστική εκπαίδευση με τους συμμετέχοντες, 50’ μάθημα 10’ διάλλειμα,
τελευταία 30’ αφιερωμένα για γενική και συνολική συζήτηση
Απευθύνεται σε:
• Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς
• Μηχανολόγους Μηχανικούς
• Πολιτικούς Μηχανικούς
• Μηχανικούς Περιβάλλοντος
• Φυσικούς
Για να δηλώσετε συμμετοχή στο σεμινάριο, πατήστε εδώ.
Κόστος σεμιναρίου: 140€. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται: Βεβαίωση παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD).
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε το site: https://www.tuv-nord.com/gr/el/home/ ή να επικοινωνήσετε
με email: training@tuvhellas.gr , τηλ. +30 215 215 7455 .

Ημερίδα με θέμα: «Συνδυαστικά συστήματα εξοικονόμησης και διαχείρισης ενέργειας με χρήση υδρόψυκτων αντλιών
θερμότητας - Προοπτικές και εφαρμογές στον ξενοδοχειακό και βιομηχανικό τομέα»
Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) διοργανώνει Ημερίδα με θέμα: «Συνδυαστικά συστήματα
εξοικονόμησης και διαχείρισης ενέργειας με χρήση υδρόψυκτων αντλιών θερμότητας - Προοπτικές και εφαρμογές στον
ξενοδοχειακό και βιομηχανικό τομέα», στο πλαίσιο του έργου SEADRION PLUS, την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022 και ώρα 10:00
- 14:00, στο ξενοδοχείο Lyttos Mare Exclusive Beach Resort στην Κρήτη.
Στο πλαίσιο της συνεχούς ενημέρωσης κοινού και φορέων, η εκδήλωση στοχεύει να επιδείξει ολοκληρωμένες σχεδιαστικές λύσεις
στην εφαρμογή υδρόψυκτων αντλιών θερμότητας υψηλής απόδοσης στον ξενοδοχειακό κλάδο.
Ομάδες-στόχοι: Εμπορικά, βιομηχανικά και ξενοδοχειακά Επιμελητήρια, μεγάλοι καταναλωτές ενέργειας, Δημόσιοι φορείς.
Θα παρουσιαστούν και θα γίνει ξενάγηση σε συνδυαστικές λύσεις και εφαρμογές, όπως υβριδικά συστήματα κλιματισμού,
καινοτόμα υλικά ανθεκτικά στο διαβρωτικό περιβάλλον, καθώς και εφαρμογές ενεργειακής διαχείρισης μεγάλων εγκαταστάσεων.
Αποτελεί μία σημαντική ευκαιρία συγκέντρωσης και ενημέρωσης για τους ενδιαφερόμενους φορείς και επαγγελματίες του χώρου
των έργων ενεργειακών αναβαθμίσεων, αντλιών θερμότητας, διαχείρισης υδάτων και συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης.
Το Lyttos Mare Exclusive Beach Resort ως ένα ξενοδοχείο, το οποίο αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερης κλίμακας πρότυπο
εφαρμογών συνδυαστικών υδρόψυκτων συστημάτων, θα φιλοξενήσει και θα ξεναγήσει τους συμμετέχοντες, μετά το πέρας των
εισηγήσεων, στους χώρους των εγκαταστάσεων, προσφέροντας στο κοινό την άμεση εμπειρία και γνωριμία με τις εν λόγω
τεχνολογίες.
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης, πατήστε εδώ.
Δηλώσεις συμμετοχής: https://bit.ly/3PDI1O4
Η ημερίδα θα μεταδοθεί ζωντανά στο ZOOM link: https://bit.ly/3xcg0Vt
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε το site: https://www.certh.gr/root.el.aspx ή να επικοινωνήσετε με email:
certh@certh.gr , τηλ. 2310 498100 .

Εκδήλωση με θέμα: ''Ακρίβεια και ρήτρα
αναπροσαρμογής - Οι επιπτώσεις στη
μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και
στους καταναλωτές - Τί μέλλει γενέσθαι''
Η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων
Θεσσαλονίκης (Ο.Β.Σ.Θ.) με αφορμή το
σοβαρό
πλήγμα
που
δέχονται
οι
μικρομεσαίες επιχειρήσεις λόγω των
τεράστιων αυξήσεων στην ενέργεια και της
ρήτρας
αναπροσαρμογής
στους
λογαριασμούς
ηλεκτρικού
ρεύματος,
διοργανώνει εκδήλωση προς ενημέρωση
των μελών της και σε συνεργασία με το ΝΕΟ
ΙΝΚΑ με θέμα: ''Ακρίβεια και ρήτρα
αναπροσαρμογής – Οι επιπτώσεις στη
μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και στους
καταναλωτές – Τί μέλλει γενέσθαι''.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την
Τετάρτη 8 Ιουνίου 2022 και ώρα 19:30 στην
αίθουσα
''ΑΙΜΙΛΙΟΣ
ΡΙΑΔΗΣ''
στο
συνεδριακό κέντρο ΔΕΘ HELEXPO στη
Θεσσαλονίκη.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε:
• να επισκεφθείτε το site: www.obsth.gr
• να
επικοινωνήσετε
με
email:
info@obsth.gr ή στο εξής τηλέφωνο:
2310-277.258

Webinar με θέμα: "Βιώσιμος Ενεργειακός Σχεδιασμός:
Προκλήσεις, ευκαιρίες και εργαλεία για λιμενικούς οργανισμούς
και λιμενικά ταμεία"
Το Δίκτυο Νησιωτικών Επιμελητηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης INSULEUR και το Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών
Συστημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης σε συνεργασία με το
Επιμελητήριο Λέσβου, διοργανώνουν webinar με θέμα: "Βιώσιμος
Ενεργειακός Σχεδιασμός: Προκλήσεις, ευκαιρίες και εργαλεία για
λιμενικούς οργανισμούς και λιμενικά ταμεία" τη Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022
και ώρα 11:00-14:00, διαδικτυακά μέσω zoom.
To webinar υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος
Interreg MED COMPOSE PLUS - Rural Communities Engaged with
Positive Energy Plus και θα επικεντρωθεί σε θέματα όπως:
❖ Παραδείγματα και εφαρμογές μέτρων ενεργειακής απόδοσης
λιμένων
❖ Καλές πρακτικές ενεργειακού σχεδιασμού σε λιμένες
❖ Πολιτικές και χρηματοδοτικά εργαλεία για τη μετάβαση προς
την καθαρή ενέργεια
❖ Σχεδιασμός έργων βιώσιμης ενέργειας με την παρουσίαση της
Εργαλειοθήκης Sustainable Energy Planning Toolbox.
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο αναλυτικό πρόγραμμα της
εκδήλωσης, πατήστε εδώ.
Για να πραγματοποιήσετε εγγραφή, πατήστε
Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022

εδώ. Προθεσμία:

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο θα βρείτε στην ιστοσελίδα:
https://reselplan-toolbox.eu/ .

CLEAN EXPO – Professional Cleaning Exhibition
Η CLEAN EXPO είναι η μοναδική και πλέον εξειδικευμένη έκθεση στην Ελλάδα για τον επαγγελματικό καθαρισμό. Θα
πραγματοποιηθεί από 10 έως 12 Φεβρουαρίου 2023 στο εκθεσιακό κέντρο M.E.C. στην Παιανία.
Η CLEAN EXPO με ολιστική προσέγγιση και διεθνή προσανατολισμό θα παρουσιάσει εξοπλισμό, προϊόντα, υπηρεσίες και
τεχνολογίες
για
επαγγελματικό
καθαρισμό,
απολύμανση,
υγιεινή
&
εξυγίανση
περιβάλλοντος.
Οι εταιρίες που θα συμμετάσχουν ως εκθέτες θα παρουσιάσουν τα καλύτερα και πιο πρόσφατα προϊόντα και θα δώσουν
σύγχρονες λύσεις στους επαγγελματίες που επιθυμούν να βελτιώσουν και να εκσυγχρονίσουν τις επιχειρήσεις τους.
H έκθεση απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες του κλάδου αλλά και σε στελέχη από διάφορους κλάδους. Συγκεκριμένα,
την έκθεση θα επισκεφθούν:
•
•
•
•
•

Εταιρίες Παροχής Υπηρεσιών Επαγγελματικού Καθαρισμού
Εταιρίες Διαχείρισης Εγκαταστάσεων (Facility Management)
Επιχειρήσεις & Καταστήματα Πλυντηρίων – Στεγνοκαθαριστήριων & Ταπητοκαθαριστήριων
Πλυντήρια Αυτοκινήτων
Στελέχη από διάφορους κλάδους, όπως: Ξενοδοχεία, Restaurant, Café, Νοσοκομεία, Εμπορικά Κέντρα,
Εργοστάσια, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Αθλητικά Κέντρα, Δημόσιες Υπηρεσίες, Τοπική Αυτοδιοίκηση,
Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, Συγκροτήματα Γραφείων & Κατοικιών.

Για να δηλώσετε συμμετοχή στην Έκθεση, πατήστε εδώ.

Την έκθεση θα πλαισιώσει το Cleaning Innovation Forum στις 11 & 12 Φεβρουαρίου με ημερίδες, σεμινάρια και παρουσιάσεις
που θεματικά θα αγγίξουν κυρίως τις νέες τεχνολογίες και την καινοτομία στα προϊόντα και τις υπηρεσίες του ευρύτερου κλάδου.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε το site: www.cleanexpo.eu ή να επικοινωνήσετε με email:
contact@cleanexpo.eu , τηλ. +30 (210) 66 19 827 .

LEADS 2022 με θέμα «Ηγεσία για το Μέλλον»
Η Πρεσβεία της Ινδίας στην Αθήνα ενημερώνει ότι η Ομοσπονδία Ινδικών Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων (FICCI)
διοργανώνει το «LEADS 2022» με θέμα: «Ηγεσία για το Μέλλον» στις 20-21 Σεπτεμβρίου 2022 στο Νέο Δελχί, Ινδία.
Το LEADS 2022 θα προσπαθήσει να αναπτύξει μία συναίνεση σχετικά με τις επιταγές της ηγεσίας, σε έντεκα θεματικές συνεδρίες
που έχουν διαρθρωθεί γύρω από τους παρακάτω άξονες:
•
Κατασκευή/Μεταποίηση
•
Τρόφιμα για όλους
•
Καινοτομία
•
Κινητικότητα
•
Ψηφιοποίηση
•
Χρηματοδότηση
•
Υγειονομική περίθαλψη
•
Ταξίδια και Τουρισμός
•
Καθαρό & πράσινο περιβάλλον
•
Παγκόσμιες αλυσίδες αξίας
Οι ηγέτες της παγκόσμιας σκέψης θα μοιραστούν το όραμά τους γι’ αυτή την αναπόφευκτη μετάβαση και θα αντιμετωπίσουν
επίσης παρεμβάσεις από τους συμμετέχοντες, σε μια προ-δομημένη ανοιχτή συνεδρία.
Τα μέλη του κλάδου από την Ελλάδα μπορούν να εγγραφούν στην εξής διεύθυνση:
https://registrations.ficci.com/FICCILEADS2022/online-registration.asp .
Οι έγκαιρες εγγραφές θα επωφεληθούν από έκπτωση έγκαιρης προσφοράς και ομαδικές εκπτώσεις για εγγραφές έως τις 30
Ιουνίου 2022.
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα της εκδήλωσης, τους ομιλητές κ.λπ. είναι διαθέσιμες στο σύνδεσμο:
https://www.ficcileads.in/ .

Διεθνές Συνέδριο για τη ζάχαρη και τα παράγωγα του
ζαχαροκάλαμου "Diversification 2022"

INDIA STONEMART 2022 - International Stone Industry
Exhibition

Το Διεθνές Συνέδριο για τη ζάχαρη και τα παράγωγα του
ζαχαροκάλαμου
"Diversification
2022"
θα
πραγματοποιηθεί 20-24 Ιουνίου 2022 στην Αβάνα, Κούβα.

Το Κέντρο Ανάπτυξης Πετρωμάτων (CDOS), η Κρατική
Διεύθυνση Βιομηχανικής Ανάπτυξης & Επενδύσεων (RIICO)
και η Ομοσπονδία Ινδικών Εμπορικών & Βιομηχανικών
Επιμελητηρίων (FICCI) συνδιοργανώνουν ανά διετία τη
Διεθνή Βιομηχανική Έκθεση Πετρωμάτων «INDIA
STONEMART 2022-International Stone Industry Exhibition».
Η Έκθεση φέτος θα πραγματοποιηθεί 10-13 Νοεμβρίου 2022
στο Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο της Τζαϊπούρ (JECC)
στην Ινδία.

Οι θεματικές του Συνεδρίου φέτος θα είναι οι εξής:
❖ γεωργία του ζαχαροκάλαμου
❖ τεχνολογικές
εξελίξεις
και
βιομηχανική
αποδοτικότητα
❖ ανανεώσιμες πηγές
❖ ποτά
συμπεριλαμβανομένων
και
των
αλκοολούχων
❖ βιοπροϊόντα
❖ κλιματική αλλαγή
❖ διαχείριση περιβάλλοντος
❖ διαχείριση ποιότητας
❖ επισιτιστική ασφάλεια και ζωοτροφές
Παράλληλα με το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί και η
Διεθνής Έκθεση «2022 Expoazucar», κατά τη διάρκεια της
οποίας θα παρουσιασθούν οι τελευταίες τεχνολογικές
εξελίξεις του κλάδου σε προϊόντα και υπηρεσίες. Επίσης,
στο πλαίσιο της Έκθεσης θα λάβει χώρα και
Επιχειρηματικό Φόρουμ με σκοπό την παροχή
πληροφόρησης επί των επικείμενων επενδύσεων στον εν
λόγω κλάδο αλλά και για διευκόλυνση πραγματοποίησης
επιχειρηματικών επαφών.
Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να αντλήσουν περισσότερες
πληροφορίες επί του συνεδρίου και της σχετικής
εγγραφής, εδώ1 , εδώ2 και εδώ3.

Η India Stonemart είναι μία από τις πιο εξέχουσες εκθέσεις
στον παγκόσμιο τομέα πετρωμάτων που παρουσιάζει φυσικά
πετρώματα και προϊόντα, πλάκες πέτρας χαλαζία, σχετικά
μηχανήματα, εργαλεία, εξοπλισμό, αναλώσιμα κ.λπ. που
καλύπτουν ολόκληρη τη γκάμα λίθων και υπηρεσιών.
Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη μπροσούρα και στο
σχέδιο διάταξης του εκθεσιακού χώρου, πατώντας εδώ1 και
εδώ2.
Για να συμμετάσχετε στην έκθεση (εκθέτης), συμπληρώσετε
την αντίστοιχη φόρμα, πατώντας εδώ.
Για να επισκεφθείτε την έκθεση (επισκέπτης), συμπληρώστε
την αντίστοιχη φόρμα, πατώντας εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε το
site: http://www.stonemart-india.in/ ή να επικοινωνήσετε με
email: info@cdos-india.com / arun.gupta@ficci.com , τηλ.
+91 11 23487226 .
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τη συμμετοχή σας
στην έκθεση, μπορείτε να απευθυνθείτε στον κ. Mukul
Rastogi, CEO, CDOS (email: mukul@cdos-india.com , τηλ.
+91 9829164433).

11η Διεθνής Έκθεση Μεταξιού Ινδίας

AmCham Bahrain’s AGM 2022

Το Ινδικό Συμβούλιο Προώθησης Εξαγωγών Μεταξιού (ISEPC),
το οποίο είναι κορυφαίος κυβερνητικός φορέας των εξαγωγέων
ινδικών προϊόντων μείγματος μεταξιού και μεταξιού από όλη την
Ινδία, διοργανώνει την 11η Διεθνή Έκθεση Μεταξιού Ινδίας (11th
India International Silk Fair) από τις 28 έως τις 30 Ιουλίου 2022
στην τοποθεσία The Riviera House, Ambience Golf Drive, DLF
Phase 3, Gurugram-122002, Ινδία.

Η ετήσια Γενική Συνέλευση του Αμερικανικού
Επιμελητηρίου του Μπαχρέιν (AmCham Bahrain’s Annual
General Meeting 2022) θα διεξαχθεί την Κυριακή 26
Ιουνίου από τις 6:00 έως τις 8:00PM.

Περίπου 80 εκθέτες από όλες τις περιοχές της Ινδίας θα
παρουσιάσουν ποικιλίες υφασμάτων και ενδυμάτων από
ανάμειξη μεταξιού και μετάξι, κασκόλ, σάρι, μακιγιάζ, μεταξωτά
χαλιά και έπιπλα σπιτιού.
Ο διοργανωτής θα χρηματοδοτήσει την επίσκεψη ξένων
αγοραστών στην έκθεση. Οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές μπορούν
να εγγραφούν και να υποβάλουν αίτηση για χορηγία, πατώντας
εδώ.
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη μπροσούρα της έκθεσης,
πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε το site:
http://www.indiansilkfair.in/physical/
ή να επικοινωνήσετε με email: roisepc@gmail.com , τηλ. 011
40154181 , 011 26220134 .

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ανασκόπηση της
περασμένης χρονιάς και η σκιαγράφηση των
προτεραιοτήτων και των ευκαιριών για το επόμενο έτος,
ώστε να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα που θα υποστηρίζει
την επιτυχία των μελών του AmCham.
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης διαμορφώνεται ως εξής:
6:00 Ανοίγουν οι πόρτες & Επικαιροποιούνται οι
εγγραφές
6:15-19:00 Πρόγραμμα Ε.Γ.Σ. & Κεντρικός Ομιλητής
7:00-8:00 Δεξίωση Δικτύωσης με Ορεκτικά & Ποτά
Η είσοδος είναι δωρεάν για τα μέλη του AmCham,
διαφορετικά κοστίζει 15BD.
Για να δηλώσετε συμμετοχή στην εκδήλωση, πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε
το site: http://www.amchambahrain.org/
ή να
επικοινωνήσετε με email: info@amchambahrain.org , τηλ.
(+973) 35114696 .

1ο Φεστιβάλ τοπικών προϊόντων «FOODFEST 2022»
Ο Δήμος Καμένων Βούρλων σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Φθιώτιδας διοργανώνουν το 1ο Φεστιβάλ τοπικών προϊόντων
«FOODFEST2022» στις 15-17 Ιουλίου 2022 στα Καμένα Βούρλα. Το φεστιβάλ πραγματοποιείται στο πλαίσιο κοινών δράσεων
προβολής και προώθησης της ευρύτερης περιοχής για την ανάδειξη της τοπικής κουλτούρας και την ανάπτυξη της τοπικής
οικονομίας,
Στόχος είναι μέσα από αυτό το φεστιβάλ γεύσεων, Δήμος & Επιμελητήριο να λειτουργήσουν ως ομπρέλα των τοπικών
προϊόντων, τροφίμων και ποτών, να προσελκύσουν επισκέπτες αλλά και επαγγελματίες, με απώτερο σκοπό να τους γνωρίσουν
με τα παραδοσιακά προϊόντα της περιοχής.
Πιο συγκεκριμένα μπορούν να συμμετέχουν επιχειρήσεις με έδρα τη Φθιώτιδα με τους κάτωθι κλάδους δραστηριοτήτων:
• Αγροδιατροφικές επιχειρήσεις
• Επιχειρήσεις Αγροτουρισμού και εστίασης
• Επιχειρήσεις μεταποίησης και τυποποίησης γεωργικών προϊόντων
• Επιχειρήσεις οίνου, αποσταγμάτων, αφεψημάτων κτλ.
• Συλλογικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στο χώρο του τουρισμού και της γευσιγνωσίας
• Συνεταιρισμοί, ομάδες παραγωγών
• Συλλογικές μορφές γυναικείας επιχειρηματικότητας
Για να ενημερωθείτε για τις δωρεάν παροχές για τους εκθέτες, πατήστε εδώ.
Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές έως και τη Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής, πατώντας εδώ και στείλτε την στο Επιμελητήριο Φθιώτιδας στο email:
epimelitirio.info@gmail.com ή στον Δήμο Καμένων Βούρλων στο email: etsaras@mwlos.gr προκειμένου να καταχωρηθεί η
συμμετοχής σας.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε το site:
http://www.fthiotidoscc.gr/fthiotida/shared/index.jsp?context=101 ή να επικοινωνήσετε με τηλ. 2235350028 , 2231022112 .

Διαγωνισμός από την TÜV HELLAS (TÜV NORD)
Διαγωνισμός με αφορμή την έναρξη της καλοκαιρινής περιόδου και την αναγνώριση της ανάγκης διάδοσης του μηνύματος της
ασφάλειας και της ποιότητας στον βασικότατο πυλώνα της ελληνικής οικονομίας, τον Τουρισμό.
2 τυχεροί/ες θα κερδίσουν από 2 διανυκτερεύσεις με πρωινό (για 2 άτομα) σε Superior Bungalow Sea View στο πολυτελές Blue
Palace Resort στην Ελούντα αξίας € 2.000!
Διάρκεια διαγωνισμού: Έως 15 Ιουλίου 2022
Για να λάβετε μέρος, πατήστε εδώ.

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ - Πρεμιέρα «CINE ΠΥΛΑΙΑ»
Ο Δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη και η Πρόεδρος της ΚΕΠΑΠ διοργανώνουν εκδήλωση για την πρεμιέρα του θερινού
κινηματογράφου «ΣΙΝΕ ΠΥΛΑΙΑ» την Τετάρτη 15 Ιουνίου και ώρα 9:00 μ.μ. με την ταινία «ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΟ ΝΕΙΛΟ».
Η είσοδος είναι δωρεάν, με απαραίτητη την τηλεφωνική κράτηση θέσης στο τηλ. 2313-301.013.
Από την Πέμπτη 16 Ιουνίου ξεκινούν οι κανονικές προβολές με εισιτήριο (7 ευρώ γενική είσοδος, 5 ευρώ παιδικό, φοιτητικό,
ανέργων, πολυτέκνων και άνω των 65 ετών) με την πολυαναμενόμενη ταινία animation LIGHTYEAR.
Πληροφορίες για το πρόγραμμα:
•
Facebook Σινέ Πυλαία
•
τηλ. 2313-302.635
•
site Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
•
Εφημερίδες και site στο πρόγραμμα κινηματογράφων
•
Για περισσότερες πληροφορίες, email: press.panorama@pilea-hortiatis.gr , τηλ. 2313 32 2030 .

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1063/01.06.2022 (ΑΔΑ: ΨΟΧΥ46ΜΠ3Ζ-7ΜΜ)
Eίσπραξη εσόδων υπέρ Τρίτων από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.).
(ΦΕΚ 2695/01.06.2022)
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1070/30.05.2022 (ΑΔΑ: 6ΥΦΓ46ΜΠ3Ζ-24Η)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1275/31.12.2021 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)
«Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα
και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου
επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2021»(Β’ 6375). (ΦΕΚ 2741/02.06.2022)
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2048/03.06.2022 (ΑΔΑ: Ψ4ΣΝ46ΜΠ3Ζ-ΖΥΗ)
Κοινοποίηση του αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/55470/1322/31.05.2022 εγγράφου της Γενικής Γραμματείας Περιβάλλοντος και Υδάτων
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και παροχή οδηγιών για την αναγραφή επί των εκδιδόμενων παραστατικών πωλήσεων
του επιβαλλόμενου τέλους ανακύκλωσης στη διάθεση προϊόντων, η συσκευασία των οποίων περιέχει πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC),
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν.4819/2021 (Α’ 129), όπως ισχύει.
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ A. 1072/01-06-2022 (ΑΔΑ: 9ΑΚΨ46ΜΠ3Ζ-ΣΥΦ)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1228/2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων –
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα «Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με
ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις για την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με την μερική καταβολή μισθωμάτων στο πλαίσιο
των μέτρων που σχετίζονται με τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19» (Β' 4582) (ΦΕΚ 2834/Τεύχος Β΄/07.06.2022)
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
EΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε. 2047/02-06-2022 (ΑΔΑ: 90ΦΠ46ΜΠ3Ζ-3ΚΠ)
Συμπλήρωση της Ε. 2057/2021 εγκυκλίου αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 48Α του ν.4172/2013 (Α΄167) στις
μόνιμες εγκαταστάσεις αλλοδαπών νομικών προσώπων στην Ελλάδα.
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Ο ΔΕΑΦ 1048348 ΕΞ 2022 /01-06-2022 (ΑΔΑ: 974Κ46ΜΠ3Ζ-2ΓΖ)
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 24, 36, 37και 45 του ν. 4936/2022 (Α΄105) «Εθνικός Κλιματικός Νόμος - Μετάβαση στην
κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης
και την προστασία του περιβάλλοντος» [ Ν. 4936 / 2022 (απόσπασμα) ]
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΡ ΠΡΩΤ.: Ο ΔΕΑΦ 1048263 ΕΞ 2022 (ΑΔΑ: Ψ8Δ746ΜΠ3Ζ-ΜΜ3)
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5 , 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 23, 24 και 28 του ν. 4935/2022
(Α΄ 103) «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ
103/Τεύχος Α΄/26.05.2022)
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΔΔΘΕΚΑ Β 1049951 ΕΞ 2022 /08-06-2022 (ΑΔΑ: Ψ69846ΜΠ3Ζ-9ΓΗ)
Ισοτιμίες σε εθνικά νομίσματα των κρατών μελών της ΕΕ - Φιλής, της ΕΕ – κρατών της Κοινότητας για την Ανάπτυξη της Μεσημβρινής
Αφρικής (κράτη ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ), της ΕΕ – Κεντρικής Αμερικής, της ΕΕ – Εκουαδόρ, Κολομβία και Περού, της ΕΕ – Νότιας Κορέας
για τα ποσά που είναι εκφρασμένα σε ευρώ στις αντίστοιχες Συμφωνίες.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΒΕΛΓΙΟ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στις Βρυξέλλες, απέστειλε ενημερωτικό δελτίο
με τίτλο:
-Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων - Μάιος 2022
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στις Βρυξέλλες (http://agora.mfa.gr/) , email: 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 75ο τεύχος του
Ενημερωτικού Δελτίου του Γραφείου ΟΕΥ Σκοπίων σχετικά με ειδήσεις οικονομικού, εμπορικού και επιχειρηματικού
ενδιαφέροντος στη Βόρεια Μακεδονία.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στα Σκόπια: www.agora.mfa.gr ,email: ecocom-skopje@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr.
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βερολίνο, απέστειλε ενημερωτικό έγγραφο
με θέμα:
-Απολογισμός Διεθνούς Έκθεσης Οίνων και Αποσταγμάτων ProWein 2022
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στο Βερολίνο ( http://www.agora.mfa.gr/823 ) , email: eco-coberlin@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:
-Απολογισμός δράσεων εξωστρέφειας Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης στον τομέα της τεχνολογίας 2018-2022
-Μείωση της βιομηχανικής παραγωγής στην Ισπανία
-Αποτίμηση της διεθνούς κλαδικής έκθεσης βιολογικών προϊόντων Organic Food & Eco Living Iberia
-Τρέχουσα κατάσταση στην αγορά ακίνητων 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 .
ΚΑΝΑΔΑΣ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στην Οτάβα, απέστειλε έγγραφο με θέμα:
-Ενημερωτικό Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Μάιος 2022
Το εν λόγω Δελτίο έχει αναρτηθεί στην διαδικτυακή πύλη του Γραφείου μας, «Agora»(http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeiaoikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/844). Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδος στον Καναδά (www.agora.mfa.gr), email: ecocomottawa@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:
-Δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων Μάιου 2022
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 έγγραφο με θέμα:
-Ενημερωτικό Δελτίο Μαΐου 2022
-Εμπόριο Αγαθών Ελλάδας - Ρωσίας Α’ Τριμήνου 2022
-6η δέσμη κυρώσεων κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας και Λευκορωσίας από ΕΕ
-6η δέσμη κυρώσεων κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας και Λευκορωσίας από ΗΠΑ
Το εν λόγω Δελτίο έχει αναρτηθεί στην διαδικτυακή πύλη του Γραφείου μας, «Αgora» (http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeiaoikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/844). Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδος στη Μόσχα (www.agora.mfa.gr), email: ecocommoscow@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .
ΣΕΡΒΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βελιγράδι, απέστειλε:
-Ενημερωτικό Δελτίο Μαΐου 2022
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 .

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
SEREXPO 2022
Πόλη: Στρατόπεδο Κολοκοτρώνη, Σέρρες
Ημερομηνία: 21-25 Σεπτεμβρίου 2022
Εκθέματα: Έκθεση αγροτικού τομέα και φυσικών προϊόντων
Πληροφορίες: Site: https://ser-expo.org/
CHEM| ECOLINK EXPO
Πόλη: Αθήνα, Metropolitan Expo
Ημερομηνία: 30 Σεπτεμβρίου- 3 Οκτωβρίου 2022
Εκθέματα: Έκθεση Χημικών, Εξοπλισμού, Ποιοτικού Ελέγχου, Επεξεργασίας Νερού & Αποβλήτων + Ειδική Ενότητα HealthLab ,
Παρουσίαση Εργαστηριακού Εξοπλισμού & Τεχνολογίας Υγείας &ΒιοΕπιστημών
Πληροφορίες: Site: https://chem-ecolink.gr/
PLASTICAEXPO
Πόλη: Αθήνα, MetropolitanExpo
Ημερομηνία: 30 Σεπτεμβρίου- 2 Οκτωβρίου 2022
Εκθέματα:Έκθεση Πλαστικών, Μηχανημάτων, Καλουπιών & Ανακύκλωσης
Πληροφορίες: Site:https://plastica-expo.gr/
SYSKEVASIAEXPO
Πόλη: Αθήνα, MetropolitanExpo
Ημερομηνία: 30 Σεπτεμβρίου- 3 Οκτωβρίου 2022
Εκθέματα:Έκθεση Συσκευασιών, Μηχανημάτων, Εκτυπώσεων &Logistics + Ειδική Ενότητα Printing
Πληροφορίες: Site:https://syskevasia-expo.gr/

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
53η FIA (ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΛΓΕΡΙΟΥ)
Πόλη: Αλγέρι, Αλγερία
Ημερομηνία: 13-18 Ιουνίου 2022
Εκθέματα: Αγροδιατροφικό τομέα, χημική βιομηχανία, κατασκευαστικό τομέα, υπηρεσίες, ηλεκτρονικές και οικιακές
συσκευές,σιδηρουργία, βιομηχανική παραγωγή, ηλεκτρική ενέργεια και βιομηχανία πετροχημικών
Πληροφορίες: site: (https://www.safex.dz/?fia=foire-internationale-dalger-accueil)/ e-mail: fia@safex.dz ή dc@safex.dz
17η Διεθνής Έκθεση Εξοπλισμού, Τεχνολογιών και Υπηρεσιών στον Τομέα Υδάτων
Πόλη: Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο RAI του Άμστερνταμ
Ημερομηνία: 14-16 Ιουνίου 2022
Εκθέματα: Έκθεση κηπουρικής
Πληροφορίες: site: https://www.greentech.nl/
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ
Πόλη: Tüyap Fair, Convention and Congress Center, Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 14-18 Ιουνίου 2022
Εκθέματα: Έκθεση μηχανήματων κλωστοϋφαντουργίας
Πληροφορίες: site: https://www.itmexhibition.com/itm2022/home/
67th India International Garment Fair
Πόλη: India Expo Mart, Greater Noida, Ινδία
Ημερομηνία: 20 – 22 Ιουνίου 2022
Εκθέματα: Έκθεση ενδυμάτων και αξεσουάρ
Πληροφορίες: site: https://www.indiaapparelfair.com/
GreenTech
Πόλη: Αλγέρι, Αλγερία
Ημερομηνία: 20-23 Ιουνίου 2022
Εκθέματα: Εξοπλισμού, Τεχνολογιών και Υπηρεσιών στον Τομέα Υδάτων
Πληροφορίες: site: (siee-pollutec.com)
WIRE & TUBE 2022
Πόλη: Ντίσελντορφ, Γερμανία
Ημερομηνία: 20-24 Ιουνίου 2022
Εκθέματα: Έκθεση για βιομηχανίες σωλήνων και καλωδίων
Πληροφορίες: site: https://www.wire-tradefair.com , https://www.tube-tradefair.com
25η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΜΟΔΑΣ 2022
Πόλη: Expocentre, Μόσχα, Ρωσία
Ημερομηνία: 28-30 Ιουνίου 2022
Εκθέματα: Έκθεση για Γούνα / Δέρμα / Χειμερινή Ένδυση
Πληροφορίες: site: https://en.leshow.ru/

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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16/6/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΙΔΩΝ
ΥΠΟΔΗΣΗΣ
ΙΜΑΤΙΣΜΟΥΤΗΛ. 2310381080

ΤΗΝ
ΚΑΙ

424 ΓΣΝΘ
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17/6/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΘΟΔΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΛ.2310381080

424 ΓΣΝΘ
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24/6/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΛ. 22321095223
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24/6/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ) ΤΗΛ.2310 381080

ΓΙΑ
ΤΗΝ
(ΣΥΣΚΕΥΕΣ

424 ΓΣΝΘ

244

24/6/2022
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ (ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ) ΤΗΛ. 2310 381080

424 ΓΣΝΘ
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27/6/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ
(ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΟΡΓΑΝΑ ΕΓΧΥΣΗΣ) ΤΗΛ. 2310 381080

ΤΗΝ
ΚΑΙ

424 ΓΣΝΘ

243

27/6/2022
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ
(ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ)
ΤΗΛ.
2310
381080
27/6/2022 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΣΑΚΟΙ
ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ) ΤΗΛ. 2310381080

424 ΓΣΝΘ
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30/6/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ
ΠΡΪΟΝΤΑ) ΤΗΛ.2310 381080

424 ΓΣΝΘ
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1/7/2022 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΓΡΑΦΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΑΛΕΙΨΕΩΝ
ΚΑΙ
ΑΝΤΙΓΚΡΑΦΙΤΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ) ΤΗΛ.2313 317777

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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1/7/2022
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ
ΚΑΙ
ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝΓΙΑ
ΤΑ
ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΛ.2313 300520
4/7/2022 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΗΛ. 24135 04379

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ

248
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ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ
,
ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΥΛΙΚΟΥ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΓΙΑ
ΚΑΙ

10 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ - 4ο
ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

424 ΓΣΝΘ

ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
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11/7/2022
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
, Η/Υ
ΟΘΟΝΩΝ Η/Υ ΤΗΛ. 2651007982

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

241

21/7/2022
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΤΗΛ. 2313 307190

ΓΝ Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
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1Η
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΚΑΘΩΣ
ΚΑΙ
ΓΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΚΑΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΤΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
BMS
ΤΗΛ.
26953
60606

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

•

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου μας www.veth.gov.gr, για πληρέστερη ενημέρωσή σας
σε θέματα επιχειρηματικού ενδιαφέροντος: Προκηρύξεις προγραμμάτων, Ελληνικές και Διεθνείς Εκθέσεις,
Ζητήσεις Συνεργασιών, Επιχειρηματικές Αποστολές, Συνέδρια, κ.α.
•
Νέες υπηρεσίες Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) προς τις επιχειρήσεις - μέλη των
Επιμελητηρίων: Τέσσερεις πρωτοπόρες τεχνολογικά υπηρεσίες, οι οποίες είναι προσβάσιμες και μέσω της
ιστοσελίδας του ΒΕΘ (www.veth.gov.gr), προσφέρει η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων (ΚΕΕΕ) στο σύνολο
των Ελληνικών επιχειρήσεων-μελών των Επιμελητηρίων.
Πρόκειται για την υπηρεσία εύρεσης επενδυτικών προγραμμάτων(http://investmenttools.uhc.gr/ ), την υπηρεσία
ηλεκτρονικής (εξ αποστάσεως) εκπαίδευσης(http://elearning.uhc.gr/) , την υπηρεσίασυμβουλευτικής καθοδήγησης
(https://e-consulting.uhc.gr) και την υπηρεσία ενημέρωσης και επικοινωνίας μεταξύ επιχειρήσεων μελών των
Επιμελητηρίων (https://businessplatform.uhc.gr ). Με την πρώτη υπηρεσία, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να ανατρέχουν για να
αντλούν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για όλα τα νέα επενδυτικά προγράμματα και προγράμματα απασχόλησης, όπως και όλες
τις προϋποθέσεις ένταξής τους σε αυτά. Με την δεύτερη υπηρεσία ηλεκτρονικής (εξ αποστάσεως) ασύγχρονης εκπαίδευσης οι
επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, στην οποία έχει αναπτυχθεί μεγάλος αριθμός μαθημάτων
ασύγχρονης τηλεκατάρτισης. Με την τρίτη υπηρεσία μέσω ενός ολοκληρωμένου συστήματος συμβουλευτικής, με σύγχρονα μέσα
και μεθόδους παρέχονται σε επιχειρήσεις – μέλη διαδραστικές υπηρεσίες συμβουλευτικής καθοδήγησης. Με την τέταρτη υπηρεσία
παρέχεται η δυνατότητα στις μικρές κυρίως επιχειρήσεις που δεν έχουν δικό τους σύστημα διαχείρισης περιεχομένου, να αναρτούν
ειδήσεις και να έρχονται σε καθημερινή επικοινωνία με άλλες επιχειρήσεις.

