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Κρατική επιδότηση ύψους 26,3 εκατ. ευρώ καταβλήθηκε σε
18.044 δικαιούχους των δύο προγραμμάτων «ΓΕΦΥΡΑ» για
τον μήνα Ιανουάριο – Συνολική στήριξη 529,6 εκατ. ευρώ σε
86.199 δανειολήπτες έχουν προσφέρει, μέχρι σήμερα,
«ΓΕΦΥΡΑ 1» και «ΓΕΦΥΡΑ 2»
Δελτίο Τύπου 15.02.2022 : Το Υπουργείο Οικονομικών συνεχίζει
την οικονομική στήριξη των πληγέντων νοικοκυριών και
επιχειρήσεων από την πανδημία του κορονοϊού. Στο πλαίσιο
αυτό, προέβη, στις 31 Ιανουαρίου 2022:
Στη δέκατη πέμπτη φάση πληρωμών της κρατικής επιδότησης
από το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ 1», που αφορά σε δάνεια 1ης
κατοικίας
Στην έβδομη φάση πληρωμών της κρατικής επιδότησης από το
πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ 2», που αφορά σε επιχειρηματικά δάνεια.
Οι πληρωμές του προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ 1» στα τέλη
Ιανουαρίου ανήλθαν συνολικά στα 1,7 εκατ. ευρώ και
αντιστοιχούν στην επιδότηση 15.892 δανείων 1ης κατοικίας και
9.672 δικαιούχων.
Η κρατική επιδότηση συνεχίζεται έως ότου όλοι οι δικαιούχοι
λάβουν 3 μήνες πρόσθετη επιδότηση, δηλαδή συνολική
επιδότηση διάρκειας 12 μηνών.
Οι δικαιούχοι για τους οποίους δεν έχει ολοκληρωθεί η 9μηνη
επιδότηση, θα λάβουν την πρόσθετη επιδότηση 3 μηνών, μετά
το πέρας του 9μήνου τους.
Συνυπολογίζοντας και τις προηγούμενες δεκατέσσερις φάσεις
πληρωμών, των μηνών Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2020 και
Ιανουαρίου Δεκεμβρίου 2021, το συνολικό ποσό της κρατικής
επιδότησης που έχει καταβληθεί, μέχρι σήμερα, ανέρχεται στα
248,7 εκατ. ευρώ σε 75.666 δικαιούχους.
Όσον αφορά στο πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ 2», οι πληρωμές
ανήλθαν συνολικά στα 24,6 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούν στην
επιδότηση 16.281 δανείων και 8.372 δικαιούχων, οι οποίοι είναι
ελεύθεροι επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που
έχουν αποδεδειγμένα πληγεί από την πανδημία του κορονοϊού,
δηλαδή έχουν υποστεί μείωση του κύκλου εργασιών τους κατά
τουλάχιστον 20% το 2020, συγκριτικά με το 2019.
Συνυπολογίζοντας και τις προηγούμενες έξι φάσεις πληρωμών,
των μηνών Ιουλίου –Δεκεμβρίου 2021, το συνολικό ποσό της
κρατικής επιδότησης που έχει καταβληθεί, μέχρι σήμερα,
ανέρχεται στα 280,9 εκατ. ευρώ σε 10.533 δικαιούχους.
Υπενθυμίζεται ότι για όσους δικαιούχους ρύθμισαν τα μη
εξυπηρετούμενα δάνειά τους με τους πιστωτές στα τέλη του
προηγούμενου έτους (Οκτώβριο – Δεκέμβριο 2021, σύμφωνα με
την 3μηνη παράταση που θεσπίστηκε με τον Νόμο 4842/2021),
η 8 μηνών επιδότηση ξεκινάει σταδιακά και θα ολοκληρωθεί
μέσα στο 2022.
Αθροίζοντας τις πληρωμές των δύο προγραμμάτων, το συνολικό
ποσό της κρατικής επιδότησης που έχει καταβληθεί, μέχρι
σήμερα, ανέρχεται στα 529,6 εκατ. ευρώ σε συνολικά 86.199
δικαιούχους.
Με την υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων, η Κυβέρνηση
ενισχύει το πλέγμα μέτρων στήριξης νοικοκυριών και
επιχειρήσεων που πλήττονται από τις οικονομικές επιπτώσεις
της υγειονομικής κρίσης.
Ταυτόχρονα, επιβραβεύει, για πρώτη φορά, τη συνέπεια και
ενισχύει την κουλτούρα πληρωμών.
Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου.
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Σε λειτουργία το Open Car για την αναζήτηση
πληροφοριών σχετικά με οχήματα
Τα Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονομικών
και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)
ανακοινώνουν ότι τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία η νέα
υπηρεσία Open Car. Πρόκειται για την πλατφόρμα μέσω
της οποίας οι πολίτες μπορούν να αναζητούν πληροφορίες
σχετικά με οχήματα τα οποία διαθέτουν πινακίδες που
έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα. Η υπηρεσία βρίσκεται στο
gov.gr, στην ενότητα «Πολίτης και καθημερινότητα» και την
υποενότητα «Μετακινήσεις». Εναλλακτικά, οι πολίτες
μπορούν να εισέλθουν στην υπηρεσία απευθείας, στο
opencar.services.gov.gr .
Οι πληροφορίες στις οποίες έχει πρόσβαση ο χρήστης της
υπηρεσίας είναι οι ακόλουθες:
αν το όχημα είναι σε κίνηση / ακινησία ή έχει κλαπεί
αν είναι ασφαλισμένο / ανασφάλιστο, καθώς και την
ημερομηνία έναρξης και λήξης ασφάλισης και
το χρώμα, ο κατασκευαστής και ο τύπος του οχήματος.
Σημειώνεται ότι μέσω της υπηρεσίας Open Car δεν
παρέχονται πληροφορίες για τα στοιχεία ταυτότητας των
ιδιοκτητών ή κατόχων των οχημάτων, ούτε στοιχεία τυχόν
οφειλών από τέλη κυκλοφορίας. Για την είσοδο στην
πλατφόρμα δεν απαιτείται αυθεντικοποίηση και η
αναζήτηση πραγματοποιείται με βάση μόνο τον αριθμό
κυκλοφορίας του οχήματος.
Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της υπηρεσίας έγινε από την
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, τη Γενική
Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας
Διοίκησης,
τη
Γενική
Γραμματεία
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Εθνικό
Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ –
GRNET).
Κοινό Δελτίο Τύπου των Υπουργείων Οικονομικών και
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων.

Οι κυριότερες ρυθμίσεις των τροπολογιών που
κατατέθηκαν στο νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό
του ΕΦΚΑ
Δελτίο Τύπου Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων - Οι κυριότερες ρυθμίσεις των τροπολογιών
που κατατέθηκαν στο νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό
του ΕΦΚΑ. Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου.

Τη σύσταση, μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας,
του Ταμείου Εγγυοδοσίας Καινοτομίας υπέγραψε ο
Υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Γιάννης
Τσακίρης
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων Δελτίο Τύπου
15.02.2022: Τη σύσταση, μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής
Τράπεζας, του Ταμείου Εγγυοδοσίας Καινοτομίας με σκοπό την
στήριξη και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των καινοτόμων
πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τη
υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων έρευνας και καινοτομίας,
υπέγραψε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης
Τσακίρης. Μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας Καινοτομίας και σε
συνεργασία με τις Τράπεζες θα χορηγούνται επενδυτικά δάνεια
έως και 400.000 ευρώ για επενδύσεις σε ενσώματα ή άυλα πάγια
περιουσιακά στοιχεία απαραίτητα για την ολοκλήρωση του
επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης. Οι επιχειρήσεις θα έχουν
τη δυνατότητα να κάνουν χρήση μέρους του δανείου και ως
κεφάλαιο κίνησης το οποίο σχετίζεται με την υλοποίηση του
επενδυτικού τους πλάνου. Δικαιούχοι θα είναι μόνο επιχειρήσεις
που θα αναλάβουν να ολοκληρώσουν ένα καινοτόμο επενδυτικό
πλάνο, με συγκεκριμένα κριτήρια καινοτομίας, όπως αυτά θα
περιγράφονται
στην
προκήρυξη,
αλλά
και
κριτήρια
περιβαλλοντικά, κοινωνικά και κριτήρια εταιρικής διακυβέρνησης
(ESG), σημαντικά για την περαιτέρω βιώσιμη ανάπτυξη τους, ενώ
επιλέξιμοι είναι όλοι οι κλάδοι δραστηριοτήτων. Πρόκειται για το
πρώτο χρηματοδοτικό εργαλείο που αφορά αποκλειστικά
καινοτόμες επιχειρήσεις και έρχεται να καλύψει το κενό
χρηματοδότησης των συγκεκριμένων επιχειρήσεων ενόψει και
της έναρξης του νέου ΕΣΠΑ μέσω του οποίου τα υβριδικά
χρηματοοικονομικά εργαλεία θα εισαχθούν ως βασική μορφή
χρηματοδότησης των επιχειρήσεων. Για τη σύσταση του Ταμείου
προβλέπεται χρηματοδοτική συνεισφορά από το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων προς την ΕΑΤ ύψους 64.490.000 ευρώ
για την κάλυψη του κεφαλαίου εγγυοδοσίας και των
επιχορηγήσεων που θα παρέχει το Ταμείο. Τα συνολικά
κεφάλαια που αναμένεται να μοχλευθούν, είναι άνω των 120 εκ.
ευρώ. Σημειώνεται ότι τη διαχείριση και λειτουργία του Ταμείου θα
έχει η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.

Ειδικό Σχέδιο Χρηματοδότησης Δράσεων Κυκλικής
Οικονομίας
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προετοιμάζει το
Ειδικό Σχέδιο Χρηματοδότησης Δράσεων Κυκλικής Οικονομίας
που αποτελεί τη δράση Ο.7 του Νέου Σχεδίου Δράσης της
Ελλάδας για την Κυκλική Οικονομία – Οδικού Χάρτη 2021-2025.
Το Ειδικό Σχέδιο Χρηματοδότησης Δράσεων Κυκλικής
Οικονομίας θα εξειδικεύει τους προβλεπόμενους πόρους των
διαφόρων χρηματοδοτικών εργαλείων ώστε να κατευθυνθούν
σε δράσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας για την κυκλική
οικονομία, τις επιχειρήσεις, το περιβάλλον, την κοινωνία. Το
σχέδιο επίσης θα αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για την
καθοδήγηση των επιχειρήσεων (ιδιαίτερα των ΜΜΕ) και των
τραπεζών με σκοπό τη δανειοδότηση για ανάπτυξη δράσεων
κυκλικής οικονομίας και θα περιλαμβάνει τη δημιουργία
εργαλειοθήκης, χρηματοδοτικών εργαλείων και οδηγού για
επενδύσεις στην κυκλική οικονομία.
Το Σχέδιο, θα συμβάλλει επίσης στον διυπουργικό συντονισμό
των χρηματοδοτήσεων σε τρέχοντα ή νέα προγράμματα που
έχουν επιλέξιμες δράσεις σχετικές με τις θεματικές της κυκλικής
οικονομίας που περιλαμβάνονται στο Νέο Σχέδιο Δράσης της
Ελλάδας.
Δείτε εδώ το σύνδεσμο του ερωτηματολογίου.
Το ερωτηματολόγιο έχει 10 ερωτήματα, η συμπλήρωση του είναι
απλή και απαιτεί μερικά λεπτά.
Οι απαντήσεις μπορούν να καταγραφούν έως και τις
18/02/2022.
Τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία μπορείτε να τα αποστείλετε
στο email: CEConsultation.ypen@gmail.com

Εκδήλωση «ΤΕΚΑ | Νέα δεδομένα για εργοδότες και
επιχειρήσεις»
Το Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης
(ΤΕΚΑ) σε συνεργασία με τον e-ΕΦΚΑ διοργανώνουν
ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «ΤΕΚΑ | Νέα δεδομένα
για εργοδότες και επιχειρήσεις», όπου θα παρουσιαστούν
οι ακόλουθες θεματικές ενότητες:
Υπαγωγή
μισθωτών
ασφαλισμένων,
διαδικασία,
απεικόνιση στο Μητρώο του e-ΕΚΦΑ
Υπαγωγή μη μισθωτών ασφαλισμένων και νέα
ειδοποιητήρια
Υποβολή ΑΠΔ, καταβολή εισφορών και ασφαλιστική
ενημερότητα εργοδοτών
Ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων χρεών και ΚΕΑΟ
Για κάθε ενότητα θα είναι δυνατή η παροχή διευκρινίσεων
σε ερωτήματα των συμμετεχόντων.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 22
Φεβρουαρίου και ώρα 16:30, στην αίθουσα ΕΡΜΗΣ του
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών,
τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα και προφυλάξεις.
Θα προλογίσουν ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης και ο Υφυπουργός
Εργασίας
και
Κοινωνικών
Υποθέσεων Πάνος
Τσακλόγλου.
Ομιλητές:
Παυλίνα Καρασιώτου, Γενική Γραμματέας Κοινωνικών
Ασφαλίσεων και Πρόεδρος της Προσωρινής Διοικούσας
του ΤΕΚΑ
Αλέξανδρος Βαρβέρης, Α’ Υποδιοικητής e-ΕΦΚΑ και
μέλος της Προσωρινής Διοικούσας του ΤΕΚΑ
Γιώργος Στρατόπουλος, Ειδικός Σύμβουλος Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και μέλος της
Προσωρινής Διοικούσας του ΤΕΚΑ
Γιώργος Μητροφάνης, Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Εισφορών Μισθωτών e-ΕΦΚΑ
Γιάννης Ζαφειρόπουλος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Εισφορών Μη Μισθωτών e-ΕΦΚΑ
Αφροδίτη Νιφόρου, Στέλεχος ΤΕΚΑ
Θα συντονίσει η δημοσιογράφος Ευγενία Τζώρτζη.
Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την ευγενική
υποστήριξη της ΠΟΦΕΕ-ΕΦΕΕΑ.
Για συμμετοχή μέσω πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης
στον σύνδεσμο μέχρι την Κυριακή 20 Φεβρουαρίου 2022.
Μετά την εγγραφή́, οι συμμετέχοντες θα λάβουν, με
σχετικό́ μήνυμα ηλεκτρονικού́ ταχυδρομείου, τον
σύνδεσμο διασύνδεσης τους στην ενημερωτική́ εκδήλωση.
Επισημαίνεται πως η είσοδος είναι ελεύθερη κατόπιν
εγγραφής στο χώρο της εκδήλωσης και πραγματοποιείται
με πιστοποιητικό πλήρους εμβολιασμού ή με
πιστοποιητικό νόσησης.
Δείτε επισυναπτόμενη την πρόσκληση και
το πρόγραμμα της εκδήλωσης.
Για περισσότερες πληροφορίες στο email
: teka-info@yeka.gr και στο τηλ.: 2131516051.

Τελευταία ημερομηνία συμμετοχής για 15η Διεθνής
Έκθεση με Είδη Σπιτιού
Το Ελληνοτουρκικό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο
μας ενημερώνει ότι την Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου είναι η
τελευταία ημερομηνία συμμετοχής στην 15η Διεθνής
Έκθεση με Είδη Σπιτιού.
Η αίτηση εγγραφής
εγγραφής εδώ

μέλους

εδώ και

το

έντυπο

Coding Factory: Επαγγελματική κατάρτιση στον
Προγραμματισμό από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών και διασύνδεση με την αγορά εργασίας

Διαδικτυακό
Εκπαιδευτικό
Πρόγραμμα
με
θέμα:
«Ηλεκτρονική ασφάλεια και προστασία για επιχειρήσεις
ηλεκτρονικού εμπορίου»

To ΚΕΔΙΜ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών θα
πραγματοποιήσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην
Ανάπτυξη Λογισμικού και ξεκινά την Δευτέρα 14 Μαρτίου
2022 με θέμα: « Coding Factory: Επαγγελματική κατάρτιση
στον Προγραμματισμό από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών και διασύνδεση με την αγορά εργασίας».
Η εκπαιδευτική διαδικασία περιλαμβάνει γνώση και πρακτική
εφαρμογή μέσω πραγματικών projects από ακαδημαϊκούς
και επαγγελματίες εισηγητές και προσφέρει ολόκληρο το
φάσμα των γνώσεων στον Προγραμματισμό και την
Ανάπτυξη Λογισμικού: Java SE/EE,
JSP/Servlets,
Hibernate/Spring/Spring Boot, C# .NET Core, ASP.NET
Core, Python, Web Programming με HTML/CSS, JavaScript,
Node.js, PHP, TypeScript/Angular, UX/UI, Βάσεις Δεδομένων
με SQL, MS SQL Server, MySQL, NoSQL Databases, Design
Patterns όπως MVC, DAO, DTO, SOA.
Σε συνεργασία με το Γραφείο Διασύνδεσης του ΟΠΑ, το
Coding Factory προσφέρει επίσης συμβουλευτικές
υπηρεσίες και υπηρεσίες διασύνδεσης για την είσοδο των
αποφοίτων του προγράμματος στην αγορά εργασίας μέσα
από μία συνολική διαδικασία εκπαίδευσης και ένταξης στην
αγορά εργασίας.
ΣτοCoding
Factory
εφαρμόζονται
καινοτόμες
και
πολυδιάστατες μέθοδοι διδασκαλίας που περιλαμβάνουν την
διεξαγωγή του μαθήματος στην τάξη για όσους επιθυμούν και
μπορούν να συμμετέχουν στην δια ζώσης εκπαίδευση και την
ταυτόχρονη διεξαγωγή του μαθήματος εξ’ αποστάσεως μέσω
της Ιδρυματικής Πλατφόρμας Microsoft Teams για όσους είτε
επιθυμούν να παρακολουθούν και να συμμετέχουν στο
μάθημα από το χώρο τους ή και για όσους δεν μπορούν να
προσέρχονται δια ζώσης λόγω γεωγραφικών ή άλλων
περιορισμών, μιας και το Coding Factory προσφέρεται σε
εκπαιδευόμενους από όλη την Ελλάδα.
Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 360 ώρες
κατανεμημένες σε 24 εβδομάδες. Τα μαθήματα διεξάγονται
καθημερινά Δευτέρα - Παρασκευή 18.00 - 21.00.Η επόμενη
σειρά ξεκινάει στις 14/3/2022 έως 14/10/2022 (εκτός
Αυγούστου) και οι αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές μέχρι
10 Μαρτίου.Για εγγραφή εδώ. Για περισσότερες
πληροφορίες:site:https://codingfactory.aueb.gr
e-mail: codingfactory@aueb.gr ,τηλ: 6932254657.

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, σε
συνεργασία με το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο
της υλοποίησης σειράς εκπαιδευτικών προγραμμάτων για
αναλυτική ενημέρωση της επιχειρηματικής κοινότητας σε
θέματα ηλεκτρονικού εμπορίου, συνδιοργανώνουν νέο
διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο: «Ηλεκτρονική ασφάλεια και
προστασία για επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου», στις
28.02-3.03.2022.
Το σεμινάριο θα έχει διάρκεια 16 διδακτικές ώρες και θα
υλοποιηθεί σε 4 ισόχρονες διαδικτυακές συναντήσεις κατά τις
ημέρες Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη & Πέμπτη και ώρες 17.0020.00.
Στους συμμετέχοντες, που δεν θα ξεπερνούν τα 30 άτομα, έτσι
ώστε να εξασφαλιστεί η διαδραστικότητα του σεμιναρίου, θα
απονεμηθούν σχετικά πιστοποιητικά συμμετοχής.
Για περισσότερες πληροφορίες, για τη δήλωση συμμετοχής
καθώς και για το πρόγραμμα του σεμιναρίου πατήστε εδώ.
Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από το
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Εκδόσεων ΕΒΕΘ, Τηλ. 2310370132.

14η έκδοση του IIJS Signature 2022 και 8η Έκδοση του
India Gem and Jewellery Machinery Export
Η Πρεσβεία της Ινδίας στην Αθήνα ενημερώνει ότι το
Συμβούλιο Προώθησης Εξαγωγών Gem & Jewellery
(GJEPC) διοργανώνει την 14η έκδοση του IIJS Signature
2022 και 8th Edition of India Gem and Jewellery Machinery
Export (IGJME 2022) κατά τις 18-21 Φεβρουαρίου 2022 στο
Bombay Exhibition, Goregaonent, Βομβάη. Το IIJS Signature
2022, η πολυαναμενόμενη εκδήλωση κοσμημάτων του
πρώτου εξαμήνου του έτους θα έχει σαφώς καθορισμένες και
απλοποιημένες ενότητες προϊόντων που περιλαμβάνουν:
• Gold & Gold CZ Studded Jewellery
• Διαμάντια, πολύτιμοι λίθοι και άλλα κοσμήματα με καρφιά
• Loose Stones
• Ασημένια κοσμήματα, τεχνουργήματα και είδη δώρων.
• Εργαστήρια & Εκπαίδευση
Αυτή θα είναι μια «Εμπορική Έκθεση Μόνο», όπου θα
συμμετέχουν διεθνείς εκθέτες μαζί με εγχώριους εκθέτες.
Για περισσότερες πληροφορίες:
site: https://gjepc.org/iijs-signature

Νέο Πρόγραμμα
Επιμόρφωσης «Εισαγωγή
Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων (SPSS)»

στην

Το ΚΕΔΙΜ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου διοργανώνει
νέο κύκλο προγραμμάτων δια βίου μάθησης με τίτλο
«Εισαγωγή στην Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων (SPSS)»τα
οποία ξεκινούν την Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2022.
Το πρόγραμμα υλοποιείται υβριδικά με Βιντεομαθήματα
(MOOCs) σε μία καινοτόμα πλατφόρμα μάθησης με
διαδραστικό
περιεχόμενο
(βιντεοδιαλέξεις,
quiz,
δραστηριότητες, λειτουργία forum, σημειώσεις κ.ά.).
Περιλαμβάνει 60 ώρες επιμόρφωσης, διαρκεί 6 εβδομάδες και
δίνεται
πιστοποιητικό
επιμόρφωσης
από
Δημόσιο
Πανεπιστήμιο.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:
• Πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
• Απόφοιτους Λυκείου με συναφή ενδιαφέροντα.
• Ερευνητές που επιθυμούν να διεξάγουν τη δική τους έρευνα.
Το μάθημα αφορά στις βασικές αρχές που διέπουν τη
στατιστική. Δίνεται έμφαση τόσο στην περιγραφική όσο και στην
επαγωγική στατιστική. Παρουσιάζονται οι διάφοροι τύποι
μεταβλητών και οι αντίστοιχοι τρόποι με τους οποίους
μπορούμε να τους περιγράψουμε. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη
διερεύνηση σχέσεων μεταξύ μεταβλητών και στις βασικές
μεθόδους στατιστικής ανάλυσης όπως είναι:
• τα διαστήματα εμπιστοσύνης
• οι έλεγχοι υποθέσεων (ανεξαρτησίας χ^2, t-test κλπ.)
• η ανάλυση διακύμανσης και ανάλυση παλινδρόμησης
Η Παρακολούθηση του μαθήματος είναι δωρεάν και το κόστος
αίτησης λήψης πιστοποιητικού είναι 60 ευρώ.
Το κόστος συμμετοχής εξοφλείται εφάπαξ και αφορά μόνο τους
εκπαιδευόμενους που θέλουν να λάβουν πιστοποιητικό
επιτυχούς παρακολούθησης από το Ελληνικό Ανοικτό
Πανεπιστήμιο.
Οι εγγραφές ξεκίνησαν την Τρίτη 1 Φεβρουαρίου 2022. Για
εγγραφή εδώ.
Βίντεο προώθησης: https://youtu.be/GruCc9ziVAc?t=3
Δείτε εδώ λεπτομέρειες για το πρόγραμμα.
Για περισσότερες πληροφορίες : site: www.coursity.gr
e-mail: info@coursity.gr

Διεθνές Φεστιβάλ Γαστρονομίας “Preveza
Food Festival”
Τον Ιούλιο του 2022 θα πραγματοποιηθεί η διεξαγωγή του
Διεθνούς Φεστιβάλ Γαστρονομίας “Preveza Food Festival”, το
οποίο συν διοργανώνεται από την Unity Expo, τον Δήμο
Πρέβεζας, την Περιφέρεια Ηπείρου και το Επιμελητήριο
Πρέβεζας. Το Διεθνές Φεστιβάλ Γαστρονομίας 2022 θα
πραγματοποιηθεί στην Πλατεία Ανδρούτσου, στην Πρέβεζα.
Στόχος είναι όπως να παρουσιαστεί συνολικά η Κέρκυρα, με
σκοπό την προώθηση της ιδιαίτερης γαστρονομικής και
πολιτιστικής παράδοσης καθώς και τα τοπικά αγροδιατροφικά
της προϊόντα.
Ειδική παρουσίαση γευσιγνωσίας και προβολής των
αγροδιατροφικών προϊόντων της Κέρκυρας με τοπικές
παραδοσιακές συνταγές θα διεξαχθεί στα πλαίσια του Φεστιβάλ.
Πρόκειται για μια πολύ- επίπεδη εκδήλωση που μέσω δράσεων,
όπως η γευσιγνωσία προϊόντων και των παράλληλων
εκδηλώσεων, συνδέουν την ταυτότητα των ανθρώπων με την
περιοχή παραγωγής των προϊόντων, που αυτό είναι που
χαρακτηρίζεται ως γαστρονομική πολιτιστική ταυτότητα.
Στηρίζοντας έτσι έμπρακτα τον αγροτικό- παραγωγικό τομέα και
το τουριστικό προϊόν, που ποικιλότροπα συνδέεται με αυτόν.
Το Preveza Food Festival θα παρουσιάσει την Ευρωπαϊκή
Γαστρονομία. Θα συνδέσει την ελληνική με την ευρωπαϊκή
γαστρονομία και θα φιλοξενήσει στην Πρέβεζα διαφορετικές
γεύσεις από όλη την Ευρώπη. Θα δώσει το έναυσμα σε Σεφ από
διαφορετικούς ευρωπαϊκούς πολιτισμούς να εξερευνήσουν την
Ελλάδα και να λειτουργήσει ως γέφυρα για την παρουσίαση της
ελληνικής κουζίνας στον κόσμο και το αντίστροφο. Να
γνωρίσουμε το διαφορετικό, το ξένο και οι ουρανίσκοι των
παρευρισκόμενων να εξερευνήσουν νέες γεύσεις. Κατά την
διάρκεια των δύο ημερών οι επισκέπτες θα περιηγηθούν μέσω
ενός «γευστικού ευρωπαϊκού ταξιδιού», από διάφορες κουζίνες
της Ευρώπης.
Το Preveza Food Festival είναι
το
πιο
ολοκληρωμένο
ευρωπαϊκό γαστρονομικό φεστιβάλ, το οποίο αποτελεί μια
σύνθεση από τους καλύτερους παραγωγούς, οινοποιεία,
ζυθοποιεία μπύρας και παραδοσιακά προϊόντα όπου θα τα
παρουσιάσει τόσο στους επαγγελματίες του χώρου όσο και
στους λάτρεις της γαστρονομίας.
Όλα
τα
στοιχεία
σχετικά
με
το Preveza Food Festival βρίσκονται στην
ιστοσελίδα: www.myfestivals.gr και συνημμένα θα βρείτε το
έντυπο εδώ με την αναλυτική παρουσίαση του φεστιβάλ καθώς
και το κόστος συμμετοχής.
Παρακαλούμε να κατεβάσετε και να συμπληρώσετε το έντυπο
συμμετοχής αποστέλλοντάς το στο info@myfestivals.gr.

Athens Photo Festival 2022
Tο Athens Photo Festival απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση
σε φωτογράφους και δημιουργούς που χρησιμοποιούν
το μέσο της φωτογραφίας να υποβάλουν πρόταση για
συμμετοχή στο εκθεσιακό πρόγραμμα της φετινής
διοργάνωσης. Το κεντρικό πρόγραμμα του Athens Photo
Festival 2022 θα πραγματοποιηθεί από τις 8 Ιουνίου έως
τις 24 Ιουλίου 2022 στο Μουσείο Μπενάκη.
Πρόκειται για μια μεγάλη σε έκταση εκθεσιακή
παραγωγή, η οποία θα αναπτυχθεί σε 3.000 τετραγωνικά
μέτρα, καταλαμβάνοντας όλους τους εκθεσιακούς
χώρους του μουσείου. Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ θα
επεκταθεί και σε άλλους χώρους της Αθήνας,
διασταυρώνοντας φωτογραφικά έργα, οπτικοακουστικό
υλικό, εγκαταστάσεις και καλλιτεχνικές εκδόσεις.
Εκθέσεις με τη συμμετοχή 100+ καλλιτεχνών από
διαφορετικές χώρες, καθώς και ένα σύνολο δράσεων θα
συγκροτήσουν μια ευρεία πλατφόρμα ανάδειξης της
σύγχρονης
φωτογραφικής
δημιουργίας
και
αλληλεπίδρασης με την ευρύτερη πολιτιστική κοινότητα.
Η επετειακή διοργάνωση του Athens Photo Festival,
επικεντρώνεται με διάθεση διερευνητική και κριτική στα
ζητήματα και τους προβληματισμούς της σημερινής
κοινωνικής πραγματικότητας και εστιάζει συγχρόνως στο
μέλλον, αναδεικνύοντας καλλιτεχνικές πρακτικές που
αντικατοπτρίζουν
τις
αναζητήσεις
και
τους
πειραματισμούς στη σύγχρονη φωτογραφία.
Η
υποβολή των
αιτήσεων γίνεται
ηλεκτρονικά
στο δικτυακό τόπο του Φεστιβάλ, έως τις 15 Μαρτίου
2022.
Για εγγραφή εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες:
site: https://www.photofestival.gr/home-gr
e-mail: contact@photofestival.gr τηλ: 210 9211 750

Ανακοίνωση για την Συμμετοχή στη Διεθνή έκθεση World Smart Energy Week Japan
To EU Japan Industrial Cooperation Center, με την ευκαιρία της World Smart Energy Week – Tokyo (16 έως 18/3/2022),
προτίθεται να διοργανώσει διαδικτυακές Β2Β συναντήσεις για ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου ενέργειας που
ενδιαφέρονται για την Ιαπωνική αγορά.
Άνοιξε η ειδική πλατφόρμα στην οποία μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στις Β2Β συναντήσεις, επισκεπτόμενοι τον παρακάτω
σύνδεσμο. https://eu-japan-green-transition-2022.b2match.io/
Η προθεσμία εγγραφής είναι έως τις 17 Μαρτίου τ.ε. ενώ οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν από 14 έως 18 Μαρτίου 2022.
Υπενθυμίζουμε ότι η συμμετοχή είναι δωρεάν. Συνημμένα δείτε εδώ το αντίστοιχο φυλλάδιο στην τελική του έκδοση. Ιδιαίτερο
ενδιαφέρον υπάρχει για - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - Υποδομές έξυπνης ενέργειας - Εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων Βιοενέργεια - Τεχνολογίες για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα Η Ιαπωνία έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στον κλάδο της
ενέργειας και σχεδιάζει το 2050 να έχει πετύχει ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα. Αυτό συνεπάγεται την ανάγκη για τεράστιες
επενδύσεις, δεδομένης και της εξειδίκευσης της χώρας σε ενεργοβόρους κλάδους. Πέραν αυτού, οι ιαπωνικοί όμιλοι
επιχειρήσεων δραστηριοποιούνται διεθνώς σε ενεργειακά προγράμματα και υποδομές. Ως αποτέλεσμα, η ιαπωνική αγορά
παρουσιάζει μεγάλες ευκαιρίες για τις καινοτόμες ελληνικές επιχειρήσεις του κλάδου ενέργειας, τόσο για εξαγωγές όσο και για
άλλες μορφές συνεργασίας. Το Γραφείο ΟΕΥ Τόκυο είναι στη διάθεση των ενδιαφερόμενων και θα υποστηρίξει τις προσπάθειες
των ελληνικών επιχειρήσεων για είσοδο στην αγορά ενέργειας της Ιαπωνίας. Τα στοιχεία επικοινωνίας του Γραφείου μας είναι:
Email: ecocom-tokyo@mfa.gr , Τηλ. +81-3-3404-5853, +81-3-3404-1195

Μοριοδοτούμενα Επιμορφωτικά Προγράμματα "Εκπαίδευση Υπευθύνων Λειτουργίας, Διαχείρισης και Ασφάλειας
Πληροφοριακών και Δικτυακών Συστημάτων"
Στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης, ΚΕΔΙΒΙΜ και της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου,
η πλατφόρμα Ε.Π.Τ.Α. (https://epta.aegean.gr) υλοποιεί πρόγραμμα επιμόρφωσης και εξειδικευμένης κατάρτισης με τίτλο:«
Εκπαίδευση Υπευθύνων Λειτουργίας, Διαχείρισης και Ασφάλειας Πληροφοριακών και Δικτυακών Συστημάτων ». Το πρόγραμμα
αποσκοπεί στην απόκτηση απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων αναφορικά με τις Σύγχρονες Τεχνολογίες Δικτύων και την
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων. Εργαζόμενοι σε Οργανισμούς και Επιχειρήσεις ως διευθυντικά στελέχη, προϊστάμενοι,
τομεάρχες, τεχνική και διοικητική υποστήριξη, το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας επιμορφώνονται
με το συγκεκριμένο πρόγραμμα ώστε να ενισχύσουν τις παραγωγικές τους δυνατότητες και να βελτιώσουν την οργάνωση, διοίκηση
και επικοινωνία μέσα στον επαγγελματικό τους χώρο. Επιπλέον το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιώτες με επαγγελματικό
προσανατολισμό την πληροφορική που επιθυμούν να αποκτήσουν και να διευρύνουν τις γνώσεις τους πάνω σε θέματα δικτύωσης
και ασφάλειας. Το πρόγραμμα καλύπτει τις βασικές αρχές των σύγχρονων τεχνολογιών επικοινωνιών και δικτύωσης, καθώς και
ζητήματα ασφάλειας και ιδιωτικότητας στο διαδίκτυο. Το πρόγραμμα δεν προϋποθέτει προηγούμενη γνώση ή πρακτική εμπειρία σε
θέματα δικτύωσης και ασφάλειας για την παρακολούθηση του. Επιστημονικός Υπεύθυνος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι ο
κ. Χαράλαμπος Σκιάνης, Καθηγητής, Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστημίου Αιγαίου, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και
Επικοινωνιακών Συστημάτων. Το πρόγραμμα στελεχώνεται από έμπειρους εκπαιδευτές με μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς
τίτλους και ιδιαίτερη επαγγελματική εμπειρία σε θέσεις ευθύνης σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα (ένοπλες δυνάμεις). Στο συγκεκριμένο
πρόγραμμα προβλέπεται εκπαίδευση 150 ωρών, σε χρονικό διάστημα τρεισήμισι (3.5) μηνών, αξιοποιώντας αποκλειστικά την εξ
αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση, χωρίς υποχρεωτική παρακολούθηση. Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης, πρακτική εξάσκηση και
εργασίες ανάπτυξης στις θεματικές ενότητες καθώς και η επικοινωνία με τους καταξιωμένους επιστήμονες που διδάσκουν,
διασφαλίζουν την σε βάθος κατανόηση του οικοσυστήματος των τεχνολογιών και υπηρεσιών δικτύων και ασφάλειας πληροφοριακών
συστημάτων και τις πρακτικές αξιοποίησής τους. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς
και στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις
που θα τους επιτρέψουν να αναλάβουν υπεύθυνα την λειτουργία, διαχείριση και ασφάλεια πληροφοριακών και δικτυακών
συστημάτων.
Ενδεικτικά το πρόγραμμα απευθύνεται σε:
Στελέχη ΙΤ Επιχειρήσεων
Στελέχη ΙΤ Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
Στελέχη όλων των βαθμών των ΕΔ (ΣΞ, ΠΑ, ΠΝ), της Ελληνικής Αστυνομίας και Πυροσβεστικής καθώς και του Εμπορικού Ναυτικού
και του Λιμενικού Σώματος
Ιδιώτες που επιθυμούν να ασχοληθούν επαγγελματικά σε θέματα δικτύωσης και ασφάλειας
Παροχές προγράμματος
Εκπαιδευτικό υλικό (άρθρα, βιντεοδιαλέξεις, παρουσιάσεις power point, εργαλεία προσομοίωσης δικτύων, e-books, σημειώσεις,
προτεινόμενη βιβλιογραφία)
Οδηγός μελέτης
Βεβαίωση συμμετοχής
Πιστοποιητικό επιμόρφωσης με τις αντίστοιχες 7.5 μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην
Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ECVET
Προσωπική συστατική επιστολή από τον επιστημονικά υπεύθυνο και τους εκπαιδευτές σε εκπαιδευόμενους που επιτυγχάνουν
βαθμολογία άνω του 80%.
Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 300,00 € ανά εκπαιδευόμενο. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε μια, δύο ή τρεις δόσεις.
Η τελευταία δόση πρέπει να καταβληθεί πριν τη λήξη του προγράμματος.
Οι εκπτωτικές κατηγορίες συμμετοχής είναι:
Έκπτωση 10% σε προκαταβολή του συνολικού ποσού.
Έκπτωση 10% σε άνεργους,
Έκπτωση 10% σε φοιτητές,
Έκπτωση 10% σε ένστολους,
Έκπτωση 10% σε συμμετέχοντες άνω των 40 ετών.

Σημαντικές ημερομηνίες:
Έναρξη προγράμματος: Δευτέρα 7 Μαρτίου 2022

Διεθνής Εκθεση ‘’Fresh Vegetable and Fruit, Storage, Pachaging, Logistics & Agricultural Machinery and Technologies
Exhibition
Στις 31 Μαρτίου- 02 Απριλίου 2022 πρόκειται να πραγματοποιηθεί Διεθνής Έκθεση « FRESH VEGETABLE AND FRUIT,
STORAGE, PACKAGING, LOGISTICS & AGRICULTURAL MACHINERY AND TECHNOLOGIES EXHIBITION
» από την εταιρία ANTEXPO FUARCILIK HİZMETLERİ A.Ş και στην ΤÜRKİYE ANTALYA στο Antalya Expo
Center με την επιχορήγηση του σχετιζόμενου φορέα εξαγωγής.
Στην έκθεση προσκαλούνται τα στελέχη των διοικήσεων των εταιριών που δραστηριοποιούνται στους τομείς: Φρέσκα φρούτα και
λαχανικά και προμηθευτές, Τεχνολογίες επεξεργασίας και αποθήκευσης φρούτων και λαχανικών, Υπηρεσίες διανομής φρούτων και
λαχανικών, Βιομηχανία συσκευασιών, Εταιρείες αποθήκευσης φρούτων και λαχανικών, Παραγωγοί και προμηθευτές φρούτων και
λαχανικών, Παραγωγοί και προμηθευτές φυτών διατροφής, Παραγωγοί και Προμηθευτές Συστημάτων και Εξοπλισμών
Θερμοκηπίου, Αρδευτικών Συστημάτων και Εξοπλισμών Παραγωγών και Προμηθευτών, Παραγωγοί και προμηθευτές βιολογικών
προϊόντων, Παραγωγοί και προμηθευτές κατεψυγμένων λαχανικών, Βιομηχανία φυτοφαρμάκων, Παραγωγοί και προμηθευτές
γεωργικών σπόρων.
Παράλληλα με την έκθεση υπάρχει ειδική διοργάνωση από το Υπουργείο, το οποίο διαρκεί 3 μέρες και περιλαμβάνει επίσκεψη στον
εκθεσιακό χώρο καθώς και συναντήσεις με τους παραγωγούς.
Οι λεπτομέρειες της συγκεκριμένης διοργάνωσης είναι όπως παρακάτω:
Κατά τη διάρκεια των ημερομηνιών της έκθεσης ( 30 Μαρτίου 02 Απριλίου 2022 ) το Υπουργείο θα καλύψει τα έξοδα διαμονής ενός
εκπροσώπου από κάθε εταιρία για 3 νύχτες.
Τα έξοδα διαμονής θα καλυφθούν μόνο εφόσον οι επισκέπτες λάβουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και ταξιδέψουν στις
συγκεκριμένες ημερομηνίες (30 Μαρτίου 02 Απριλίου 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
http://www.euroasiainterfresh.com/en/
Λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος στην έκθεση, ενδέχεται το Υπουργείο να μειώσει τον αριθμό των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα.
Γι’ αυτό το λόγο, παρακαλούνται οι εταιρείες που κάνουν αίτηση να μην προβούν σε προγραμματισμό του ταξιδιού τους προτού
λάβουν την τελική έγκριση από τη Πρεσβεία μας.
Oι εταιρείες που θέλουν να επισκεφτούν την έκθεση πρέπει να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση και να μας την στείλουν το
αργότερο μέχρι τις 18.03.2022 στο e-mail thessaloniki@trade.gov.tr .

Διαδικτυακή Εκδήλωση: Νέος Αναπτυξιακός Νόμος και Επενδυτικές Ευκαιρίες
Η Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε., με αφορμή την προκήρυξη του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου, θα πραγματοποιήσει διαδικτυακή
ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022& Επενδυτικές Ευκαιρίες» όπου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη
22 Φεβρουαρίου 2022, ώρα 15:00-17:00
Στόχος της διαδικτυακής εκδήλωσης αποτελεί η παρουσίαση του Νέου Επενδυτικού Νόμου, η ενημέρωση για τις βελτιώσεις του, οι
επιχειρηματικές δυνατότητες που παρουσιάζονται στο πλαίσιο αυτού, καθώς και η επίλυση ερωτημάτων.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, θα παρουσιαστούν τα Νέα Θεσμικά Καθεστώτα που αναμένεται να προκηρυχθούν για την έναρξη των
αιτήσεων, οι νέοι επιλέξιμοι κλάδοι, οι νέες κατηγορίες δαπανών, όλες οι καινοτομίες που προσφέρει ο Νέος Νόμος, καθώς και ο
συνδυασμός του με χρηματοδοτικά εργαλεία όπως το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και του Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης.
Η
συμμετοχή
στην
εκδήλωση
πραγματοποιείται
κατόπιν
εγγραφής
και
είναι
δωρεάν.
Κατά την διάρκεια της παρουσίασης, οι συμμετέχοντες μπορούν να θέτουν τα ερωτήματα τους, τα οποία θα απαντηθούν στο τέλος της
συνάντησης από τους ομιλητές.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Ανάπτυξης της Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε. κ.
Δαυιδόπουλο Θεοχάρη, στο τηλέφωνο 2310 531000 (εσωτ. 182), κινητό 6938774639 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση
info@atlantisresearch.gr

15ο Συνέδριο «Αλουμίνιο & Αρχιτεκτονικές Κατασκευές»
Με κεντρικό μήνυμα GREEN BUSINESS και με δεδομένη αισιοδοξία για το μέλλον του κλάδου, ξεκίνησαν οι προετοιμασίες για το 15 ο
Συνέδριο «Αλουμίνιο & Αρχιτεκτονικές Κατασκευές». Η μεγάλη γιορτή του αλουμινίου θα πραγματοποιηθεί στις 4-6 Νοεμβρίου του
επόμενου έτους 2022,στη μετά covid εποχή και στο πεντάστερο ξενοδοχείο Hyatt Regency στη Θεσσαλονίκη. Το συνέδριο, 28 χρόνια
μετά την πρώτη διοργάνωση, επικεντρωμένο στα θέματα της βιώσιμης Ανάπτυξης, αναμένεται να ενώσει για μία ακόμα φορά τον κλάδο
αλουμινίου με όλους τους συνεργαζόμενους κλάδους, σε ένα μοναδικό γεγονός, που προσφέρει γνώση, επαφές και ψυχαγωγία σε ένα
ιδανικό περιβάλλον. Όλες οι πληροφορίες για το Συνέδριο στην επίσημη ιστοσελίδα: www.alumini.gr, Στα SocialMedia:
www.facebook.com/aluminigrwww.linkedin.com/company/aluminigrwww.instagram.com/aluminigrwww.twitter.com/aluminigr .

Επιχειρηματικά Νέα
ΙΣΠΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μαδρίτη, απέστειλε ενημερωτικά έγγραφα με
θέμα:
-Eνημέρωση ανάρτησης σχετικά με τις επιπτώσεις του πληθωρισμού στις αυξήσεις των μισθών των Ισπανών εργαζομένων
-Ενημέρωση Ανάρτησης σχετικά με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Οικονομία της Ισπανίας
-Ενημέρωση για ανάρτηση σχετικά με τη συμφωνία της Αμαζον με τη φορολογική αρχή της Ισπανίας για κοινή χρήση πληροφοριών
-Ενημέρωση ανάρτησης σχετικά με ρεκόρ αγοραπωλησιών ακινήτων στην Ισπανία
-Ενημέρωση για ανάρτηση σχετικά με τηλεδιάσκεψη "Γεωργία χαμηλή σε Άνθρακα'
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 .
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βερολίνο, απέστειλε ενημερωτικό έγγραφο με
θέμα: "Παρατείνεται η οικονομική ενίσχυση για επιχειρήσεις στη Γερμανία «Σύμφωνα με πρόσφατες ανακοινώσεις του Γερμανικού
Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομίας και Προστασίας του Κλίματος πρόκειται να παραταθεί έως το τέλος προσεχούς Ιουνίου η
ενδιάμεση οικονομική ενίσχυση για τις επιχειρήσεις με πτώση των πωλήσεών τους γεγονός που συνδέεται με τη κρίση της πανδημίας
του κορονοϊού. Σύμφωνα με επίσημες πηγές του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομίας και Προστασίας του Κλίματος, έχει ήδη
επιτευχθεί συμφωνία για σχετική παράταση της οικονομικής ενίσχυσης σε διάφορες επιχειρήσεις μεταξύ των συναρμόδιων
Υπουργείων. Μέχρι στιγμής, η ενδιάμεση ενίσχυση περιορίζεται μέχρι το τέλος Μαρτίου τ.έ. Ο Υπουργός Οικονομίας και Προστάσιας
του Κλίματος, Robert Habeck (Πράσινοι) έχει ήδη διαμηνύσει από την περασμένη εβδομάδα ότι η ενδιάμεση ενίσχυση θα παραταθεί
κατά τρείς μήνες. Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση είχε ήδη παρατείνει τους κανονισμούς σχετικά με τις ευκολότερες προϋποθέσεις για
το επίδομα βραχείας απασχόλησης κατά τρείς μήνες έως τις 30 Ιουνίου. Η βοήθεια ύψους δισεκατομμυρίων είναι το κεντρικό "εργαλείο"
διαχείρισης της κρίσης της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης για την άμβλυνση των επιπτώσεων της κρίσης της πανδημίας στις
επιχειρήσεις που έχουν πληγεί καθώς και στις θέσεις εργασίας. Οι επιχειρήσεις που υποστηρίζονται είναι εκείνες με μείωση του κύκλου
εργασιών κατά τουλάχιστον 30% που σχετίζεται με την πανδημία. Κατά κανόνα, η συγκριτική τιμή είναι ο αντίστοιχος μήνας του έτους
2019 προ της ενάρξεως της κρίσης της πανδημίας. 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
ΑΙΓΥΠΤΟΣ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Κάϊρο, απέστειλε έγγραφο με θέμα: : Εντείνονται
οι διαδικασίες για την άμεση εφαρμογή του διατάγματος της Κεντρικής Τράπεζας της Αιγύπτου CBE για εφεξής (από αρχές Μαρτίου
τ.ε.) ισχύ στις εμπορικές συναλλαγές με το εξωτερικό της μεθόδου πληρωμής με Ενέγγυα Επιστολή . Για περισσότερες πληροφορίες
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο Κάϊρο (http://www.agora.mfa.gr/tagrafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/811 )
τηλ:
+202-27948482,
27952036, email: ecocomcairo@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr

Εγκύκλιοι – Αποφάσεις
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2011/03.02.2022 (ΑΔΑ:ΨΥΥΟ46ΜΠ3Ζ-Κ20)
«Κοινοποίηση των διατάξεων του Εκτελεστικού Καν.(ΕΕ) 2021/2266 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2021 «για τη θέσπιση
κανόνων εφαρμογής της οδηγίας 92/83/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την πιστοποίηση και την αυτοπιστοποίηση ανεξάρτητων
μικρών παραγωγών αλκοολούχων ποτών για σκοπούς ειδικών φόρων κατανάλωσης.»
Για περισσότερες πληροφορίες www.aade.gr
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1019/03.02.2022 (ΑΔΑ:6ΤΙΒ46ΜΠ3Ζ-ΘΛΛ)
«Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1184/2014 (Β’ 2074) απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με τίτλο «Μηχανογραφική
διαχείριση των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων». (ΦΕΚ
539/09.02.2022)
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:ΔΔΘΕΚΑ Β 1009887 ΕΞ 2022/8.02.222 (ΑΔΑ: 64Χ246ΜΠ3Ζ-3ΞΣ)
«Παροχή οδηγιών / διευκρινίσεων αναφορικά με την εφαρμογή των «ειδικών» κανόνων καταγωγής (όταν αυτοί βασίζονται στην τήρηση
μέγιστης περιεκτικότητας σε μη καταγόμενες ύλες που εκφράζεται ως ποσοστό της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος), στα
πλαίσια των μεταβατικών κανόνων που δύνανται να χρησιμοποιηθούν διμερώς ως εναλλακτικοί κανόνες αντί των κανόνων που
προβλέπονται στη περιφερειακή σύμβαση για πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής, εν αναμονή της
οριστικοποίησης και της έναρξης ισχύος της τροποποίησής της»
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1023/07.02.2022 (ΑΔΑ:Ψ9ΒΝ46ΜΠ3Ζ-Κ2Π)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1051/19 Απόφασης Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (Β 434) «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και
διατυπώσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 129 του ν.2960/01, ως προς τη δήλωση άφιξης κοινοτικών οχημάτων, για
σκοπούς επιβολής τέλους ταξινόμησης. (ΦΕΚ 670/15.02.2022)

Εκθέσεις στην Ελλάδα
4η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΞΘΕΣΗ VERDE TEC.
Πόλη: Εκθεσιακό ΚέντροMEC,Παιανίας
Ημερομηνία:18-20 Μαρτίου 2022
Εκθέματα: Τεχνολογίες περιβάλλοντος,κυκλικήοικονομία
Πληροφορίες :e-mail:info@verde-tec.grτηλ: 2106800470
ARTOZYMA-10η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ, ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΤΟΙΜΩΝ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Πόλη: Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης
Ημερομηνία: 2-4 Απριλίου 2022
Εκθέματα: Έκθεση για αρτοποία,ζαχαροπλαστική,μηχανημάτων και έτοιμων προϊόντων
Πληροφορίες:site:https://artozyma.helexpo.gr/elτηλ:2310291135
DETROP BOUTIQUE-30η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ
Πόλη: Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης
Ημερομηνία:2-4 Απριλίου2022
Εκθέματα: Έκθεση για τρόφιμα και ποτά
Πληροφορίες:site:https://detropboutique.helexpo.gr/elτηλ:2310291692
2η Διεθνής Έκθεση Ascen.tec
Πόλη: M.E.C. Παιανίας, Αθήνα
Ημερομηνία: 3 – 5 Ιουνίου 2022
Εκθέματα:Τεχνολογίες ανελκυστήρων
Πληροφορίες: Site:: http://ascen-tec.gr/, τηλ:210 6800470 – 210 6800471 - 210 6810444
e-mail: tpress@tpress.gr
12η Έκθεση NANOTEXNOLOGY
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Ημερομηνία: 2-9 Ιουλίου 2022
Εκθέματα:Νανοτεχνολογία, Νανοϋλικά, Οργανικά Ηλεκτρονικά, Τρισδιάστατη Εκτύπωση/Βιοεκτύπωση και Νανοϊατρικές
εφαρμογές, προϊόντα και έρευνα
Πληροφορίες: Site:www.nanotexnology.come-mail:info@nanotexnology.com

Διεθνείς Εκθέσεις
8TH EDITION OF INDIA GEM AND JEWELLERY MACHINERY EXPORT 2022
Πόλη: Βομβάη, Ινδία η
Ημερομηνία: 18-21 Φεβρουαρίου 2022
Εκθέματα: Έκθεση κοσμημάτων και πολύτιμων λίθων
Πληροφορίες: site: https://gjepc.org/iijs-signature/ τηλ:91-7208048100
HORTICONTACT
Πόλη:Γκόρινχεμ, Ολλανδία
Ημερομηνία: 22-24 Φεβρουαρίου 2022
Εκθέματα: Έκθεση κηπουρικής
Πληροφορίες: site:https://www.horticontact.nl/en/
ΔΙΕΘΝΉΣ ΈΚΘΕΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΏΝ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΏΝ ΥΛΙΚΏΝ
Πόλη: Ινδία, υβριδικά
Ημερομηνία: 8-11 Μαρτίου 2022
Εκθέματα:Έκθεση Κεραμικών & Οικοδομικών Υλικών
Πληροφορίες: site: www.indiaingreece.gov.in τηλ: 2107216227
JEWELRYSHOW ISTANBUL MARCH 2022
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία:24-27 Μαρτίου 2022
Εκθέματα: Έκθεση κοσμημάτων
Πληροφορίες : e-mail: info@etee.gr
ΕΚΘΕΣΗ ISTANBUL CHEESE FAIR & OLIVE FESTIVAL
Πόλη:Κωνσταντινούπολη,Τουρκία
Ημερομηνία:03-06 Μαρτίου 2022
Εκθέματα: Έκθεση τυροκομίας, της ελαιοκομίας και της ελαιουργίας
Πληροφορίες: email: atina@ticaret.gov.tr
site: Cheese Fair (peynirfuari.com)
Oman Sustainability Week Expo Πόλη: Μοσχάτο, Ομάν
Ημερομηνία: 13-17 Μαρτίου 2022
Εκθέματα: Έκθεση Εβδομάδας Βιωσιμότητας του Ομάν
Πληροφορίες: site: https://www.omansustainabilityweek.com/
email:satyam.chopra@connectthroughus.com τηλ: +968 24660124

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα
24/2/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΓΙΑ
ΤΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΤΩΝ
ΑΕΡΟΨΥΚΤΩΝ
ΨΥΚΤΩΝ
ΑΝΤΛΙΩΝ
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΗΛ.2310381080
28/2/2022 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΥΠΗΡΕΣΙΩΝ "ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ"
ΤΗΛ.26510 07982

424 ΓΣΝΘ
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8/3/2022
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΠΕΡΙΕΚΤΩΝ
ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ
60LT
ΚΑΙ ΚΙΤΡΙΝΑ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ) ΤΗΛ.210 74641102

251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
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9/3/2022
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΗΛ.2310381080

63

10/3/2022
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΕΚΠΟΜΠΗΣ
ΦΩΤΟΝΙΩΝ ΤΗΛ.210 74641102

251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

67

10/3/2022
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΕΠΙΛΟΓΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΕΝΔΡΟΔΟΧΩΝ
ΣΤΑ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΛ.2313 318382
18/3/2022
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΑΘΕΣΗ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΤΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΕΚΚ
&
ΟΓΚΟΔΩΝ
ΑΜΙΑΝΤΟΥΧΩΝ
ΤΗΛ.2313 317546

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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62

64

•

ΓΙΑ
ΤΗΝ
(ΚΟΚΚΙΝΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΥΛΙΚΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

424 ΓΣΝΘ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

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 επιχειρήσεωνμελών 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.

