Ιανουάριος 2022

Επιστολή του ΒΕΘ προς τον
Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα για την
Πανελλαδική
παράταση
των
φορολογικών
υποχρεώσεων των επιχειρήσεων μέχρι 4 Φεβρουαρίου
2022
Με επιστολή του το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
που απευθύνεται στον υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο
Σταϊκούρα και τον υφυπουργό Οικονομικών κ. Απόστολο
Βεσυρόπουλο ζητάει την παράταση των προθεσμιών
καταβολής των φορολογικών υποχρεώσεων σε ολόκληρη την
Ελλάδα έως 4/2/2022.Όπως έγινε στις επιχειρήσεις που
εδρεύουν στις πληγείσες περιοχές από τα έντονα καιρικά
φαινόμενα της κακοκαιρίας «ΕΛΠΙΣ».
Ειδικότερα η
παράταση αφορά: - Την υποβολή δηλώσεων και
ανακεφαλαιωτικών πινάκων Φ.Π.Α. - Την υποβολή κάθε
είδους δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενων φόρων
εισοδήματος και εισφοράς αλληλεγγύης και - Την άσκηση
ενδικοφανούς προσφυγής και αιτήματος αναστολής ενώπιον
της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ.
Δείτε εδώ τη συνημμένη επιστολή.
Παράταση των μέτρων για τον κορωνοϊό έως και τη
Δευτέρα, 31 Ιανουαρίου 2022
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ155/21.01.2022 η ΚΥΑ Αριθμ. Δ1
α/ΓΠ.οικ. 3608/2022, με την οποία παρατείνονται τα μέτρα
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της
Επικράτειας που ισχύουν από τη Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022
και ώρα 6.00 έως και τη Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2002 και ώρα
6.00.
Τέθηκε σε λειτουργία η εφαρμογή myΘέρμανση
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, τέθηκε σε λειτουργία η
εφαρμογή myΘέρμανση. Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε
να επιλέξετε αν θα υποβάλετε αίτηση για ένταξη στο Μητρώο
Δικαιούχων του Επιδόματος Θέρμανσης, ή αν θα δηλώσετε
τα χιλιοστά των δαπανών θέρμανσης ανάμεσα στους
ενοίκους μιας πολυκατοικίας.
Για τα λοιπά καύσιμα (φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα,
βιομάζα - πέλετ, θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης),
εκτός του πετρελαίου θέρμανσης, μπορείτε να υποβάλετε
στοιχεία των παραστατικών αγοράς.
Προθεσμίες
• Υποβολή αίτησης μέχρι τις 15.02.2022
• Για τα καύσιμα (υγραέριο, καυσόξυλα, βιομάζα- πέλετ,
θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης) η καταβολή του
επιδόματος
γίνεται ανάλογα με την ημερομηνία
καταχώρησης των παραστατικών με καταληκτική
ημερομηνία την 15η Απριλίου 2022
• Ειδικά για το φυσικό αέριο καταχωρίζονται έως την 31η
Μαΐου 2022 δικαιολογητικά αγορών της περιόδου από
1.10.2021 έως 31.3.2022 με ημερομηνία έκδοσης του
παραστατικού πληρωμής έως την 16η Μαΐου 2022.
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Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για το
επίδομα θέρμανσης και νέα ευνοϊκά μέτρα για τις γονικές
παροχές και την υπαγωγή στη ρύθμιση των 36 ή 72
δόσεων
Υπουργείο Οικονομικών Δελτίο Τύπου 24.01.2022: Η
Κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών έχουν πλήρη
αντίληψη των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν και
επιβάλλουν τη στήριξη και τη διευκόλυνση των πολιτών.
Με γνώμονα αυτή την προτεραιότητα, με απόφαση του
Υπουργείου Οικονομικών, παρατείνεται μέχρι τις 15
Φεβρουαρίου 2022 η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για
τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης για την περίοδο
2021-2022.
Η συγκεκριμένη παρέμβαση δεν θα είναι η μοναδική.
Επίκειται, εντός των επόμενων ημερών, η ανάληψη νομοθετικής
πρωτοβουλίας, με την οποία:
1ον. Δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες που έχουν υποβάλει
δηλώσεις γονικής παροχής, δωρεάς και μεταβίβασης
ακινήτων μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021, να συντάξουν τα
σχετικά συμβολαιογραφικά συμβόλαια μέχρι τις 31
Μαρτίου 2022, με βάση τις αντικειμενικές αξίες που
ίσχυαν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021.
2ον. Παρέχεται η δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση των 36
και των 72 δόσεων για τα χρέη που δημιουργήθηκαν
κατά τη διάρκεια της πανδημίας, μέχρι και την 28η
Φεβρουαρίου 2022, αντί της 31ης Ιανουαρίου, που ισχύει
μέχρι σήμερα.
Και οι δύο αυτές νομοθετικές ρυθμίσεις αποτελούν έμπρακτα
μέτρα στήριξης και διευκόλυνσης των πολιτών.
Παρά την πανδημία και τις ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν
δημιουργηθεί, η Κυβέρνηση συνεχίζει να έχει ως άμεση
προτεραιότητα – και να το επιβεβαιώνει με πράξεις – τη μείωση
των φόρων και τη στήριξη και τη διευκόλυνση των πολιτών.
Εκκίνηση της διαδικασίας υποβολής αίτησης
χρηματοδότησης για τη 2η φάση του 2021 του Μ.Ι.
επιχειρήσεων
Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοίνωσε την
έναρξη υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, για τη 2η
Φάση 2021 του μέτρου «Μεταφορικό Ισοδύναμο (Μ.Ι.)
επιχειρήσεων» τη Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022.
Καταληκτική
προθεσμία
υποβολής
των
αιτήσεων
χρηματοδότησης ορίζεται η Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022.
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην αριθμ. 608/26-3-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ τεύχος Β’, αρ.
φύλλου 1222/30-3-2021)
Σημειώνεται ότι υποβάλλονται μόνο τα παραστατικά της
συγκεκριμένης
περιόδου επιλεξιμότητας
δαπανών για
χρηματοδότηση (από 1-7-2021 έως και 31-12-2021) και δεν
δύναται να υποβληθούν παραστατικά της 1ης Φάσης
Χρηματοδότησης στην περίοδο της παρούσας Φάσης (2ης).
Για περισσότερες πληροφορίες: site: www.efepae.gr e-mail:
info@efepae.gr

Πώς θα χορηγούνται οι ειδικές άδειες για τους εργαζομένους όταν νοσούν οι ίδιοι
ή τα παιδιά τους από Covid-19
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με δυο αποφάσεις ρυθμίζει τον τρόπο χορήγησης των ειδικών αδειών των
εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα όταν νοσούν από κορωνοϊό είτε οι ίδιοι, είτε τα παιδιά τους, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 61 και 62
του Ν. 4886/2022 που ψηφίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Όσον αφορά στις νέες προβλέψεις σε περίπτωση νόσησης των
εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα από κορωνοϊό, τα βασικά σημεία της απόφασης είναι τα ακόλουθα:
1. Οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, δικαιούνται, σε περίπτωση νόσησης από κορωνοϊό να
παρέχουν την εργασία τους εξ αποστάσεως όταν αυτό είναι εφικτό, για χρονικό διάστημα έως πέντε εργάσιμων ημερών. Οι
εργοδότες οφείλουν να καταχωρούν στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ την τηλεργασία των εργαζομένων αυτών συμπληρώνοντας το σχετικό
έντυπο 4.1 «ΔΗΛΩΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ». Για την παροχή της εξ αποστάσεως
εργασίας αρκεί η απόδειξη θετικού διαγνωστικού ελέγχου, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα.
2. Εφόσον η τηλεργασία δεν είναι εφικτή είτε λόγω της φύσης της εργασίας είτε λόγω της κατάστασης της υγείας του εργαζομένου, οι
εργαζόμενοι δικαιούνται να κάνουν χρήση ειδικής άδειας ασθένειας λόγω νόσησης από κορωνοϊό για το ίδιο χρονικό διάστημα
(έως 5 εργάσιμες ημέρες). Για τη χορήγηση της ειδικής αυτής άδειας, όπως και του επιδόματος ασθενείας, αρκεί η απόδειξη του
θετικού διαγνωστικού ελέγχου και δεν απαιτείται ιατρική γνωμάτευση.
3. Η ειδική άδεια ασθενείας χορηγείται επιπρόσθετα προς άλλες άδειες που αφορούν σε ασθένεια εργαζομένου και δεν επιτρέπεται
να χορηγείται όταν, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, έχει χορηγηθεί στον ίδιο εργαζόμενο οποιαδήποτε άλλη άδεια. Μπορεί να
παραταθεί ως κοινή άδεια ασθενείας μόνο κατόπιν ιατρικής γνωμάτευσης, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά
πρωτόκολλα.
4. Σε περίπτωση χρήσης της ειδικής άδειας, εφαρμόζονται οι παγίως ισχύουσες διατάξεις ως προς τον τρόπο πληρωμής από τον
εργοδότη και επιδότησής της από τον ασφαλιστικό φορέα του εργαζόμενου, χωρίς να ισχύουν οι χρονικές και λοιπές
προϋποθέσεις του φορέα στον οποίο υπάγεται ο εργαζόμενος για παροχές ασθενείας.
5. Οι ημέρες της ειδικής άδειας ασθενείας δεν συνυπολογίζονται στο ετήσιο ανώτατο όριο των ημερών επιδότησης της ασθένειας
από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, ούτε στο ανώτατο όριο ημερών γνωμάτευσης των υγειονομικών οργάνων.
6. Το επίδομα ασθενείας χορηγείται μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας που ακολουθεί ο e-ΕΦΚΑ για τη χορήγηση του επιδόματος
ασθενείας ή ατυχήματος σε όλες τις περιπτώσεις. Η απόδειξη του θετικού διαγνωστικού ελέγχου αντλείται από τον e-ΕΦΚΑ
μέσω διαλειτουργικότητας με το Εθνικό Μητρώο Ασθενών με COVID-19 που τηρεί η ΗΔΙΚΑ. Αν το επίδομα ασθενείας δεν
χορηγείται μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας, ο αιτών συνυποβάλλει την απόδειξη θετικού διαγνωστικού ελέγχου του ως
δικαιολογητικό για την αίτησή του.
Διευκολύνσεις για γονείς εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα λόγω νόσησης των παιδιών τους από κορωνοϊό
Τα σημαντικότερα σημεία της είναι τα εξής:
1. Δικαιούχοι των διευκολύνσεων είναι γονείς εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, λόγω νόσησης από κορωνοϊό των παιδιών τους,
βρεφών, προνηπίων και νηπίων, μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που φοιτούν μέχρι και την Γ΄ τάξη
του Γυμνασίου, καθώς και τέκνων που φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης,
ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας αυτών, καθώς και ΑμεΑ που, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους, είναι ωφελούμενοι σε δομές παροχής
υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας για άτομα με αναπηρία.
2. Οι γονείς εργαζόμενοι που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ δικαιούνται να παρέχουν την εργασία τους εξ αποστάσεως,
για χρονικό διάστημα έως πέντε εργασίμων ημερών.
3. Εφόσον η παροχή εξ αποστάσεως εργασίας δεν είναι εφικτή, είτε λόγω της φύσεως της εργασίας είτε λόγω των ιδιαίτερων
αναγκών φροντίδας που μπορεί να συνεπάγεται η νόσηση ενός παιδιού, κατά την κρίση του γονέα, οι γονείς εργαζόμενοι
δικαιούνται για το ίδιο χρονικό διάστημα (έως 5 εργάσιμες ημέρες) να κάνουν χρήση ειδικής άδειας λόγω νόσησης των τέκνων
από κορωνοϊό που χορηγείται για τις τέσσερις πρώτες ημέρες απουσίας. Την πέμπτη ημέρα απουσίας μπορούν να κάνουν
χρήση οποιασδήποτε άλλης άδειας.
4. Για την παροχή της εξ αποστάσεως εργασίας ή τη χορήγηση της ειδικής άδειας αρκεί η απόδειξη θετικού διαγνωστικού ελέγχου,
σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ.
5. Η άδεια χορηγείται επιπρόσθετα προς άλλες άδειες που αφορούν στην ασθένεια ή στη νοσηλεία τέκνων, αλλά δεν επιτρέπεται να
χορηγείται όταν κατά το ίδιο χρονικό διάστημα έχει χορηγηθεί στον ίδιο γονέα οποιαδήποτε άλλη άδεια.
6. Η άδεια χορηγείται µόνο στον έναν εκ των δύο γονέων που είναι δικαιούχοι αυτής. Αν ο ένας εκ των δύο γονέων δεν εργάζεται, ο
άλλος δεν δικαιούται να κάνει χρήση της άδειας, πλην ορισμένων ειδικών περιπτώσεων που απαριθμούνται στην απόφαση.
7. Σε περίπτωση νόσησης άλλου παιδιού η άδεια μπορεί αναλόγως να παρατείνεται ή να χορηγείται εκ νέου, εφόσον τα διαστήματα
δεν είναι συνεχόμενα.
8. Οι γονείς εργαζόμενοι, σε περίπτωση χορήγησης της ειδικής άδειας λόγω νόσησης των παιδιών τους από κορωνοϊό COVID -19,
για τις τρεις πρώτες ημέρες αποζημιώνονται με τον ίδιο τρόπο που θα αποζημιώνονταν εάν νοσούσαν και οι ίδιοι, κατ’ εφαρμογή
δηλαδή της πάγιας νομοθεσίας που ισχύει για όλες τις αναρρωτικές άδειες στον ιδιωτικό τομέα. Για την τέταρτη ημέρα, οι
αποδοχές τους καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό, με πρόβλεψη για τους εργοδότες να τους επιστρέφεται το ποσό που
έχουν καταβάλει προηγουμένως για τη συγκεκριμένη ημέρα στους εργαζομένους. H πέμπτη ημέρα εφόσον είναι κανονική άδεια
αποζημιώνεται πλήρως από τον εργοδότη.
9. Για την επιστροφή των αποδοχών των εργαζομένων που καλύπτονται από τον τακτικό προϋπολογισμό, οι εργοδότες δηλώνουν
όλα τα απαραίτητα στοιχεία (στοιχεία επιχείρησης, ΙΒΑΝ, στοιχεία εργαζομένων που έκαναν χρήση της ειδικής άδειας, μικτές
αποδοχές κάθε εργαζομένου για την τέταρτη ημέρα αδείας κ.α.) στο Έντυπο Ε11.2Β΄ στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.
10. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων επεξεργάζεται τα στοιχεία που υποβλήθηκαν και προχωρά στην πληρωμή
μετά τη διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων και διασταυρώσεων.

Παρατείνεται κατά 15 ημέρες η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων του «Εξοικονομώ 2021»
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε, 27.01.2022, την παράταση, κατά 15 ημέρες, της διαδικασίας υποβολής των
αιτήσεων για το πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης «Εξοικονομώ 2021». Η χορήγηση της παράτασης κρίνεται αναγκαία λόγω των
έκτακτων συνθηκών στη δημόσια διοίκηση που έχουν προκαλέσει η μετάλλαξη Όμικρον της Covid – 19 και τα έντονα καιρικά
φαινόμενα των τελευταίων ημερών. Η νέα καταληκτική ημερομηνία είναι στις 15 Φεβρουαρίου 2022 για τις αιτήσεις
μονοκατοικιών/μεμονωμένων διαμερισμάτων. Να σημειωθεί, ότι η αρχική καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ήταν έως
και τις 31 Ιανουαρίου 2022.

Ξεκίνησε η προεργασία για την ψηφιακή κάρτα
εργασίας

Οι πληρωμές από Υπουργείο Εργασίας, e-ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ
για την περίοδο 24-28 Ιανουαρίου

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών
Υποθέσεων
εκδόθηκε
η
ακόλουθη
ανακοίνωση: Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων κ. Κωστής Χατζηδάκης είχε σήμερα την πρώτη
σύσκεψη με την Ομάδα Έργου για την υλοποίηση της
Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας. Στη σύσκεψη συμμετείχαν η
Γενική Γραμματείας Εργασίας κ. Άννα Στρατινάκη που
συντονίζει το έργο και στελέχη της αναδόχου εταιρείας
ΟΤΕ, και των υπεργολάβων 01 Solutions και Ogilvy.
Στη σύσκεψη συζητήθηκε ο «οδικός χάρτης» για την
υλοποίηση της ψηφιακής κάρτας και αποφασίστηκαν τα
εξής:
1. Η μελέτη για την αρχιτεκτονική της ψηφιακής κάρτας θα
έχει ολοκληρωθεί μέσα στον Φεβρουάριο.
2. Εντός του Φεβρουαρίου θα ξεκινήσει διαβούλευση με
τους εργοδότες και τους εργαζόμενους στους κλάδους
των Τραπεζών και των Σούπερ Μάρκετ, καθώς και με
φορείς. Η διαβούλευση ξεκινά από τους συγκεκριμένους
κλάδους καθώς έχουν πολύχρονη εμπειρία στην
εφαρμογή ψηφιακών συστημάτων ωρομέτρησης και
παρουσιολογίου και θα είναι από τους πρώτους στους
οποίους θα εισαχθεί η ψηφιακή κάρτα.
3. Τον Ιούνιο του 2022 θα ξεκινήσει η εφαρμογή της
ψηφιακής κάρτας εργασίας από τον κλάδο των
Τραπεζών και τα Σούπερ Μάρκετ, η οποία στη συνέχεια
θα επεκταθεί σε όλους τους κλάδους (μεγάλες και
μικρές επιχειρήσεις).
Μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης ο Υπουργός
Εργασίας
και
Κοινωνικών
Υποθέσεων,
Κωστής
Χατζηδάκης, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Η ψηφιακή
κάρτα εργασίας, η σημαντικότερη μεταρρύθμιση του νέου
εργασιακού νόμου, αρχίζει από όνειρο να γίνεται
πραγματικότητα. Το έργο αυτό ξεκίνησε να υλοποιείται και
θα προχωρήσει με γρήγορους ρυθμούς καθώς είναι πρώτη
προτεραιότητα για το Υπουργεία Εργασίας και την
Κυβέρνηση.
Έτσι από τον Ιούνιο του 2022, πρώτα οι εργαζόμενοι στον
χρηματοπιστωτικό τομέα και τα σούπερ μάρκετ θα
αποκτήσουν την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Η ψηφιακή
κάρτα είναι ένας σύγχρονος και πρακτικός μηχανισμός για
το σεβασμό των δικαιωμάτων των εργαζομένων – ιδιαίτερα
του ωραρίου τους – και την εξασφάλιση ίσων όρων
ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων.
Η ψηφιακή κάρτα είναι ένα βασικό μέτρο κοινωνικής
δικαιοσύνης και διαφάνειας που θα δώσει αποτελεσματικό
χτύπημα στην υποδηλωμένη και αδήλωτη εργασία».
Η Γενική Γραμματέας Εργασίας, Άννα Στρατινάκη, έκανε
την ακόλουθη δήλωση: «Η ψηφιακή κάρτα εργασίας
αποτελεί τη ναυαρχίδα των μεταρρυθμίσεων στην αγορά
εργασίας, δημιουργώντας μια νέα πραγματικότητα, ένα
νέο περιβάλλον ασφάλειας των εργαζομένων και
προάσπισης των δικαιωμάτων τους. Αποτελεί την αιχμή του
δόρατος για την καταπολέμηση της αδήλωτης, αλλά κυρίως
της υποδηλωμένης εργασίας. Η νέα Ανεξάρτητη Αρχή του
ΣΕΠΕ θωρακίζεται έτσι με αυτό το πρωτοποριακό εργαλείο
για την γρήγορη και αποτελεσματική λειτουργία του
Ελεγκτικού Μηχανισμού. Η τεχνολογία γίνεται αρωγός σε
αυτό το εγχείρημα.
Μέλημά μας η υποστήριξη των εργασιακών δικαιωμάτων.
Στόχος μας η μείωση της γραφειοκρατίας και η απλοποίηση
των διαδικασιών. Σκοπός μας η πάταξη της εργασιακής
απάτης, της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής».

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Καταβολές άνω του 2,1 δισ. ευρώ σε πάνω από 4 εκατ.
δικαιούχους θα πραγματοποιηθούν από το Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τον e-ΕΦΚΑ και τον
ΟΑΕΔ την εβδομάδα 24-28 Ιανουαρίου, διάστημα κατά το
οποίο θα πληρωθούν -μεταξύ άλλων- οι κύριες και οι
επικουρικές συντάξεις Φεβρουαρίου καθώς και η οικονομική
ενίσχυση όσων εργαζομένων ήταν ενταγμένοι στο μηχανισμό
«ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για το μήνα Δεκέμβριο.
Ειδικότερα:
1. Από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
θα γίνουν την Πέμπτη 27 Ιανουαρίου οι ακόλουθες
καταβολές:
α. Μηχανισμός ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ
•
οικονομική ενίσχυση βραχυχρόνιας εργασίας για τον
μήνα Δεκέμβριο 2021: ποσό 6.769.007 ευρώ για
28.744 δικαιούχους
•
αναλογία επιδόματος αδείας: ποσό 3.104.692 ευρώ
για 64.060 δικαιούχους
β. Αποζημίωση ειδικού σκοπού για αναστολές συμβάσεων
εργασίας εργαζομένων σε πυρόπληκτες περιοχές
(Βόρεια Εύβοια): ποσό 59.880 ευρώ για 119 δικαιούχους
γ. Αποζημίωση ειδικού σκοπού Καλλιτεχνών (υπόλοιπα
έτους 2021): ποσό 26.214 ευρώ για 50 δικαιούχους.
2. Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι ακόλουθες καταβολές, στο
πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του Φορέα:
Όσον αφορά στην πληρωμή των κύριων και επικουρικών
συντάξεων Φεβρουαρίου:
• Την Τρίτη 25 Ιανουαρίου θα καταβληθούν 514,9 εκατ.
ευρώ σε 1.093.289 συνταξιούχους που προέρχονται από
το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις Τράπεζες και τον ΟΤΕ, των οποίων το
ΑΜΚΑ λήγει σε 1, 3, 5, 7 και 9.
• Την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου θα καταβληθούν 515,5 εκατ.
ευρώ περίπου σε 1.094.576 συνταξιούχους που
προέρχονται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις Τράπεζες και τον
ΟΤΕ και των οποίων το ΑΜΚΑ λήγει σε 0, 2, 4, 6 και 8.
• Την Πέμπτη 27 Ιανουαρίου θα καταβληθούν 456 εκατ.
ευρώ
περίπου σε 824.301 συνταξιούχους που
προέρχονται από τους τέως φορείς ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και
ΕΤΑΑ.
• Την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου θα καταβληθούν 538
εκατ. ευρώ περίπου σε 907.303 συνταξιούχους του
Δημοσίου και των τ.ΝΑΤ, τ.ΕΤΑΤ, τ.ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΔΕΗ.
Την ίδια ημέρα (Παρασκευή 28/11) θα καταβληθούν
επίσης 11 εκατ. ευρώ σε 27.000 δικαιούχους για
προκαταβολές συντάξεων Φεβρουαρίου στη βάση του
Ν. 4778/2021.
Όσον αφορά στις λοιπές τακτικές πληρωμές:
• 20,6 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 630 δικαιούχους σε
συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ
Τέλος, στο πλαίσιο των έκτακτων πληρωμών του e-ΕΦΚΑ, θα
καταβληθούν 170.000 ευρώ σε 450 ασφαλισμένους για
ληξιπρόθεσμες παροχές υγείας.
3. Από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
• 22 εκατ. ευρώ σε 59.000 δικαιούχους για καταβολή
επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων
• 18 εκατ. ευρώ σε 5.500 δικαιούχους στο πλαίσιο
επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης
• 6 εκατ. ευρώ σε 10.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια
μητρότητας
• 1 εκατ. ευρώ σε 2.000 δικαιούχους στο πλαίσιο
προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα

Πρόγραμμα ενίσχυσης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων των κρατών μελών της Ε.Ε.
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων Δελτίο Τύπου 24.01.2022: Με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Γραφείο
Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ε.Ε. (EUIPO), με τη συνεργασία των Εθνικών Γραφείων Διανοητικής Ιδιοκτησίας, εφαρμόζει από 10-012022, για 2η συνεχή χρονιά, ένα πρόγραμμα ενίσχυσης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων των κρατών μελών της Ε.Ε.. Ειδικότερα, θα
καλύπτει τη χρηματοδότηση του 75% των τελών κατάθεσης εθνικού σήματος ή σχεδίου και σήματος της Ε.Ε. ή κοινοτικού σχεδίου,
καθώς και το 50% των τελών αίτησης διεθνούς σήματος για χώρες εκτός της Ε.Ε., μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ ανά επιχείρηση.
Επιπλέον, χρηματοδοτείται το 50% των τελών εθνικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας, μέχρι του ποσού των 750 ευρώ ανά επιχείρηση. Η
ως άνω πρωτοβουλία είναι η πρώτη από μια σειρά δράσεων που θα ακολουθήσουν τα επόμενα δύο χρόνια και σκοπό έχει να θέσει τη
διανοητική ιδιοκτησία στην υπηρεσία κυρίως των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), ώστε αυτές να εφοδιασθούν και να
αξιοποιήσουν στο έπακρο τα άυλα περιουσιακά τους δικαιώματα επί σημάτων, σχεδίων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας με στόχο να
αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους και παράλληλα να ωφελήσουν την οικονομία και την κοινωνία μας. Για περαιτέρω πληροφορίες
μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του ΕUIPO: https://euipo.europa.eu/ohimportal/el/grants-sme-fund-2022, του
Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων (http://www.mindev.gov.gr) ή να απευθυνθείτε στη Διεύθυνση Σημάτων της Γενικής
Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή (αρμόδια κα Ρεβέκκα Πετροπουλέα , e-mail: rebpetrop@gge.gr) .

Τη Δευτέρα ξεκινούν οι αιτήσεις για τον Γ΄ κύκλο επιδότησης 7.000 νέων θέσεων εργασίας για ανέργους 30 ετών και άνω
στις Περιφέρειες Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας
ΟΑΕΔ Δελτίο Τύπου 27.01.2022: Τη Δευτέρα, 31 Ιανουαρίου και ώρα 13:00 ξεκινά η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων επιχειρήσεων
για τον Γ’ κύκλο του προγράμματος δημιουργίας 7.000 νέων θέσεων εργασίας για ανέργους 30 ετών και άνω στις Λιγότερο
Ανεπτυγμένες Περιφέρειες της χώρας (Αν. Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Κεντρικής
Μακεδονίας), με έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους και ανέργους 50 ετών και άνω. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές
επιχειρήσεις, η διάρκεια της επιδότησης είναι 12 μήνες και τα ποσά της μηνιαίας επιχορήγησης μισθού και ασφαλιστικών εισφορών
για την πρόσληψη ανέργων σε νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης έχουν ως εξής:
•
473 € μηνιαία (5.676 € ετήσια) για τους ανέργους ηλικίας έως και 49 ετών
•
568 € μηνιαία (6.816 € ετήσια) για τους ανέργους ηλικίας 50 ετών και άνω
•
615 € μηνιαία (7.380 € ετήσια) για τους μακροχρόνια ανέργους
•
710 € μηνιαία (8.520 € ετήσια) για τους μακροχρόνια ανέργους 50 ετών και άνω.
Σκοπός της δράσης είναι η προώθηση της απασχόλησης, ιδιαίτερα για τους μακροχρόνια ανέργους και τους ανέργους μεγαλύτερων
ηλικιών των οποίων η διαρκής ανεργία δυσχεραίνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του
προγράμματος ανέρχεται στα 44.000.000 € και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020». Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει δέσμευση απασχόλησης μετά
το τέλος του προγράμματος και προβλέπονται απλουστευμένες και ταχύτερες διαδικασίες ένταξης και αποπληρωμής. Στην
επιχορήγηση του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους συμπεριλαμβάνονται και τα αντίστοιχα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα
και επιδόματα αδείας. Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν αιτήσεις στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων του Υπ. Ανάπτυξης &
Επενδύσεων στην διεύθυνση www.ependyseis.gr. Για τη Δημόσια Πρόσκληση και αναλυτικές πληροφορίες, επισκεφτείτε τη
διεύθυνση: http://www.oaed.gr/anoikta-programmata .

Οι εργοδότες οφείλουν να λάβουν ιδιαίτερη μέριμνα
για όσους εργαζόμενους
απασχολούνται σε εξωτερικούς χώρους

Ρεκόρ κρατικής χρηματοδότησης για Έρευνα & Ανάπτυξη το
2020- Στην 3η θέση η Ελλάδα
στην Ε.Ε.

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών
Υποθέσεων
εκδόθηκε
η
ακόλουθη
ανακοίνωση:
Με αφορμή τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής
Υπηρεσίας για την επικράτηση αντίξοων καιρικών
συνθηκών σε όλη τη χώρα, το Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων υπενθυμίζει την υποχρέωση των
εργοδοτών να λαμβάνουν μέτρα για την υγεία και την
ασφάλεια των εργαζομένων τους.
Οι εργοδότες οφείλουν να μεριμνούν ώστε -με βάση την
εργατική νομοθεσία- να μην θέτουν σε κίνδυνο τους
εργαζόμενους τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων
τους και στην προκειμένη περίπτωση οφείλουν λάβουν
ιδιαίτερη μέριμνα για όσους εργαζόμενους απασχολούνται
σε εξωτερικούς χώρους.
Επιπλέον, για τους εργαζόμενους διανομείς οι εργοδότες
οφείλουν, εάν δεν το έχουν κάνει, να εφοδιάσουν τους
διανομείς άμεσα με τον κατάλληλο εξοπλισμό προστασίας
(κράνος, γάντια, αδιάβροχη στολή προστασίας, κ.λπ.).
Προέχει η προστασία των εργαζομένων διανομέων,
κυρίως δε κατά τις βραδινές ώρες που οι συνθήκες θα
γίνουν ακόμη πιο δύσκολες.
Σε κάθε περίπτωση οι όποιες καταγγελίες γίνουν στο
Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) για την παραβίαση
των μέτρων ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων θα
εξεταστούν όλες με την απαιτούμενη προσοχή και
αυστηρότητα.

Το 2020 οι ετήσιες πιστώσεις που καταγράφονται στον κρατικό
προϋπολογισμό για Έρευνα & Ανάπτυξη (R&D) ανέρχονται σε
1.463,2 εκατομμύρια €, το οποίο είναι το υψηλότερο ποσό που
σημειώνεται από την περίοδο 2008-2020, σύμφωνα με επίσημα
στοιχεία που δημοσιοποίησε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.
Πιο συγκεκριμένα, το 2020, οι πιστώσεις του κρατικού
προϋπολογισμού για Ε&Α στην Ελλάδα αποτελούν το 0,89% του
ΑΕΠ και την κατατάσσουν πλέον στην 3η θέση στην Ε.Ε. των 27,
πάνω από τον Μ.Ο. της Ευρώπης των 27 (0,67%) αλλά και της
Ευρωζώνης (0,69%).
Αντίστοιχα, αποτελούν το 1,48 % του συνόλου των δημοσίων
δαπανών και φέρνουν την Ελλάδα στην 8η θέση στην Ευρώπη των
27, πάνω από το σχετικό Μ.Ο. της Ένωσης (1,42%) καθώς και της
Ευρωζώνης (1,46%).
Δείτε το Δελτίο Τύπου εδώ
Επικαιροποίηση υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων
Επαγγελματικών Περιγραμμάτων
Ανατρέξτε στα επισυναπτόμενα 2ο newsletter και 3ο newsletter του
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τα 30
Επαγγελματικά
Περιγράμματα
και
Πλαίσια
Εκπαιδευτικών
Προδιαγραφών Προγραμμάτων που αναπτύχθηκαν με τη νέα
μεθοδολογία. Στα newsletter παρουσιάζονται τα επαγγέλματα για τα
οποία
επικαιροποιήθηκαν
τα
υφιστάμενα
Επαγγελματικά
Περιγράμματα και αυτά για τα οποία αναπτύχθηκαν νέα.

Ξεκινά η ηλεκτρονική αίτηση επικουρικής σύνταξης λόγω γήρατος
Τέθηκε σε λειτουργία στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ η ηλεκτρονική αίτηση για τη λήψη επικουρικής σύνταξης λόγω γήρατος με την
οποία καταργείται η υποχρέωση των ασφαλισμένων να επισκέπτονται 2 με 3 φορές τα υποκαταστήματα του e-ΕΦΚΑ για την
υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών. Έτσι, όταν ένας ασφαλισμένος υποβάλει ηλεκτρονικά το αίτημα για λήψη της κύριας
σύνταξης μπορεί την ίδια ημέρα να υποβάλλει και ηλεκτρονικό αίτημα για τη λήψη της επικουρικής. Η ψηφιοποίηση της διαδικασίας
εξαλείφει την ταλαιπωρία για τους ασφαλισμένους και παράλληλα επιταχύνει σημαντικά την έκδοση των επικουρικών συντάξεων.
Η ηλεκτρονική αίτηση αφορά χιλιάδες ασφαλισμένους. Ενδεικτικά, κατά το προηγούμενο έτος το σύνολο των αιτημάτων για την
έκδοση επικουρικών συντάξεων λόγω γήρατος που κατατέθηκαν στα υποκαταστήματα ξεπέρασαν τις 70.000.
Η διαδικασία
Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Αίτηση επικουρικής σύνταξης λόγω γήρατος» o χρήστης εισέρχεται είτε μέσω της
Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr, είτε μέσω του διαδικτυακού τόπου του e-ΕΦΚΑ (https://www.efka.gov.gr) και ακολουθεί την
διαδρομή:
Ηλεκτρονικές
υπηρεσίες
=>Συνταξιούχοι
=>ηλεκτρονική
υποβολή
Αίτησης
συνταξιοδότησης
(https://www.efka.gov.gr/el/syntaxioychoi/aitisi)
Η πλειονότητα των δικαιολογητικών που απαιτούνται αντλούνται μέσω διαλειτουργικότητας με το Μητρώο Πολιτών και άλλους
φορείς του Δημόσιου Τομέα. Εφόσον απαιτηθεί, η αρμόδια υπηρεσιακή δομή θα επικοινωνεί κατά περίπτωση με τον αιτούντα, για τις
τυχόν ελλείψεις που διαπιστώνονται.
Η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών και των διαδικασιών του Οργανισμού προχωρά με γοργούς ρυθμούς. Είναι ενδεικτικό πως μέσα στο
2021 τέθηκαν σε λειτουργία 17 ηλεκτρονικές υπηρεσίες, πλατφόρμες και λογισμικά που διευκολύνουν τόσο την καθημερινότητα των
εργαζομένων όσο και των υπαλλήλων του Οργανισμού. Κάθε μήνα πραγματοποιούνται πάνω από 1,3 εκατομμύρια ηλεκτρονικές
συναλλαγές μέσα από τις 52 ηλεκτρονικές υπηρεσίες που είναι προσβάσιμες από την ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ και την ενιαία δικτυακή
πύλη του Δημοσίου gov.gr.
Αναλυτικά το Δελτίο Τύπου

Προτάσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ για το ΕΠΣ του Thess-Intec
Τις προτάσεις και απόψεις του σχετικά με τη μελέτη του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου με τίτλο: «Ειδικό Πολεοδομικό &
Συνοδευτικές Μελέτες για την Ίδρυση Τεχνολογικού Πάρκου 4ης Γενιάς στο Ακίνητο 1160 του Αγροκτήματος Δ.Κ. Περαίας Δήμου
Θερμαϊκού» που αφορά στο Thess-Intec κατέθεσε το ΤΕΕ/ΤΚΜ στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στους αρμόδιους
φορείς, μετά από εισήγηση της Μόνιμης Επιτροπής Χωροταξίας και Ανάπτυξης. Μεταξύ άλλων το ΤΕΕ/ΤΚΜ επισημαίνει ότι:
Η μελέτη αποτυπώνει με σαφήνεια και επαρκή λεπτομέρεια την υφιστάμενη κατάσταση τόσο της ΖΑΕ όσο και της περιοχής
επέμβασης και προωθεί μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση με το κέντρο βάρους της να πέφτει στην ανάπτυξη ενός επιχειρηματικού
Πάρκου νέας μορφής.
Κρίνεται ότι η περιοχή θα αποκτήσει μια νέα ταυτότητα που δεν είναι μακριά από τη μέχρι τώρα πορεία της ευρύτερης ζώνης.
Δεν φαίνεται να προκύπτει σύγκρουση σε σχέση με τη Μελέτη του ΕΧΣ Παραλιακού Μετώπου που τελεί υπό διαβούλευση.
Η μελέτη θέτει τα πλαίσια ανάπτυξης με σχετικά μεγάλο βαθμό ευελιξίας προς τους επενδυτές.
Εισάγονται ρυθμίσεις προστατευτικές για την περιοχή σε σχέση με πλημμυρικά φαινόμενα που είναι πιθανόν να προκαλέσουν
σημαντικά προβλήματα.
Μικρό επίμηκες τμήμα του προτεινόμενου χώρου για ενυδρείο και ξενοδοχειακή εγκατάσταση ανήκει στη στενή ζώνη κατά μήκος
του ρέματος στην ΒΑ πλευρά του ακινήτου, το οποίο εντάσσεται στις περιοχές ΑΚ «Ακατάλληλες για δόμηση» σε ρέματα και με
σύγχρονες αποθέσεις κοίτης χειμάρρων, όπου η δόμηση απαγορεύεται ενώ κατά περίπτωση μετά από ειδική γεωλογική-γεωτεχνική
μελέτη επιτρέπονται έργα υποδομών, κοινής ωφέλειας, αντιπλημμυρικής προστασίας και πρασίνου-αποκατάστασης περιβάλλοντος.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι στο εν λόγω τμήμα δεν μπορεί να ανεγερθεί κτίσμα και ενδεχομένως εάν χρειαστεί σύνδεση με το χώρο
αθλητισμού στο Κ2000 να απαιτηθούν επιπλέον μελέτες και έργα.
Τα κύρια έργα υποδομών οδοποιίας και ύδρευσης-αποχέτευσης καλό θα είναι να δρομολογηθούν άμεσα από τις υπηρεσίες που
έχουν την αρμοδιότητα.
Η στόχευση της μελέτης βασίζεται σε μια ευρύτερη στόχευση υπερκείμενων επιπέδων χωροταξικού και αναπτυξιακού σχεδιασμού
που συγκλίνουν στο όραμα απόδοσης ταυτότητας πόλου έρευνας και καινοτομίας για τη Μητροπολιτική Περιοχή Θεσσαλονίκης. Η
θέση κρίνεται καθόλα πρόσφορη, δεδομένης της τοποθέτησης στην ευρύτερη ζώνη καινοτομίας που έχει χωροταξικά από καιρό
προβλεφθεί στα ανατολικά της πόλης, ενώ παρουσιάζει και ιδιαίτερα καλή σύνδεση. Συνεπώς πρόκειται για εφαρμογή του
υπερκείμενου χωροταξικού αλλά και επιχειρηματικού σχεδιασμού.
Η προσέγγιση της μελέτης σε θέματα ρύθμισης του χώρου κρίνεται θετική, καθώς εκτός από τους χώρους του Επιχειρηματικού
Πάρκου προτείνονται και χώροι κίνησης οχημάτων, ποδηλατών και πεζών που, από ότι φαίνεται, έχουν μελετηθεί αρκετά. Επιπλέον
δημιουργείται ικανού μεγέθους κοινόχρηστος χώρος με την έννοια της βιώσιμης λειτουργίας και ανάπτυξής του, για την
εξυπηρέτηση αναγκών των χρηστών. Η λωρίδα πρασίνου σε γειτνίαση με τη θάλασσα θα ήταν ενδεχομένως σκόπιμο να
διαπλατυνθεί για να δώσει στον μελλοντικό σχεδιαστή της μεγαλύτερη ευελιξία και να καλύψει καλύτερα τις ανάγκες των
μελλοντικών χρηστών. Συνεπώς, ικανοποιητική λοιπόν κρίνεται η προσπελασιμότητα και συνδεσιμότητα του Πάρκου.
Κρίνεται θετική η πρόταση δημιουργίας τεχνητού αναγλύφου για την προστασία από πλημμυρικά φαινόμενα. Ταυτόχρονα η
παρέμβαση θα συμβάλει στην εξυγίανση της περιοχής (συμπεριλαμβανομένης της γεωμορφολογικής ενίσχυσης).
Η δημιουργία ενός υπερτοπικού – μητροπολιτικού πόλου αναπτυξιακών δραστηριοτήτων έρευνας, καινοτομίας και
επιχειρηματικότητας στην περιοχή επέμβασης κρίνεται βιώσιμη ως προς την προτεινόμενη πολεοδομική οργάνωση στο εσωτερικό
της, η οποία εξυπηρετεί και αναδεικνύει τις προτεινόμενες χρήσεις, επιτρέποντας την λειτουργική συνύπαρξή τους. Ιδιαίτερα
επαρκές κρίνεται το μίγμα των χρήσεων που προτείνονται, τόσο για την ίδια τη λειτουργία του Τεχνολογικού Πάρκου και των κύριων
επιχειρήσεων που αναμένεται να εγκατασταθούν και να λειτουργήσουν εντός αυτού, όσο και αναφορικά με την
συμπληρωματικότητά της με την ευρύτερη περιοχή ένταξής της.
Ο προτεινόμενος Μέσος Συντελεστής Δόμησης του Πάρκου ορίζεται σε 0,45, βασιζόμενος αφενός στο επιχειρηματικό σχέδιο
(business plan) που έχει καταρτιστεί για την ανάπτυξή του με σταθερότυπο αναλογίας τετραγωνικών μέτρων ανά εργαζόμενο περί
τα 28,5τμ. για 8.800 εργαζόμενους [σύνολο 250.800τμ.], αφετέρου στην παραδοχή ότι το προγραμματικό μέγεθος εν τέλει θα αφορά
8.500 εργαζόμενους με ελαφρώς προσαυξημένο σταθερότυπο 30τμ. / εργαζόμενο [σύνολο 255.000τμ.].
Δείτε ολόκληρη την εισήγηση του ΤΕΕ/ΤΚΜ ΕΔΩ.(ΠΗΓΗ: NEWSLETTER TEE/TKM,27.01.2022).

Ζήτηση συνεργασίας ομογενειακής επιχείρησης για
ελληνικά προϊόντα

«κάΦσιμο»: 900.000 καφέδες από Θεσσαλονίκη και Κιλκίς
έγιναν ενέργεια και εδαφοβελτιωτικό

Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Σικάγο με έγγραφό
του μας γνωρίζει ότι, σε συνέχεια της πρωτοβουλίας του
Γενικού Προξενείου για την διερεύνηση της τρέχουσας
εμπορικής πραγματικότητας σε σχέση με τα εξαγόμενα
προς τις ΗΠΑ ελληνικά προϊόντα, ο Γεν. Πρόξενος της
Ελλάδας
στο
Σικάγο,
Εμμανουήλ
Κουμπαράκης,
συνοδευόμενος από την κ. Ζ. Προεστάκη του Γραφείου
ΟΕΥ, επισκέφθηκαν την έδρα της ομογενειακής εταιρείας
AthenianFoods(http://athenianfoods.com/ ). Η εταιρεία
AthenianFoodsλειτουργεί αφενός ως εισαγωγέας ελληνικών
προϊόντων, αφετέρου ως παραγωγός τροφίμων της
ελληνικής γαστρονομίας, τα οποία στη συνέχεια
διοχετεύονται στην αμερικανική αγορά.Από την επαφή αυτή
προέκυψε ότι η AthenianFoodsενδιαφέρεται για την εύρεση
συνεργατών από την Ελλάδα, ώστε να εισάγει περαιτέρω:
Προϊόντα υγείας και ομορφιάς ( κρέμες, σαπούνι
ελαιολάδου), Προϊόντα ντομάτας ( πάστα, σάλτσα) ,Βότανα,
μπαχαρικά, αρτύματα ,Ιχθυηρά, Έτοιμα γεύματα, Βαλσάμικο
ξύδι , Μπάρες δημητριακών, παστέλια, Αλείμματα, ντιπ
(ταραμοσαλάτα ), Επιτραπέζιες ελιές σε ατομική
συσκευασία, Σοκολάτες. Τονίζεται η σημασία της ποιοτικής
συσκευασίας, κατά προτίμηση ατομικής, με μετάφραση των
βασικών σημείων και τυχόν οδηγιών μαγειρέματος ή
προτάσεων σερβιρίσματος στην αγγλική γλώσσα και τα
προϊόντα με μεγάλη διάρκεια ζωής. Δείτε εδώ το συννημένο
έγγραφο.

Το πρότζεκτ «κάΦσιμο» άρχισε να υλοποιείται τον Σεπτέμβριο του
2020 σε Θεσσαλονίκη και Κιλκίς και μέσω της ανακύκλωσης του
καφέ απετράπη η έκλυση στην ατμόσφαιρα 81 τόνων διοξειδίου
του άνθρακα CO2. Αρκετά σημαντική ποσότητα του αερίου του
θερμοκηπίου που σε διαφορετική περίπτωση θα είχε επιβαρύνει
περιβαλλοντικά τον πλανήτη. Σε ενάμιση χρόνο περισσότεροι από
18 τόνοι υπολείμματος, δηλαδή 900.000 καφέδες οι οποίοι
αντιστοιχούν σε αυτόν τον όγκο υπολείμματος έχουν ήδη
συλλεχθεί. Αυτή η ποσότητα ήταν ικανή ώστε το πρότζεκτ
«κάΦσιμο» της ΑΜΚΕ ΙnCommOn – Innovative Communities
Onwards να αξιοποιήσει το υπόλειμμα του καφέ τόσο σε μονάδες
παραγωγής πέλλετ και βιοαερίου όσο και ως εδαφοβελτιωτικό σε
συγκεκριμένες καλλιέργειες της περιοχής του Κιλκίς. Το στερεό
υπόλειμμα του καφέ από επαγγελματικούς χώρους εστίασης
συλλέγεται σε Θεσσαλονίκη και Κιλκίς και μετατρέπεται από
απόρριμμα σε μια πολύτιμη πρώτη ύλη. Η έναρξη του έργου σε
Θεσσαλονίκη και Κιλκίς συνέπεσε με την έξαρση της πανδημίας
και τη λήψη μέτρων για τον περιορισμό της, στα τέλη του 2020. Οι
χώροι εστίασης είτε έκλεισαν είτε βρέθηκαν σε καθεστώς ημιλειτουργίας με μόνη δυνατότητα το take away και το delivery και,
έτσι, χρειάστηκε επαναπροσδιορισμός του χρονοδιαγράμματος και
των δράσεων, κυρίως των συμμετοχικών. Επιπλέον, οι δράσεις
που αφορούσαν εργαστήρια και αλληλεπίδραση με τους πολίτες
δέχθηκαν τη μεγαλύτερη αναπροσαρμογή για το χρονικό διάστημα
που οι περιορισμοί ήταν σε ισχύ. «Παρά τις προκλήσεις της
πανδημίας και τις επιπτώσεις στη λειτουργία της εστίασης
επιτεύχθηκαν οι στόχοι που είχαμε θέσει σε επίπεδο όγκου
συλλογής ενώ ξεπεράστηκαν ως προς την αφοσίωση που
αναμέναμε. Η συλλογή του οικιακού υπολείμματος προστέθηκε
ενώ δεν είχε προγραμματιστεί για τη χρονιά που πέρασε, καθώς
ήταν πολύ έντονη η ζήτηση από τους ίδιους τους πολίτες», λέει στη
Greenagenda.gr η συντονίστρια του έργου κ. Μάρα Αγγελίδου. Η
ομάδα δράσης του πρότζεκτ «κάΦσιμο» αναπτύχθηκε σε πάνω
από 70 σημεία σε Θεσσαλονίκη και Κιλκίς. Παράλληλα έχει
υπάρξει έντονο ενδιαφέρον για συμμετοχή νέων χώρων εστίασης
(καφετεριών, ξενοδοχείων, χώρων γραφείων) εντός του 2022.
«Ξεκινήσαμε να συλλέγουμε και το οικιακό υπόλειμμα του καφέ
σας. Για τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης, η ομάδα του ΚύκλοςΕργαστήριo Αστικής Βιωσιμότητας και Κυκλικότητας σας περιμένει
για να γνωριστούμε και να κλείσουμε όλοι μαζί τον κύκλο του
καφέ», λέει η κ. Αγγελίδου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στην οδό Αγίας
Σοφίας 105 καθημερινά από τις 10:00 – 18:00, ώστε να
βοηθήσουν συλλογικά και ατομικά στη μείωση των οργανικών μας
υπολειμμάτων από τις χωματερές. Ένα δεύτερο σημείο συλλογής
του οικιακού υπολείμματος καφέ ενεργοποιήθηκε σε συνεργασία
με την Περιβαλλοντική Ομάδα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
όπου ο χαρακτηριστικός κάδος του «καΦσίμου» με ειδική σήμανση
βρίσκεται πλέον στο φουαγιέ, στο ισόγειο του Ιδρύματος. «Ένας
από τους βασικούς στόχους του έργου είναι να υπάρχει η επαφή
και ενεργή συμμετοχή της κοινότητας. Με όλες τις ενέργειες και
όπου αυτό επιδιώχθηκε, ήταν ταυτόχρονα πολύ ενθαρρυντικό και
σημαντικό το πώς αυτές επιτεύχθηκαν, παρά τη μεγάλη δυσκολία
που βιώσαμε λόγω των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης.
Χαρακτηριστικά και από την εκκίνηση του έργου ήταν ουσιαστικό ο
παραγωγός του αποβλήτου να γίνει σύμμαχος του εγχειρήματος»,
σημειώνει η κ. Αγγελίδου. Το «κάΦσιμο» της ΑΜΚΕ ΙnCommOn –
Innovative Communities Onwards επαναπροσδιορίζει τις
δυνατότητες του υπολείμματος καφέ ως μια ανεκτίμητη πρώτη ύλη
και αξιοποιεί την ευκαιρία για τη δημιουργία ενός μοντέλου
κυκλικής οικονομίας, σαν απάντηση στην κατασπατάληση πόρων
και την υπερπαραγωγή οργανικών αποβλήτων.
Μέχρι σήμερα, μέσα από το «κάΦσιμο», 240 άτομα έχουν
εκπαιδευτεί στη διαλογή στην πηγή και στη διαχείριση οργανικών
αποβλήτων, 70 σημεία σε 2 πόλεις έχουν κάνει μη αναστρέψιμη
συνήθειά τους την ανακύκλωση καφέ και θεωρούνται σημεία
αναφοράς για την τοπική κοινωνία, 104 σημεία εστίασης έχουν
ζητήσει να γίνουν μέρος του καΦσίμου, και πάνω από 4.000 άτομα
έχουν ενημερωθεί για τις δυνατότητες αξιοποίησης του
υπολείμματος καφέ. Δείτε τον χάρτη με όλα τα καταστήματα που
άλλαξαν συνήθεια και ανακυκλώνουν το υπόλειμμά τους ΕΔΩ.
(ΠΗΓΗ:
NEWSLETTER
TEE/TKMNEWSLETTER

Δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου με τίτλο
«Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας
Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού
Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.)
Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων έθεσε σε
δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου με τίτλο
«Ενσωμάτωση Κεφαλαίου III της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132,
όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2019/1151 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής
Ιουνίου 2019, όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων
και διαδικασιών στον τομέα εταιρικού δικαίου (L 186)
Το προτεινόμενο νομοσχέδιο αποτελεί:
Α. ενσωμάτωση του Κεφαλαίου III της Οδηγίας (ΕΕ)
2017/1132, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ)
2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 20 ης Ιουνίου 2019, όσο αφορά τη χρήση
ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα εταιρικού
δικαίου (L 186),
Β. μεταφορά σε ένα κοινό σχέδιο νόμου των διατάξεων του
ν.4441/2016
«Απλοποίηση
διαδικασιών
σύστασης
επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον
ανταγωνισμό και άλλες διατάξεις» (Α’ 227) και των άρθρων
85-114 του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες
διατάξεις» (Α΄167) που αφορούν στη λειτουργία του Γενικού
Εμπορικού Μητρώου, με στόχο τη συγκέντρωση όλων των
διατάξεων που αφορούν στη λειτουργία των επιχειρήσεων
σε ένα κοινό νομοθέτημα και τη δημιουργία ενός κώδικα
που θα συντελέσει στην δημιουργία ενός φιλικότερου
πλαισίου λειτουργίας των επιχειρήσεων και
Γ. την επικαιροποίηση και τροποποίηση των ανωτέρω
νομοθετημάτων με τρόπο που να αποτελούν ένα σύγχρονο
πλέγμα διατάξεων που αξιοποιούν τις δυνατότητες των
νέων τεχνολογιών, ώστε να πετύχουν την περαιτέρω
απλούστευση διαδικασιών και τη μείωση των διοικητικών
βαρών για τις επιχειρήσεις.
Στο πλαίσιο αυτό, καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια
διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε
ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για τη
βελτίωση των διατάξεων του προτεινόμενου σχεδίου νόμου.
Η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης θα ξεκινήσει το
Σάββατο 22 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 21.00 και θα
ολοκληρωθεί την 5η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα
Σάββατο και ώρα 20.00 μμ.

TEE/TKM/27.01.2022).

3ος Παγκόσμιος Διαγωνισμός Νεοφυών Επιχειρήσεων Γαστρονομικού Τουρισμού
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού(UNWTO), σε συνέχεια των επιτυχημένων δύο πρώτων διοργανώσεων, διενεργεί τον 3ο
Παγκόσμιο Διαγωνισμό Νεοφυών Επιχειρήσεων Γαστρονομικού Τουρισμού (3RD GLOBAL GASTRONOMY TOURISM STARTUP
COMPETITION) που υλοποιείται σε συνεργασία με το Βασκικό Γαστρονομικό Κέντρο (BasqueCulinaryCenter). Στόχος του
διαγωνισμού η επιτάχυνση των τουριστικών πρωτοβουλιών Γαστρονομίας μέσα από την Καινοτομία, για την επίτευξη των Στόχων
Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDG), για έναν πιο βιώσιμο και ανθεκτικό τουρισμό, χωρίς αποκλεισμούς.
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Με συνεχή ανάπτυξη την τελευταία δεκαετία, ο τουρισμός δημιουργεί περίπου μία στις 10 θέσεις εργασίας και αντιπροσωπεύει το
10,2 % του παγκόσμιου ΑΕΠ. Στη διασταύρωση με τον τομέα της γαστρονομίας, τον τουρισμό τροφίμων ή τον γαστρονομικό
τουρισμό, οργανώνεται γύρω από βιωματικά ταξίδια και βασίζεται σε ηθικές και βιώσιμες αξίες που σχετίζονται με το έδαφος, την
κληρονομιά, τον τοπικό πολιτισμό, τα τοπικά προϊόντα, την αυθεντικότητα, την παράδοση ή τις γαστρονομικές τεχνικές σε τοπικό,
περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο.
Η αδιαμφισβήτητη επίδραση της γαστρονομίας στα ταξίδια και η αυξανόμενη ζήτηση γαστρονομικού τουρισμού έχουν καταστήσει
αυτή την περιοχή ένα από τα τμήματα με τις μεγαλύτερες ευκαιρίες ανάπτυξης που προσελκύουν αυξανόμενο ενδιαφέρον από την
πλευρά των κυβερνήσεων. Ο γαστρονομικός τουρισμός τονώνει την επιχειρηματικότητα και τη δημιουργία νέων εταιρειών και
οργανισμών που επηρεάζουν κατ’ ανάγκη εγκάρσιους άλλους κλάδους.
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Νεοφυείς επιχειρήσεις που αναπτύσσουν και προωθούν μια νεοσύστατη επιχείρηση με υψηλή τεχνολογική συνιστώσα για την
παροχή λύσεων ή νέων υπηρεσιών που σχετίζονται με τον τομέα του γαστρονομικού τουρισμού.
Τοπικός αντίκτυπος
Νεοφυείς επιχειρήσεις που αναπτύσσουν και προωθούν ένα έργο με υψηλή συνιστώσα μετασχηματισμού και κοινωνικής βελτίωσης
στον τομέα της υλοποίησής του και συνδέονται με τον τομέα του γαστρονομικού τουρισμού.
Βιωσιμότητα και απόβλητα
Νεοφυείς επιχειρήσεις που αναπτύσσουν και προωθούν ένα έργο με υψηλή συνιστώσα της βιωσιμότητας και/ή της διαχείρισης της
σπατάλης τροφίμων σε σχέση με τον αντίκτυπο που προκαλούν οι τουρίστες
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ
Στο πλαίσιο του διαγωνισμού, οι υποψήφιες επιχειρήσεις θα απολάβουν μια σειρά προνόμια όπως: καθοδήγηση από τον UNWTO
και κορυφαίους εταίρους, επενδυτικές ευκαιρίες, συμμετοχή στο δίκτυο καινοτομίας του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού,
ευκαιρίες υποτροφιών για τη Διαδικτυακή Ακαδημία Τουρισμού, ευκαιρία να παρουσιάσουν την εκκίνησή τους στο 7ο Φόρουμ
Τουρισμού Γαστρονομίας του ΟΗΕ (Νάρα, Ιαπωνία Ιούνιος 2022) και άλλα.
Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων: 28 Φεβρουαρίου 2022
Ανακοίνωση νεοφυών επιχειρήσεων στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα: 1η Απριλίου 2022
Ανακοίνωση των νικητών και αγωνιστική συνεδρία: Μάιος 2022.
Περισσότερες πληροφορίες: site: https://www.unwto.org/e-mail: damianidou_d@mintour.gr
τηλ: 210 3736369

Παράταση προκήρυξης μοριοδοτούμενων επιμορφωτικών προγραμμάτων
«Ε.Π.Τ.Α. – Επιμορφωτικά Προγράμματα Τεχνολογίας και Ανάπτυξης»
Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης, ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Αιγαίου ενημερώνει ότι κάποια από τα Επιμορφωτικά
Προγράμματα Τεχνολογίας και Ανάπτυξης (Ε.Π.Τ.Α.) παίρνουν παράταση.
Τα προγράμματα αυτά είναι τα εξής:
•

Ενίσχυση Ψηφιακών Δεξιοτήτων με Εργαλεία της Microsoft,
Έναρξη 24/01/2022, Διάρκεια 3 Μήνες και 22 ημέρες (150 ώρες),7.5 ECVETΠαράταση έως 06/02/2022

•

Ενίσχυση Ψηφιακών Δεξιοτήτων με Εργαλεία της Google,
Έναρξη 24/01/2022, Διάρκεια 3 Μήνες και 22 ημέρες (150 ώρες), 7.5 ECVETΠαράταση έως 06/02/2022

•

Προγραμματισμός σε Πολλαπλά Υπολογιστικά Νέφη,
Έναρξη 24/01/2022, Διάρκεια 2 Μήνες και 25 ημέρες (170 ώρες), 8.5 ECVETΠαράταση έως 06/02/2022

•

Ανάπτυξη Εφαρμογών στο Υπολογιστικό Νέφος της Amazon,
Έναρξη 24/01/2022, Διάρκεια 2 Μήνες και 25 ημέρες (165 ώρες), 8.25 ECVETΠαράταση έως 06/02/2022

•

Μηχανικός Δικτύων – Θεμελιώσεις για Πιστοποίηση CCNA/CompTIANetwork+,
Έναρξη 24/01/2022, Διάρκεια 4 Μήνες και 13 ημέρες (200 ώρες), 10 ECVETΠαράταση έως 06/02/2022

•

Σύγχρονος Προγραμματισμός σε Java,
Έναρξη 24/01/2022, Διάρκεια 2 Μήνες και 25 ημέρες (120 ώρες), 6 ECVETΠαράταση έως 06/02/2022

Αναλυτικές πληροφορίες – Κατάθεση αιτήσεων:
Αναλυτικές πληροφορίες για τη συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα, τα κριτήρια επιλογής καθώς και για την αίτηση
συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αντλήσουν από τον εξής σύνδεσμο: https://epta.aegean.gr Για περισσότερες
πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες ενθαρρύνονται να επικοινωνούν με τη γραμματεία του προγράμματος στο τηλ. επικοινωνίας:
22730 82255 καθημερινά τις ώρες 9:00-15:00, καθώς και στο e-mail: epta@aegean.gr.

Ελληνική Στατιστική Αρχή
Αύξηση 7,1% τον Δεκέμβριο 2021 στις τιμές των υλικών κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΣΤΑΤ 25.01.2022
Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών, κατέγραψε ετήσια αύξηση 7,1% τον περασμένο Δεκέμβριο,
έναντι μείωσης 0,2% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του έτους 2020 με το 2019. Συγκριτικά με τον
Νοέμβριο του 2021 ο Γενικός Δείκτης τον Δεκέμβριο του 2021, σημείωσε αύξηση 0,4%, έναντι αύξησης 0,3% που καταγράφηκε κατά
τη σύγκριση των αντίστοιχων μηνών του έτους 2020.
Εξέλιξη κύκλου εργασιών επιχειρήσεων παροχής
καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΣΤΑΤ- 21.01.2022
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η ΕΛΣΤΑΤ, σημειώθηκε αύξηση 78,3 εκ ευρώ στο τζίρο των επιχειρήσεων τουρισμού τον
Νοέμβριο 2021. Ειδικότερα, α. για τις επιχειρήσεις του κλάδου καταλυμάτων με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις
οποίες υπάρχουνδιαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Νοέμβριο 2021 ανήλθε σε 118.795.969 ευρώ,
σημειώνονταςαύξηση 166,9% σε σχέση με τον Νοέμβριο 2020, όπου είχε ανέλθει σε 40.515.640 ευρώ και β. για τις επιχειρήσεις ου
κλάδου υπηρεσιών εστίασης με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίεςυπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία
βάση, ο κύκλος εργασιών τον Νοέμβριος 2021 ανήλθε σε 115.707.850 ευρώ,σημειώνοντας αύξηση 95,7% σε σχέση με τον Νοέμβριο
2020, όπου είχε ανέλθει σε 59.128.712 ευρώ.

Εγκύκλιοι – Αποφάσεις
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1003/07.01.2022 (ΑΔΑ:9ΙΔΛ46ΜΠ3Ζ-Α6Γ)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία 1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ 1133/06-10-2008 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας
και Οικονομικών «Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008)» (Β’ 2149)(ΦΕΚ
126/19.01.2022)
Για περισσότερες πληροφορίες www.aade.gr
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2007/17.01.2022 (ΑΔΑ:ΨΓ0Ι46ΜΠ3Ζ-ΓΧΡ)
Κοινοποίηση της υπό στοιχεία Α.1001/29-12-2021 Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση της αριθ. ΔΕΦΚΦ 1116601
ΕΞ 2017/31-07-2017 Α.Υ.Ο. (Β΄ 2744) “Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή
προϊόντων υποκείμενων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης.
Για περισσότερες πληροφορίες www.aade.gr
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2008/19.01.2022 (ΑΔΑ: 9Τ0Ι46ΜΠ3Ζ-Ω11)
Φορολογική μεταχείριση της απώλειας κεφαλαίου (ζημίας), λόγω αρνητικής απόδοσης επενδύσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες www.aade.gr
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1006/19.01.2022 (ΑΔΑ: 6ΡΟ846ΜΠ3Ζ-Δ1Ψ)
Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα
μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής
του» (Α’ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76). (ΦΕΚ 157/21.01.2022)
Για περισσότερες πληροφορίες www.aade.gr
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1007/19.01.2022 (ΑΔΑ: 9ΒΚΗ46ΜΠ3Ζ-ΑΗ5)
Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα
μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής
του» (Α’ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76). (ΦΕΚ 157/21.01.2022)
Για περισσότερες πληροφορίες www.aade.gr
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1005/18.01.2022 (ΦΕΚ 164/24.01.2022)
Καθορισμός της Σταθμισμένης Μέσης Τιμής (Σ.Μ.Τ.) λιανικής πώλησης των τσιγάρων για το έτος 2022, στις περιπτώσεις που
αποτελούν αντικείμενο λαθρεμπορίας ή διακινούνται υπό καθεστώς αναστολής και δεν έχει καθοριστεί η τιμή λιανικής πώλησης
αυτών.
Για περισσότερες πληροφορίες www.aade.gr
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1009/24.01.2022 (ΦΕΚ 188/25.01.2022)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1243/15.11.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Χορήγηση επιδόματος θέρμανσης για την
χειμερινή περίοδο 2021/2022 και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης
αυτού» (Β’ 5298).
Για περισσότερες πληροφορίες www.aade.gr

Επιχειρηματικά Νέα
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βερολίνο, απέστειλε ενημερωτικό έγγραφο με
θέμα:
-Γερμανία - Σε υψηλό σχεδόν 30 ετών ο πληθωρισμός για το έτος 2021
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 .
ΙΑΠΩΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Τόκυο, απέστειλε έγγραφο με θέμα:
«Προώθηση συνεργασιών ελληνικών και ιαπωνικών επιχειρήσεων σε αφρικανικές χώρες με την ευκαιρία του EU-Africa Business
Forum». Πιο συγκεκριμένα,με τη Συνάντηση Κορυφής ΕΕ – Αφρικής, θα διοργανωθεί διαδικτυακά (14 έως 18 Φεβρουαρίου 2022)
και δια ζώσης στις Βρυξέλλες (16 και 17 Φεβρουαρίου 2022) το έβδομο EUAfrica Business Forum (EABF22), το οποίο αποσκοπεί
στην ενίσχυση της επιχειρηματικής συνεργασίας Ευρώπης – Αφρικής στο εμπόριο και τις επενδύσεις.
Συμπληρώστε τη συνημμένη φόρμα αίτησης (διατίθεται επίσης ΕΔΩ) και στείλτε την στην ακόλουθη διεύθυνση
email:Japan_Africa_Business_Forum@eu-japan.or.jpΑναλυτικές πληροφορίες για τους όρους συμμετοχής, τα κριτήρια επιλογής
των συμμετεχόντων και το πρόγραμμα θα βρείτε στον ιστότοπο: https://www.eu-japan.eu/events/call-applications-b2bmatchmaking-eu-smes-third-japan-africa-business-forum
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο
Τόκυο (www.agora.mfa.gr ), Τηλ.: +81-3-3404-5853, 1195, FAX: +81-3-3404-5845, E-mail: ecocom-tokyo@mfa.grή την ιστοσελίδα
του ΒΕΘwww.veth.gov.gr
ΙΣΠΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μαδρίτη, απέστειλε ενημερωτικά έγγραφα με
θέμα:
-Ενημέρωση ανάρτησης σχετικά με την πραγματοποίηση διάσκεψης χρηματοπιστωτικών και επενδυτικών θεμάτων Spain investors
day
-Ενημέρωση ανάρτησης κλαδικής μελέτης γιατ ον τομέα του τουρισμού στην Ισπανία για το 2021
-Ενημέρωση ανάρτησης αποτίμησης γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης Διεθνούς Έκθεσης Τουρισμού
-Ενημέρωση ανάρτησης για τα κεφάλαια που θα διατεθούν στον τουρισμό στην Ισπανία από ευρωπαϊκά κονδύλια
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 .
ΙΣΡΑΗΛ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Τελ - Αβίβ, απέστειλε: Μηνιαίο δελτίο
Ιανουάριος 2022
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο
Τελ Αβίβ (www.agora.mfa.gr ), τηλ: +972-3-605.52.99*,φαξ : +972-3-695.13.29 , email: ecocom-telaviv@mfa.gr ή την ιστοσελίδα
του ΒΕΘ www.veth.gov.gr.

ΕΒΕΑ - Προσφορές - Ζητήσεις Συνεργασίας
Το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών ανακοινώνει στα μέλη του και σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι οι αναφερόμενες
στο Δελτίο Ζητήσεων – Προσφορών Δεκέμβριος 2021ελληνικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις του εξωτερικού, επιθυμούν να
επικοινωνήσουν με ελληνικές, προκειμένου να συνεργαστούν στους τομείς που αναφέρονται στην κάθε ζήτηση.

Ζήτηση Συνεργασίας από την Γεωργία
Η εταιρία Allagro Georgia LLC από την Γεωργία που δραστηριοποιείται στον σχεδιασμό διαχείρισης, στην βελτίωση αποδοτικότητας
αγροτικών καλλιεργειών και στην προετοιμασία επιχειρηματικών σχεδίων στον αγροτικό τομέα με σχετικό της έγγραφο προς το ΒΕΘ
εκδήλωσε το ενδιαφέρον για συνεργασία με Έλληνες προμηθευτές αμυγδάλου με κέλυφος.
Περισσότερες πληροφορίες: site:http://alllagro.com/en/main/e-mail:edlozovskyy@gmail.com
τηλ:+995 598339000

Επικαιροποίηση υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων Επαγγελματικών Περιγραμμάτων
Ανατρέξτε στο επισυναπτόμενο 2ο newsletter του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τα 30 Επαγγελματικά
Περιγράμματα και Πλαίσια Εκπαιδευτικών Προδιαγραφών Προγραμμάτων που αναπτύχθηκαν με τη νέα μεθοδολογία. Στο newsletter
παρουσιάζονται τα επαγγέλματα για τα οποία επικαιροποιήθηκαν τα υφιστάμενα Επαγγελματικά Περιγράμματα και αυτά για τα οποία
αναπτύχθηκαν νέα.

8ο Διαδικτυακό Συνέδριο Δικαίου Τεχνολογίας & Επικοινωνίας ( Νέα Ημερομηνία )
Η Νομική Βιβλιοθήκη και το Επιστημονικό Περιοδικό «Δίκαιο Τεχνολογίας &Επικοινωνίας» (ΔΙTE), σε συνεργασία με τον Όμιλο
Economia, διοργανώνουν το 8ο διαδικτυακό Συνέδριο Δικαίου Τεχνολογίας & Επικοινωνίας την Τρίτη 5 Απριλίου 2022 με θέμα:
«Meta Eπικοινωνία: ΜΜΕ - Δημοσιογραφία - Δίκτυα - Πλατφόρμες & Χρήστες στην Ψηφιακή Εποχή»
Τα θέματα του workshop είναι:
•
Are you sure it’s media?
•
Νέες τεχνολογίες & δημοσιογραφία
•
Ευθύνη στο διαδίκτυο – Προσβολές προσωπικότητας, προσωπικών δεδομένων & δικαιωμάτων δημιουργού
Το workshop θα μεταδοθεί μέσω της virtual platform της Νομικής Βιβλιοθήκης.
Δηλώστε συμμετοχή εδώ
Για περισσότερες πληροφορίες: site: www.nb.org/e-mail: info@nb.org τηλ: 210 3678800

Συμμετοχή με την Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην 7η FOOD EXPO 2022
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στηρίζοντας ενεργά την προβολή των ποιοτικών αγροτικώνπροϊόντων της περιοχής της, έχει
προβεί σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για τη συμμετοχή της στην 7η FOOD EXPO 2022, που θα πραγματοποιηθεί από τις 12
έως τις 14 Μαρτίου 2022στις εγκαταστάσεις του Εκθεσιακού Κέντρου ATHENS METROPOLITAN EXPO, στα Σπάτα - Αττική.
Η FOOD EXPO, η μεγαλύτερη έκθεση Τροφίμων και Ποτών στην Ν.Α. Ευρώπη και μία από τις σημαντικότερες του είδους της
διεθνώς, επιστρέφει δυναμικά 12-14 Μαρτίου 2022, σε συνθήκεςCovidFreeστοMetropolitanExpo. Η FOOD EXPO αποτελεί σήμερα
έναν κορυφαίο εκθεσιακόθεσμό αλλά και το σημαντικότερο εμπορικό φόρουμ για τον κλάδο Τροφίμων και Ποτών στη χώραμας
που όχι μόνο καλύπτει τις ανάγκες της εγχώριας αγοράς, αλλά συγχρόνως ανταποκρίνεταιπλήρως και στον εξαγωγικό
προσανατολισμό των ελληνικών παραγωγικών επιχειρήσεων τουκλάδου.
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στηρίζοντας ουσιαστικά δράσεις για την ανάδειξη τωνποιοτικών αγροτικών προϊόντων της
περιοχής, επιθυμεί να συμμετέχει στην Έκθεση αυτή με τοπικάπαραδοσιακά προϊόντα επιχειρήσεων από όλες τις Περιφερειακές
Ενότητες, τα οποία προσδιορίζουντην ισχυρή ταυτότητα και φήμη της περιοχής και αποτελούν προϊόντα-σημαία της
ΚεντρικήςΜακεδονίας.
Στόχος της συμμετοχής της ΠΚΜ είναι η ανάδειξη της ποιότητας και της μοναδικότητας τωνπροϊόντων της Περιφέρειας και η
προώθησή τους σε νέες αγορές του εσωτερικού και τουεξωτερικού, η ενίσχυση της εξωστρέφειας και διεύρυνσης των
δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό τομέα, η δικτύωση και γνωριμία των
επαγγελματιώντου κλάδου των τροφίμων και ποτών με τα προϊόντα και τους παραγωγούς τους, καθώς επίσης ηπροβολή και
προώθηση της ξεχωριστής Μακεδονικής Κουζίνας, καθιστώντας την έναν από τους ελλαδικούς πυλώνες της μεσογειακής
διατροφής με δυνατότητα απήχησης παγκοσμίως.
Για τη συμμετοχή της Περιφέρειας στην έκθεση θα παραδοθεί στο χώρο των τροφίμων σε κεντρικό σημείο του Hall 1 σε χώρο
τύπου «νησί» έτοιμο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο το οποίο θα καλύπτει πλήρως τις ανάγκες προβολής των προϊόντων
τωνπαραγωγικών και εμπορικών επιχειρήσεών της με τρόφιμα.
Τα ενδεικτικό φωτορεαλιστικό σχέδιο του περιπτέρου εδώ.
Για την υλοποίηση των παραπάνω και την αρτιότερη συμμετοχή της Περιφέρειας στην έκθεση, παρακαλούνται τα μέλη του ΒΕΘ
που θα επιθυμούσαν να προβάλουν τα προϊόντα τους μέσα από το περίπτερο της Π.Κ.Μ. (σε ξεχωριστό stand 9 τ.μ.),να
δηλώσουν συμμετοχή το συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από την Πέμπτη 03 Φεβρουαρίου 2022.
Η φόρμα συμμετοχής εδώ.
Λόγω συγκεκριμένου αριθμού των stand, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας για την διάθεσή
τους λαμβάνοντας υπόψη:
•
Τον εξαγωγικό χαρακτήρα της επιχείρησης και αν διαθέτει τις απαραίτητες πιστοποιήσεις
•
Τη δραστηριότητα της επιχείρησης και κατά πόσο συμβάλλει στην αύξηση της προστιθέμενης
αξίας των προϊόντων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
•
Την εκπροσώπηση όσο το δυνατό περισσότερων Περιφερειακών ενοτήτων της ΠΚΜ
•
Τους εκθέτες οι οποίοι δεν έχουν ξανασυμμετέχει σε περίπτερο της Περιφέρειας σε διεθνείς
εκθέσεις.
Βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή των επιχειρήσεων είναι τα προϊόντα τους να έχουν
παραχθεί/ τυποποιηθεί/ μεταποιηθεί εντός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς επίσης η
επωνυμία της επιχείρησης ή η ετικέτα της συσκευασίας των προϊόντων να μην παραπέμπουν σε
άλλη περιφέρεια.
Οι Δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να αποστέλλονται συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες
στα email: g.karali@pkm.gov.gr ή dao@pkm.gov.gr.
Δείτε εδώ την συννημένη πρόσκληση.

Εκθέσεις στην Ελλάδα
8Η ΕΞΠΟΤΡΟΦ: THEGREEKFINEFOODEXHIBITION
Πόλη: ΑΘΉΝΑ MEC ΠΑΙΑΝΊΑΣ
Ημερομηνία: 18-20 Φεβρουαρίου 2022
Εκθέματα: Τρόφιμα
Πληροφορίες: Site: 8η ΕΞΠΟΤΡΟΦ - TheGreekFineFoodExhibition - (expotrof.gr)
33Η ΈΚΘΕΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΔΩΡΩΝ, ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΜΟΔΑΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ
ΠΟΛΗ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ημερομηνία: 25-27 Φεβρουαρίου 2022
Εκθέματα: Έκθεση Τουριστικών Ειδών, Δώρων, Λαϊκής Τέχνης, Μόδας & Αξεσουάρ
Πληροφορίες: Site: www.alfaexpo.gr , e-mail: info@alfaexpo.gr
7η FOOD EXPO 2022
Πόλη: Εκθεσιακού Κέντρου ATHENS METROPOLITAN EXPOΣπάτα, Αττική
Ημερομηνία:12-14 Μαρτίου 2022
Εκθέματα: Έκθεση για τρόφιμα και ποτά
Πληροφορίες:site:https://foodexpo.gr/e-mail:c.tsiampali@pkm.gov.grτηλ:2313330391

Διεθνείς Εκθέσεις

HORECA FAIR INTERNATIONAL HOTEL EQUIPMENT, HOSPITALITY LODGING TECHNOLOGY 2022
Πόλη: Σμύρνη ,Τουρκία
Ημερομηνία: 16-19 Φεβρουαρίου 2022
Εκθέματα: Έκθεση για ξενοδοχειακό εξοπλισμό και για τεχνολογία ξενοδοχείων
Πληροφορίες: Site: www.musavirlikler.gov.tr email: atina@ticaret.gov.tr
ΔΙΕΘΝΗΣ ΈΚΘΕΣΗ İZMİR FURNITURE FAIR
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 02 - 06 Μαρτίου 2022
Εκθέματα: Έπιπλα σπιτιού, κρεβατοκάμαρες, παιδικά έπιπλα, τραπέζια, καρέκλες, καναπέδες, πολυθρόνες και αξεσουάρ για
έπιπλα
Πληροφορίες: site: https://modekofair.com/en/home/ email: thessaloniki@trade.gov.tr
7η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 03 – 05 Μαρτίου 2022
Εκθέματα: έκθεση με παραγωγούς αλουμινίου, πρώτες ύλες που χρησιμοποιούμε στην παραγωγή, μηχανήματα και εξοπλισμό
Πληροφορίες: site: https://aluexpo.com/home-en/ email: thessaloniki@trade.gov.tr
2η EΚΘΕΣΗ ΕΛΙΑΣ & ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 03 – 06 Μαρτίου 2022
Εκθέματα: έκθεση ελιάς και γαλακτοκομικών προϊόντων
Πληροφορίες: site: https://www.peynirfestivali.com/ email: thessaloniki@trade.gov.tr
2nd ISTANBUL CHEESE FAIR & 1st ISTANBUL OLIVE FESTIVAL
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία:03-06 Μαρτίου2022
Εκθέματα:Έκθεση Τυριούκαι Φεστιβάλ Ελαιόλαδου
Πληροφορίες: site:http://www.musavirlikler.gov.tr/ email:mailto:atina@ticaret.gov.tr
τηλ: 210 722 21 96
15th INTERNATIONAL HOUSEWARES SOURCING FAIR
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 10-13 Μαρτίου 2022
Εκθέματα: Έκθεση προμήθειας και οικιακών ειδών
Πληροφορίες: site: https://en.hostistanbulfair.com/ email: thessaloniki@trade.gov.tr
17th INTERNATIONAL LIFT EXHIBITION
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 10-13 Μαρτίου 2022
Εκθέματα: Έκθεση ανελκυστήρων
Πληροφορίες: site: https://en.asansoristanbul.com/ email: thessaloniki@trade.gov.tr
SEAFOOD EXPO GLOBAL 2022
Πόλη: Βαρκελώνη, Ισπανία
Ημερομηνία: 26-28 Απριλίου 2022
Εκθέματα: Έκθεση ιχθυηρών & θαλασσινών
Πληροφορίες: e-mail: c.tsiampali@pkm.gov.gr τηλ: 2313 330391

Μετατίθενται χρονικά η Διεθνής Έκθεση PROWEIN 2022
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μας ενημερώνει ότι η Διεθνής Έκθεση PROWEIN 2022, η οποία ήταν προγραμματισμένη να
πραγματοποιηθεί από τις 27 έως τις 29 Μαρτίου 2022 στο Ντίσελντορφ, αναβάλλεται για τις 15 - 17 Μαΐου 2022, λόγω των
ιδιαίτερων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί εξαιτίας της πανδημίας COVID 19.
Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα 2313330350 κα. Γλυκερία Καραλή, 2313330391 κα.
Τσιαμπαλή Χαρίκλεια, κα. Μαρία Ελευθεριάδου 2313330052.
Περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση στο www.prowein.com
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Ανακοίνωση για την 2η Διεθνή Έκθεση Ελιάς & Γαλακτοκομικών Προϊόντων
Το Γραφείο του Εμπορικού Ακολούθου του Προξενείου της Τουρκίας στη Θεσσαλονίκη, μας ενημερώνει
Στις 03 - 06 Μαρτίου 2022 πρόκειται να πραγματοποιηθεί η Διεθνής Έκθεση «EΚΘΕΣΗ ΕΛΙΑΣ & ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
(CHEESE 2022)» και στην Τουρκία- İstanbul – με την επιχορήγηση του σχετιζόμενου φορέα εξαγωγής. Στην έκθεση προσκαλούνται
τα στελέχη των διοικήσεων των εταιριών που δραστηριοποιούνται στους τομείς: Εισαγωγείς και εξαγωγείς.
Παράλληλα με την έκθεση υπάρχει ειδική διοργάνωση από το Υπουργείο της Τουρκίας, το οποίο διαρκεί 3 μέρες και περιλαμβάνει
επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο καθώς και συναντήσεις με τους παραγωγούς.
Κατά τη διάρκεια των ημερομηνιών της έκθεσης ( 02 - 05 Μαρτίου 2022 ) το 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 (02 - 05 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://www.peynirfestivali.com/
Λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος στην έκθεση, ενδέχεται το Υπουργείο να μειώσει τον αριθμό των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. Γι’
αυτό το λόγο, παρακαλούνται οι εταιρείες που κάνουν αίτηση να μην προβούν σε προγραμματισμό του ταξιδιού τους προτού λάβουν
την τελική έγκριση από τη Πρεσβεία της Τουρκίας στην Αθήνα.
Οι 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:thessaloniki@trade.gov.tr

Ανακοίνωση για 15th International Housewares Sourcing Fair
Το Γραφείο του Εμπορικού Ακολούθου του Προξενείου της Τουρκίας στη Θεσσαλονίκη, μας ενημερώνει ότι στις 10 - 13 Μαρτίου
2022 πρόκειται να πραγματοποιηθεί Διεθνής Έκθεση « INTERNATIONAL HOUSEWARES SOURCING FAIR » από την εταιρία
Tarsus 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: Γυαλί, πορσελάνη, κεραμικά σκεύη, Μεταλλικά κουζινικά, Πλαστικά οικιακά / αξεσουάρ κήπου, Οικιακά είδη, Διακοσμητικό
σπίτι και μαγειρικά σκεύη
και Ηλεκτρικές συσκευές.
Παράλληλα με την έκθεση υπάρχει ειδική διοργάνωση από το αρμόδιο Υπουργείο της Τουρκίας στην Αθήνα, το οποίο διαρκεί 3 μέρες
και περιλαμβάνει επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο καθώς και συναντήσεις με τους παραγωγούς. Οι λεπτομέρειες της συγκεκριμένης
διοργάνωσης είναι όπως παρακάτω:
Κατά τη διάρκεια των ημερομηνιών της έκθεσης ( 09 - 12 Μαρτίου 2022 ) το Υπουργείο θα καλύψει τα έξοδα διαμονής ενός
εκπροσώπου από κάθε εταιρία για 3 νύχτες.
Tα έξοδα διαμονής θα καλυφθούν μόνο εφόσον οι επισκέπτες λάβουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και ταξιδέψουν στις
συγκεκριμένες ημερομηνίες ( 09 - 12 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://en.hostistanbulfair.com/
Λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος στην έκθεση, ενδέχεται το Υπουργείο να μειώσει τον αριθμό των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. Γι’
αυτό το λόγο, παρακαλούνται οι εταιρείες που κάνουν αίτηση να μην προβούν σε προγραμματισμό του ταξιδιού τους προτού λάβουν
την τελική έγκριση από τη Πρεσβεία.
Oι εταιρείες που θέλουν να επισκεφτούν την έκθεση πρέπει να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση και να την στείλουν το
αργότερο μέχρι τις 25.02.2022 στο e-mail thessaloniki@trade.gov.tr

Ανακοίνωση για την 17th Iinternational Lift Exhibition
Το Γραφείο του Εμπορικού Ακολούθου του Προξενείου της Τουρκίας στη Θεσσαλονίκη, μας ενημερώνει ότι στις 10 - 13 Μαρτίου
2022 πρόκειται να πραγματοποιηθεί η Διεθνής Έκθεση « INTERNATIONAL LIFT EXHIBITION » από την εταιρία IFO İstanbul Trade
Fairs και στην Τουρκία- İSTANBUL – στο
Tuyap Fair and Congress Center – με την επιχορήγηση του σχετιζόμενου φορέα εξαγωγής. Στην έκθεση προσκαλούνται τα στελέχη
των διοικήσεων των εταιριών που δραστηριοποιούνται στους τομείς Εγκατάστασης και συντήρησης ανελκυστήρων, Κατασκευαστές
εξαρτημάτων ανύψωσης, Κατασκευαστικές επιχειρήσεις, εργολάβοι και συνεταιρισμοί, τεχνικά έργα, αρχιτεκτονική, μηχανική και
συμβουλευτικές εταιρείες, Διαχειριστές διαμερισμάτων, ιδιοκτήτες κτιρίων, Επιχειρήσεις πιστοποίησης.
Παράλληλα με την έκθεση υπάρχει ειδική διοργάνωση από το αρμόδιο Υπουργείο της Τουρκίας, το οποίο διαρκεί 3 μέρες και
περιλαμβάνει επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο καθώς και συναντήσεις με τους παραγωγούς.
Κατά τη διάρκεια των ημερομηνιών της έκθεσης ( 09 - 12 Μαρτίου 2022 ) το αρμόδιο Υπουργείο θα καλύψει τα έξοδα διαμονής ενός
εκπροσώπου από κάθε εταιρία για 3 νύχτες.
Τα έξοδα διαμονής θα καλυφθούν μόνο εφόσον οι επισκέπτες λάβουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και ταξιδέψουν στις
συγκεκριμένες ημερομηνίες ( 09 - 12 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://en.asansoristanbul.com/
Λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος στην έκθεση, ενδέχεται το Υπουργείο να μειώσει τον αριθμό των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. Γι’
αυτό το λόγο, παρακαλούνται οι εταιρείες που κάνουν αίτηση να μην προβούν σε προγραμματισμό του ταξιδιού τους προτού λάβουν
την τελική έγκριση από τη Πρεσβεία της Τουρκίας στην Αθήνα.
Oι εταιρείες που θέλουν να επισκεφτούν την έκθεση πρέπει να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση και να την στείλουν το
αργότερο μέχρι τις 25.02.2022 στο e-mail thessaloniki@trade.gov.tr
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31/1/2022
ΠΑΡΑΤΑΣΗ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΗΛ.24213 51157

ΓΝ ΒΟΛΟΥ
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31/1/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ
(ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ) ΤΗΛ. 2310 381080

ΤΗΝ
ΥΛΙΚΟΥ

424 ΓΣΝΘ
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31/1/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ
(ΦΑΡΜΑΚΑ
ΓΙΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΕΣ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ)
ΤΗΛ.
2310
381080
31/1/2022
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ
ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΤΗΛ.2421351157

424 ΓΣΝΘ

7/2/2022
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΤΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ
ΤΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΤΗΛ.2313323115
10/2/2022
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΛΟΙΠΩΝ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
(ΙΑΤΡΙΚΑ
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ)
ΤΗΛ.2310381080
16/2/2022
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΛΟΙΠΩΝ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
(ΙΑΤΡΙΚΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ)
ΤΗΛ.2310381080
17/2/2022
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΛΟΙΠΩΝ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
(ΙΑΤΡΙΚΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)
ΤΗΛ.2310381080
21/2/2022
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΛΟΙΠΩΝ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
(ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΓΧΥΣΗΣ) ΤΗΛ.2310381080

ΓΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

22/2/2022
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ) ΤΗΛ.2310381080

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

