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ΒΕΘ: Παρακμιακές εικόνες στην Πύλη 16 του ΟΛΘ - Αναγκαία η λήψη μέτρων
Για τριτοκοσμικές εικόνες στην Πύλη 16 του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, που «τραυματίζουν» το κύρος του, κάνει λόγο σε επιστολή
του προς τη διοίκηση της ΟΛΘ ΑΕ, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.
Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του ΒΕΘ, Αναστάσιος Καπνοπώλης « το ΒΕΘ έγινε αποδέκτης διαμαρτυριών, τόσο από μέλη του όσο
και από το Σύνδεσμο Μεταφορικών Εταιριών Βορείου Ελλάδος, για τις απαράδεκτες συνθήκες που επικρατούν στο λιμάνι
Θεσσαλονίκης και τις απίστευτες καθυστερήσεις στις φορτώσεις εμπορευματοκιβωτίων που διακινούνται από το λιμάνι με φορτηγά
αυτοκίνητα. Οι «τριτοκοσμικές» εικόνες στην Πύλη 16, θεωρούμε ότι πρέπει οπωσδήποτε να εκλείψουν και για το λόγο αυτό θα
πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα».
Σύμφωνα με την επιστολή του ΒΕΘ «είναι απολύτως κατανοητή η αγανάκτηση των επιχειρηματιών που έχουν συναλλαγές με τον
ΟΛΘ και συνηγορούμε στα αιτήματα τους για άμεση βελτίωση των συνθηκών διακίνησης των εμπορευματοκιβωτίων αλλά και γενικώς
όλων των φορτώσεων εμπορευμάτων.
Θεωρούμε απαράδεκτες και προσβλητικές τις εικόνες συνωστισμού φορτηγών, ανθρώπων και εμπορευμάτων στους χώρους του
λιμανιού της Θεσσαλονίκης και απαιτούμε την άμεση λήψη μέτρων για την απάλειψη τους.
Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, η αδιαφιλονίκητη «πύλη» των βαλκανίων αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης, δεν είναι δυνατόν να
παρουσιάζει αυτή την παρακμιακή εικόνα που θυμίζει άλλες εποχές».
«Ελπίζουμε, έστω και αργά, ότι θα μεριμνήσετε για τη λύση των προβλημάτων» καταλήγει η επιστολή του ΒΕΘ.

ΒΕΘ: Προβληματισμός και ανησυχία για τις επιπτώσεις της ρωσο-ουκρανικής κρίσης
Την έντονη ανησυχία του, μετά την πρωινή επίθεση των ρωσικών δυνάμεων σε στόχους σε ολόκληρη την Ουκρανία, εκφράζει το
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.
«Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με δυσάρεστες εξελίξεις. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα νέο κύμα ανατιμήσεων, το ύψος, η
ένταση και η διάρκεια των οποίων είναι αδύνατο αυτή τη στιγμή να εκτιμηθεί» αναφέρει ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου
Θεσσαλονίκης, Αναστάσιος Καπνοπώλης υπογραμμίζοντας πως Ρωσία και Ουκρανία αντιπροσωπεύουν περίπου το 30% των
παγκόσμιων εξαγωγών σίτου, το 20% των παγκόσμιων προμηθειών καλαμποκιού και το 80% των παγκόσμιων εξαγωγών
ηλιέλαιου.Από αυτά και μόνο τα στοιχεία γίνεται αντιληπτό πως η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία θα οδηγήσει σε ράλι τιμών των
βασικών πρώτων υλών γεγονός που θα προκαλέσει πονοκέφαλο στα μέλη του ΒΕΘ που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των
αρτοποιών και ζαχαροπλαστών.
Την ίδια ώρα η νέα έκρηξη στις τιμές φυσικού αερίου και πετρελαίου αναμένεται να οδηγήσει σε περαιτέρω απόγνωση τους βιοτέχνες
που ήδη δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν στα υψηλά τιμολόγια ρεύματος που λαμβάνουν. Είναι χαρακτηριστικό πως οι τιμές
ενέργειας ενισχύονται καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, ενώ πρώτη φορά από το 2014 το πετρέλαιο σπάει το φράγμα των $100.
«Η κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας αποτελεί τροχοπέδη στην ανάπτυξη του εμπορίου και των σχέσεων της Ε.Ε.
και κατ' επέκταση της Ελλάδας με τις δύο χώρες» αναφέρει ο πρόεδρος του ΒΕΘ υπογραμμίζοντας πως «η Ευρώπη οφείλει να
αποδείξει πως είναι ενωμένη και να λάβει έκτακτα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων και γενικότερα χρηματοδοτικών
εργαλείων για όσο διαρκεί η κρίση, προκειμένου να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση στο επώδυνο δημοσιονομικό πρόβλημα που
δημιουργείται».

Ξεκινούν οι αιτήσεις για τις 25.000 θέσεις του νέου Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΑΕΔ/18.02.2022
Ξεκίνησε από τις 18 Φεβρουαρίου 2022 η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης
μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας
Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων» οκτάμηνης διάρκειας, με τη δημοσίευση της
σχετικής πρόσκλησης από τον ΟΑΕΔ και την ανάρτησή της στον διαδικτυακό τόπο του Οργανισμού ( www.oaed.gr ) .
Το πρόγραμμα απευθύνεται στους εγγεγραμμένους στο Μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους που πληρούν τις ειδικότερες προϋποθέσεις
συμμετοχής που αναφέρονται στη σχετική πρόσκληση. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 18 Μαρτίου.
Στόχος του νέου προγράμματος είναι η ενίσχυση της απασχόλησης των ανέργων με έμφαση κυρίως σε ευπαθείς ομάδες
πληθυσμού που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο αποκλεισμού (μακροχρόνια άνεργοι, άνεργοι με χαμηλά προσόντα)
και απαιτείται να εργαστούν σε πρώτη φάση σε «προστατευμένο περιβάλλον», προκειμένου να ενταχθούν στην αγορά εργασίας
και να αποφύγουν την περιθωριοποίηση, διατηρώντας την ικανότητα απασχόλησής τους. Παράλληλα το πρόγραμμα στοχεύει
στην αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ανέργων, ώστε οι συμμετέχοντες να ενισχύονται κατά την διαδικασία ένταξης
τους στην αγορά εργασίας, αλλά και η παροχή ποιοτικότερων και αποτελεσματικότερων υπηρεσιών στους Δήμους και τις
Περιφέρειες προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.
Το νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας αφορά στην απασχόληση συνολικά 25.000 ωφελούμενων, εγγεγραμμένων στα
μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, σε Δήμους, Περιφέρειες, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Κέντρα Κοινωνικής Πολιτικής και
λοιπούς φορείς, σύμφωνα με την ακόλουθη κατανομή:
1)Δήμοι: 20.397 θέσεις (81,6%) (για την κατανομή ελήφθησαν υπόψη οι αυξημένες ανάγκες των δήμων που επλήγησαν από τις
καταστροφικές πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού)
2)Περιφέρειες: 2.566 θέσεις (10,3 %)
3)Αποκεντρωμένες Διοικήσεις: 348 θέσεις (1,4 %)
4)Λοιποί Φορείς: 1.689 θέσεις (6,7 %)
Η δράση έχει συνολικό προϋπολογισμό 188,6 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτείται από πόρους του ΕΣΠΑ με 132 εκατ. ευρώ και από
πόρους του ΟΑΕΔ με 56,6 εκατ. ευρώ και έχει δύο σκέλη: α) την απασχόληση των εγγεγραμμένων στο μητρώο του
ΟΑΕΔ ανέργων για 8 μήνες σε Δήμους, Περιφέρειες, ΚΚΠΠ κλπ. και β) την παροχή προγραμμάτων θεωρητικής κατάρτισης έως
150 ωρών σε 11 στοχευμένες θεματικές ενότητες, που θα οδηγήσει σε πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που
θα αποκτηθούν, συνιστώντας μια ολοκληρωμένη ενεργητική πολιτική απασχόλησης, η οποία θα βοηθήσει στην εργασιακή ένταξη
των ανέργων.
Η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους γίνεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου gov.gr
(https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/programmata-koinophelous-kharaktera ).
Επίσης μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση και στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το
σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.
Με το νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας θα προσληφθούν σε Δήμους, Περιφέρειες, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και λοιπούς
φορείς 11.801 άνεργοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ), 6.575 άνεργοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ), 3.114 άνεργοι
τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕ) και 3.510 άνεργοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ).
Το σύνολο των ωφελούμενων του προγράμματος θα ενισχύσει σημαντικά τη λειτουργία των φορέων υποδοχής μέσα από 170
διαφορετικές επαγγελματικές ειδικότητες. Ειδικότερα με το νέο πρόγραμμα προσφέρονται στους φορείς υποδοχής 20 ειδικότητες
για ανέργους υποχρεωτικής εκπαίδευσης (π.χ. εργασίες καθαριότητας, εργασίες πρασίνου κ.α.), 53 ειδικότητες για
ανέργους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ. διοικητικά/λογιστικά, οδηγοί, φύλακες κ.α.), 37 ειδικότητες για ανέργους
τεχνολογικής εκπαίδευσης (π.χ. πληροφορικής, βρεφονηπιοκόμοι, νοσηλευτές κ.α.) και 60 ειδικότητες για
ανέργους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (π.χ. μηχανικών, δασολόγων, κοινωνικών λειτουργών κ.α.).
Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε: «Ένα νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας
έρχεται να ενισχύσει τους Δήμους, ιδιαίτερα εκείνους που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού, αλλά και
τις Περιφέρειες και τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας. Αυτή τη φορά δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στα αντικείμενα κατάρτισης των
συμμετεχόντων, που μαζί με την κοινωφελή εργασία τους, θα αναβαθμίσουν την ικανότητά τους να ενταχθούν στην αγορά
εργασίας».
Ο Διοικητής του ΟΑΕΔ, Σπύρος Πρωτοψάλτης, δήλωσε: «Ο ΟΑΕΔ είναι έτοιμος, με τεχνογνωσία και εμπειρία, να υλοποιήσει
άμεσα και αποτελεσματικά ένα ακόμα πρόγραμμα κοινωφελούς απασχόλησης που θα δώσει τη δυνατότητα σε
25.000 ωφελούμενους που ανήκουν στις πιο ευάλωτες κατηγορίες ανέργων να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία και νέες
δεξιότητες».

. Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η ΚΥΑ για τα νέα μέτρα
για τον κορονοϊό έως 28.02.2022

Στατιστικά στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας ΟΑΕΔ
Ιανουάριος 2022

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 766/18.02.2022 η ΚΥΑ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 10343/18.02.2022 , με τα νέα
μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον
κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το
διάστημα από το Σάββατο 19 Φεβρουαρίου 2022
και ώρα 6.00 έως και τη Δευτέρα 28
Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6.00

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΑΕΔ 21.02.2022
Tα στατιστικά στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας του ΟΑΕΔ
εμπεριέχουν τους εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ, τις
μεταβολές για το Δεκέμβριο 2021, τις μεταβολές για τον
Ιανουάριο του 2021 και κατανομή κατά φύλλο, ηλικία,
εκπαιδευτικό επίπεδο και υπηκοότητα για τον Ιανουάριο του
2022.
Δείτε εδώ αναλυτικά το Δελτίο Τύπου.

Διευκρινίσεις για την υποβολή στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ της υπεύθυνης
δήλωσης για τη Διενέργεια rapid test

Έκθεση

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

πανδημίας

Ενημερώνουμε ότι η Υπεύθυνη Δήλωση επιχειρήσεων για τους
εργαζόμενούς τους που έχουν την υποχρέωση διενέργειας
διαγνωστικού ελέγχου, κατά τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμόν
64232/15.10.2021 (ΦΕΚ Β’ 4766) ΚΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί με
την υπ’ αριθμόν 69459/5.11.2021 (ΦΕΚ Β’ 5165) ΚΥΑ και δη για τις
εβδομάδες αναφοράς από 07.02.2022 και μετά, υποβάλλεται το
χρονικό διάστημα από 8 έως 11 Μαρτίου. Στη συνέχεια θα
υποβάλλεται κάθε εβδομάδα από Τρίτη έως Παρασκευή για την
εβδομάδα αναφοράς που προηγήθηκε.

Από το Γραφείο Τύπου του υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη
ανακοίνωση:

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα στους υπόχρεους εργοδότες για τους
οποίους εκκρεμεί η υποβολή της ανωτέρω Υπεύθυνης Δήλωσης για
τις εβδομάδες αναφοράς από 15.11.2021 έως και 06.02.2022 να
προβούν στην υποβολή δηλώσεων ή/και διορθώσεων από Τρίτη 22
Φεβρουαρίου έως και Δευτέρα 07 Μαρτίου.

Ψηφιακά ραντεβού και στο Κτηματολόγιο – Σε λειτουργία το
myKtimatologioLive
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
/21.02.2022
Σε παραγωγική λειτουργία τέθηκε τη Δευτέρα η πλατφόρμα
myKtimatologioLive, μέσω της οποίας οι πολίτες και οι επαγγελματίες
(δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, μηχανικοί) μπορούν να εξυπηρετούνται
εξ αποστάσεως μέσω βιντεοκλήσης για θέματα γενικής και
εξειδικευμένης πληροφόρησης σχετικά με τις διαδικασίες και τις
υπηρεσίες των ακινήτων τους που σχετίζονται με το Κτηματολόγιο. Με
τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται μείωση των φυσικών επισκέψεων αρχικά
στα κεντρικά και σταδιακά στα περιφερειακά γραφεία του
Κτηματολογίου, βελτιστοποίηση της αξιοποίησης του προσωπικού και
εξοικονόμηση χρόνου και κόστους για τους συναλλασσόμενους.
Αναλυτικά το δελτίο τύπου εδώ

Ξεκίνησε η διαβούλευση του Υπουργείου Εργασίας με στελέχη
τραπεζών για την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και
ΚοινωνικώνΥποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Ξεκίνησε η διαβούλευση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων με εκπροσώπους των κλάδων από τους οποίους θα
ξεκινήσει η εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας. Συγκεκριμένα,
η Γενική Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων, Άννα Στρατινάκη -που
συντονίζει το έργο- είχε συνάντηση με στελέχη της Εθνικής Τράπεζας
και της Τράπεζας Πειραιώς. Οι συναντήσεις θα συνεχιστούν με
στελέχη των υπολοίπων τραπεζών τις επόμενες ημέρες και θα
ακολουθήσουν επαφές με εκπροσώπους των
σουπερμάρκετ.Υπενθυμίζεται ότι ο σχεδιασμός του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προβλέπει την πιλοτική
εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας σε τράπεζες και
σουπερμάρκετ τον Ιούνιο, καθώς οι εν λόγω κλάδοι διαθέτουν μακρά
εμπειρία σε ψηφιακά συστήματα οργάνωσης και διοίκησης
προσωπικού. Το μέτρο θα επεκταθεί σταδιακά στη συνέχεια σε όλους
τους υπολοίπους κλάδους (μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις).
Στόχος της διαβούλευσης είναι να προχωρήσει με ασφάλεια και εντός
του χρονοδιαγράμματος η δημιουργία των απαραίτητων υποδομών
για την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, σε συνεννόηση με τους
εμπλεκόμενους φορείς.Υπενθυμίζεται ότι μέσω της Ψηφιακής Κάρτας
Εργασίας θα γίνεται σε πραγματικό χρόνο (real time) η καταγραφή της
απασχόλησης των εργαζομένων (βασικό ωράριο, υπερωρίες, κ.λπ.),
κάτι που αποτελεί εγγύηση για την τήρηση του ωραρίου και για την
πάταξη της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας. Πρόκειται για μια
κομβική μεταρρύθμιση, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο
Ανάκαμψης και θα αποτρέψει την παραβατικότητα στην αγορά
εργασίας, επιβάλλοντας παράλληλα ίσους όρους ανταγωνισμού
μεταξύ των επιχειρήσεων.
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Αύξηση
της
απασχόλησης
και
της
επιχειρηματικότητας καταγράφει η ετήσια έκθεση του
Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» για το 2021,
παρά την πανδημία και τις επιπτώσεις της στην
οικονομία.
Συγκεκριμένα, το 2021 οι εργαζόμενοι με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ανήλθαν σε 2.163.610,
έναντι 2.051.025 το 2020 (αύξηση κατά 112.585 ή
5,49%).
Αντίστοιχα
οι
επιχειρήσεις
που
απασχολούσαν εργαζόμενους με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου το έτος 2021 ήταν 291.808, έναντι
279.329 το 2020.
Από την ετήσια έκθεση του «ΕΡΓΑΝΗ» προκύπτει
ακόμη ότι:
Περισσότεροι από 7 στους 10 (71,81%) εργάζονταν
πάνω από 35 ώρες την εβδομάδα, ποσοστό
ελαφρώς υψηλότερο από το 2020 (ήταν 69,54%).
Ο μέσος όρος των μικτών μηνιαίων αποδοχών
αυξήθηκε την προηγούμενη χρονιά κατά 12,27%.
Συγκεκριμένα το συνολικό κονδύλι των μισθών
διαμορφώθηκε σε 2,4 δισ. μηνιαίως, από 2,1 δισ. το
2020, αύξηση που οφείλεται τόσο στην άνοδο του
πλήθους των εργαζομένων όσο και στη βελτίωση
των αποδοχών.
Η μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα περιλαμβάνει τους
εργαζόμενους από 30-44 ετών (41,66%) και η
επόμενη είναι η ομάδα 45-64 ετών (37,23%).
Ο μεγαλύτερος εργοδότης στη χώρα είναι το λιανικό
εμπόριο, καθώς απασχολεί το 13,46% του συνόλου
των εργαζομένων. Ακολουθούν η εστίαση (10,94%),
το χονδρικό εμπόριο (9,52%), η εκπαίδευση (4,63%)
και η βιομηχανία τροφίμων (4,42%).
Εξάλλου, από τα στοιχεία του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» για
τον Ιανουάριο, προκύπτει αρνητικό ισοζύγιο ροών
μισθωτής απασχόλησης.
Συγκεκριμένα, κατά τον περασμένο μήνα οι
αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 137.983, ενώ οι
αποχωρήσεις σε 163.787 (71.697 οικειοθελείς
αποχωρήσεις και 92.090 καταγγελίες συμβάσεων
αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου
χρόνου). Συνεπώς το ισοζύγιο του Ιανουαρίου ήταν
αρνητικό κατά 25.804 θέσεις εργασίας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην
έκθεση, το αρνητικό ισοζύγιο οφείλεται κατά το
μεγαλύτερο μέρος (12.664 θέσεις) στον κλάδο της
εστίασης, ενώ αρνητικό κατά 5.071 θέσεις ήταν και το
ισοζύγιο στο λιανικό εμπόριο.
Οι εξελίξεις αυτές αποδίδονται στα περιοριστικά
μέτρα που ελήφθησαν τον Ιανουάριο για την
προστασία της δημόσιας υγείας από την πανδημία,
στο κλίμα αβεβαιότητας που επικράτησε εκείνη την
περίοδο αναφορικά με την εξέλιξη της νόσου αλλά
και στην εποχικότητα των θέσεων εργασίας που
χαρακτηρίζει κάθε χρόνο την περίοδο μετά τις
γιορτές.
Αναλυτικά η ανακοίνωση εδώ

ΑΑΔΕ: Καλεί τους πολίτες να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΑΔΕ 22.02.2022
Ένα νέο σύστημα επικοινωνίας με τους πολίτες υιοθετεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
Καλεί τους πολίτες να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους στο myAADE (myaade.gov.gr) και καθιερώνει τη δυνατότητα δήλωσης και
mail «Βοηθού» (πχ. λογιστή, δικηγόρου, συγγενούς ή οικείου), στον οποίο θα κοινοποιείται η αλληλογραφία που αφορά τις
φορολογικές υποχρεώσεις του φορολογουμένου.
Για τον σκοπό αυτό, η ΑΑΔΕ αποστέλλει το ακόλουθο e-mail:
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΕ ΤΩΡΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΑΔΕ ΠΡΟΣΘΕΣΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ E-MAIL ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟ E-MAIL
ΤΟΥ ΒΟΗΘΟΥ ΣΟΥ.
Επικαιροποίησε τώρα την επικοινωνία σου με την ΑΑΔΕ.
Πολίτες και νομικά πρόσωπα, καθώς και νομικές οντότητες, που είναι πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της
ΑΑΔΕ, οφείλουν να επικαιροποιούν στην ψηφιακή πύλη myAADE, στην επιλογή «Μητρώο & Επικοινωνία» και στην ενότητα
«Στοιχεία Επικοινωνίας» (myaade.gov.gr), τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας τους, ήτοι τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (e-mail) και τα τηλέφωνά τους (Κινητό & Σταθερό τηλέφωνο).
Για την ηλεκτρονική επικοινωνία με την ΑΑΔΕ μπορείτε να δηλώσετε:
Το «Προσωπικό e-mail», ως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην οποία έχετε πρόσβαση η ίδια / ο ίδιος. Αν έχετε ήδη
δηλώσει στοιχεία επικοινωνίας σας στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), μπορείτε να επικαιροποίησετε τη διεύθυνση
ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου στο myAADE επιλέγοντας «Συγχρονισμός από ΕΜΕπ»
Στη διεύθυνση αυτή λαμβάνετε κάθε είδους ενημερωτικά μηνύματα της ΑΑΔΕ και όλες τις ειδοποιήσεις για όλες τις πράξεις και
έγγραφα που κοινοποιούνται στο λογαριασμό (θυρίδα) σας στην ψηφιακή πύλη myAADE, περιλαμβανομένων αυτών που
ενδεχομένως περιέχουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που δεν αφορούν φορολογικές δηλώσεις ή φορολογικές υποχρεώσεις
σας.
Το e-mail του Βοηθού σας, δηλαδή του προσώπου που σας βοηθά στην εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεών σας
(επιλέγοντας τη σχέση σας με τον βοηθό σας από αποκλειστική λίστα ρόλων, όπως λογιστής, σύμβουλος, συγγενής/οικείο
πρόσωπο).
Στο mail του Βοηθού σας αποστέλλονται ειδοποιήσεις για την κοινοποίηση σας στην ψηφιακή πύλη myAADE, πράξεων, εγγράφων
και ενημερωτικών μηνυμάτων της ΑΑΔΕ, εξαιρουμένων αυτών που ενδέχεται να περιέχουν προσωπικά δεδομένα (ευαίσθητα ή μη)
που δεν αφορούν φορολογικές δηλώσεις ή φορολογικές υποχρεώσεις σας (πχ πρόστιμα ανεμβολίαστων, κοινοποίηση ατομικών
ειδοποιήσεων καταβολής μη φορολογικών υποχρεώσεων, όπως πρόστιμα τροχαίας, υποχρεώσεις υπέρ τρίτων κλπ).
Μπορεί να επιλέξετε (check-box), στο mail του Βοηθού να αποστέλλονται και ειδοποιήσεις που να αφορούν ή περιέχουν
προσωπικά δεδομένα (ευαίσθητα ή μη), που δεν σχετίζονται με φορολογικές υποχρεώσεις σας. Εάν δεν γίνει αυτή η επιλογή, οι
ειδοποιήσεις για τα θέματα αυτά αποστέλλονται μόνο στο «Προσωπικό e-mail» σας. Εφόσον δεν καταχωρήσετε τέτοιο, η
κοινοποίηση για τα θέματα αυτά πραγματοποιείται κατά τις κείμενες διατάξεις (πχ συστημένη επιστολή, επίδοση).
Ο Βοηθός μπορεί να αφαιρέσει το mail του από τη μερίδα σας, υπό την προϋπόθεση ότι έχετε προηγουμένως δηλώσει
«Προσωπικό e-mail».
Αν δεν έχετε ήδη δηλώσει στοιχεία επικοινωνίας στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας, συνιστούμε να το κάνετε. Για να συνδεθείτε στην
εφαρμογή του ΕΜΕπ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.
Υπενθυμίζουμε ότι οι κωδικοί χρήσης taxisnet (username, password) είναι αυστηρά προσωπικοί και παρακαλούμε να εξασφαλίσετε
την ορθή χρήση τους, καθώς ενέργειες που εκτελούνται μέσω των κωδικών αυτών σας δεσμεύουν.

Παρατείνονται έως την Καθαρά Δευτέρα 7 Μαρτίου οι

Ψηφιακά ραντεβού και στο Κτηματολόγιο Σε

αεροπορικές οδηγίες πτήσεων εξωτερικού

λειτουργία το myKtimatologioLive

Παρατείνονται έως την Καθαρά Δευτέρα 7 Μαρτίου 2022, οι

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ /21.02.2022

ΨΗΦΙΑΚΗΣ

αεροπορικές οδηγίες πτήσεων εξωτερικού με τις προϋποθέσεις
εισόδου στην Ελλάδα προς περιορισμό της διασποράς της νόσου
COVID-19. Οι notams (οδηγίες) πτήσεων εξωτερικού, σύμφωνα με
την ανακοίνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, προβλέπουν
τα ακόλουθα: Υποχρεωτική συμπλήρωση PLF για όλους τους
επιβάτες:

Όλοι

οι

ταξιδιώτες

προς

Ελλάδα,

ανεξαρτήτως

υπηκοότητας, συμπληρώνουν την ηλεκτρονική φόρμα PLF, στην
ηλεκτρονική διεύθυνση https://travel.gov.gr οποιαδήποτε ώρα πριν
την αναχώρηση της πτήσης προς Ελλάδα. Η απόδειξη συμπλήρωσης
της ηλεκτρονικής φόρμας PLF, που αποστέλλεται αυτόματα με
ηλεκτρονικό μήνυμα στον επιβάτη από το σύστημα, θεωρείται
αναγκαίο

ταξιδιωτικό
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έγγραφο.
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e-

Σε παραγωγική λειτουργία τέθηκε τη Δευτέρα η
πλατφόρμα myKtimatologioLive, μέσω της οποίας οι
πολίτες
και
οι
επαγγελματίες
(δικηγόροι,
συμβολαιογράφοι,
μηχανικοί)
μπορούν
να
εξυπηρετούνται εξ αποστάσεως μέσω βιντεοκλήσης
για
θέματα
γενικής
και
εξειδικευμένης
πληροφόρησης σχετικά με τις διαδικασίες και τις
υπηρεσίες των ακινήτων τους που σχετίζονται με το
Κτηματολόγιο. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται
μείωση των φυσικών επισκέψεων αρχικά στα
κεντρικά και σταδιακά στα περιφερειακά γραφεία
του
Κτηματολογίου,
βελτιστοποίηση
της
αξιοποίησης του προσωπικού και εξοικονόμηση
χρόνου και κόστους για τους συναλλασσόμενους.
Αναλυτικά το δελτίο τύπου εδώ

Δελτίο Τύπου Έναρξη λειτουργίας Τηλεφωνικού Κέντρου Υποστήριξης για συμβούλους του νέου εξωδικαστικού
μηχανισμού ρύθμισης οφειλών
Το Υπουργείο Οικονομικών, υπό τον συντονισμό της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ), ανακοινώνει την
έναρξη λειτουργίας ειδικής υπηρεσίας τεχνικής υποστήριξης για τους συμβούλους του νέου εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης
οφειλών (Ν. 4738/2020), ώστε να διευκολυνθούν στο έργο τους.
Ειδικότερα, από 24/2/2022, οι σύμβουλοι του εξωδικαστικού μηχανισμού (λογιστές, οικονομολόγοι, δικηγόροι, σύμβουλοι
επιχειρήσεων κ.λπ.) μπορούν να απευθύνονται στο νέο τηλεφωνικό κέντρο υποστήριξης για τεχνικά ζητήματα σχετικά με τη
διαδικασία υποβολής, επεξεργασίας και ολοκλήρωσης της αίτησης ρύθμισης οφειλών, κατ’ εξουσιοδότηση των πελατών τους, στην
ψηφιακή πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού.
Η τηλεφωνική υποστήριξη παρέχεται δωρεάν, μέσω της νέας τηλεφωνικής γραμμής 211 1000 350, κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες 10:00 – 18:00, υπό την καθοδήγηση της ΕΓΔΙΧ και σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ) και την Ένωση
Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΕΔΑΔΠ).
Επισημαίνεται ότι το τηλεφωνικό κέντρο προσφέρει υποστήριξη αποκλειστικά σε θέματα και ερωτήματα τεχνικής φύσης που
συνδέονται με τη χρήση του συγκεκριμένου ψηφιακού εργαλείου, έχοντας ως στόχο την επίλυσή τους και, κατ’ επέκταση, την
επιτάχυνση της διαδικασίας υποβολής και ολοκλήρωσης των ηλεκτρονικών αιτήσεων.
Υπενθυμίζεται ότι μέσω της πλατφόρμας του νέου εξωδικαστικού μηχανισμού, οι οφειλέτες μπορούν – για πρώτη φορά – να
διευθετήσουν συνολικά, και σε έως 240 δόσεις, όλες τις οφειλές τους προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Για τις
δε οφειλές τους προς τράπεζες και διαχειριστές δανείων, η διευθέτηση μπορεί να γίνει σε έως 420 δόσεις. Με τη διαδικασία ρύθμισης
συνολικά όλων των οφειλών, επιτυγχάνονται τα ακόλουθα:
1 ον. Αναστολή των διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης, όπως είναι διαταγές πληρωμής, κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών
κ.ά., καθώς και δεσμεύσεις και πλειστηριασμοί στην κινητή και ακίνητη περιουσία του οφειλέτη, συμπεριλαμβανομένης της 1 ης
κατοικίας, καθώς και της επαγγελματικής στέγης.
2 ον. Αποπληρωμή των οφειλών προς το Δημόσιο (ΑΑΔΕ, ΟΤΑ κ.λπ.) και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ, ΚΕΑΟ κ.λπ.)
σε χρονικό διάστημα έως 20 ετών. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα παρέχεται αποπληρωμή για οφειλές προς το Δημόσιο σε έως 240
δόσεις, αριθμός δόσεων διπλάσιος από ό,τι προβλεπόταν μέχρι πρότινος. Ο αριθμός των δόσεων μπορεί να φθάσει έως τις 420, για
οφειλές προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 3 ον. Διαγραφή μέρους της οφειλής, υπό τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που
καθορίζονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (π.χ. ότι το ύψος του χρέους είναι μεγαλύτερο από την αξία της περιουσίας και υπάρχει
και οικονομική αδυναμία εξόφλησης των χρεών τόσο από τον οφειλέτη όσο και από τους συνοφειλέτες και εγγυητές του). Το
Υπουργείο Οικονομικών θα συνεχίσει, με συνέπεια και κοινωνική δικαιοσύνη, να αποτελεί αρωγό στην προσπάθεια επίλυσης του
προβλήματος του ιδιωτικού χρέους, έχοντας ως συμμάχους – και εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση – όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς
Επισυνάπτεται το Δελτίο Τύπου

Υπογραφή σύμβασης Υπουργείου Ανάπτυξης – ΤΑΙΠΕΔ
για την ένταξη του έργου “ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ”
στο Ταμείο Ανάκαμψης
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ/ 21.02.2022
Τη σύμβαση για την ένταξη του έργου «Νέα Βιομηχανικά
Πάρκα»

της

Γενικής

Γραμματείας

Βιομηχανίας

του

Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο Εθνικό Σχέδιο
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας υπέγραψαν σήμερα, Δευτέρα
21 Φεβρουαρίου, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
κ. Άδωνις Γεωργιάδης και ο Εντεταλμένος Σύμβουλος του
ΤΑΙΠΕΔ, κ. Πάνος Σταμπουλίδης, παρουσία της Γενικής
Γραμματέως Βιομηχανίας, κ. Θέμιδας Ευτυχίδου.
Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, αναμένεται η δημιουργία
– αναβάθμιση – εξυγίανση περίπου 9 βιομηχανικών πάρκων
σε όλη την χώρα, συνολικού προϋπολογισμού 65,2 εκατ.
ευρώ.

Επιπλέον,

έπεται

και

η

αντίστοιχη

έγκριση

χρηματοδοτικής ενίσχυσης ύψους 35 εκατ. ευρώ για την
ανάπτυξη του Τεχνολογικού πάρκου «ThessINTEC» στην
περιοχή της Θεσσαλονίκης, που ήδη αποτελεί πόλο έλξης
επενδύσεων και διεθνών συνεργασιών.
Αναλυτικά το δελτίο τύπου εδώ

Πρόσκληση συμμετοχής σε Μελέτη στον τομέα της
μεταποίησης
Το
Ινστιτούτο
Μικρών
Επιχειρήσεων
της
Γενικής
Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων
Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) υλοποιεί το έργο με τίτλο
«Παρεμβάσεις
της
ΓΣΕΒΕΕ
για
τη
συστηματική
παρακολούθηση και πρόγνωση αλλαγών του παραγωγικού
και επιχειρηματικού περιβάλλοντος των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων», στο πλαίσιο του οποίου θα δημοσιευτεί μία
σειρά μελετών σε επίκαιρα θέματα ενδιαφέροντος για τις
μικρές επιχειρήσεις.
Μέρος του έργου αποτελεί η μελέτη «Μεταποίηση/βιοτεχνική
παραγωγή, τεχνολογικός μετασχηματισμός και ΜμΕ:
ανάγκες, δυναμικές και πολιτικές», που αποσκοπεί στη
διερεύνηση θεμάτων που σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά της
εγχώριας μεταποίησης και της βιοτεχνικής παραγωγής καθώς
και την εξέταση επιμέρους διαστάσεων που σχετίζονται με τον
τεχνολογικό μετασχηματισμό, τις ανάγκες των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων και τις επιμέρους δυναμικές.
Μέσω της υλοποίησης της μελέτης αναμένεται να εξαχθούν
χρήσιμα συμπεράσματα και προτάσεις πολιτικής για την
στήριξη του τομέα της μεταποίησης. Ως εκ τούτου, η
συμμετοχή φορέων σχετικών με το αντικείμενο κρίνεται
ιδιαίτερα κρίσιμη.
Το ερωτηματολόγιο μελέτης εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες: site: www.imegsevee.gr/ τηλ:
210 8846852

Ενημέρωση από ΕΠΑνΕΚ 2014-2020
5η τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»
Δημοσιεύθηκε η πέμπτη (5η) τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης Πληττόμενων από την
Πανδημία Τουριστικών Επιχειρήσεων Φιλοξενίας - ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» του ΕΠΑνΕΚ. Με την τροποποίηση της
Πρόσκλησης παρέχεται στους ωφελούμενους η δυνατότητα επεξεργασίας και επανυποβολής του αιτήματος επαλήθευσης –
πιστοποίησης. Συγκεκριμένα επιτρέπεται η αναίρεση οριστικοποίησης υποβληθέντος αιτήματος επαλήθευσης – πιστοποίησης, υπό
την προϋπόθεση η σχετική αίτηση αναίρεσης να έχει υποβληθεί μέχρι και 21/02/2022. Η αίτηση αναίρεσης υποβάλλεται ηλεκτρονικά
μέσω του helpdesk του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr/mis).
Η Δράση αφορά στη στήριξη της λειτουργίας των επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου με την παροχή επαρκούς ρευστότητας για
την επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητάς τους, μέσω της μη επιστρεπτέας ενίσχυσης μέρους του κεφαλαίου κίνησης.
React EU - Η Δράση χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της απόκρισης της Ένωσης στην πανδημία COVID-19
Δείτε την 5η τροποποίηση της Πρόσκλησης εδώ
6η τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ»
Δημοσιεύθηκε η έκτη (6η) τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης
για Προμήθεια Πρώτων Υλών - ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» του ΕΠΑνΕΚ. Με την τροποποίηση της Πρόσκλησης παρέχεται
στους ωφελούμενους η δυνατότητα επεξεργασίας και επανυποβολής του αιτήματος επαλήθευσης – πιστοποίησης. Συγκεκριμένα
επιτρέπεται η αναίρεση οριστικοποίησης υποβληθέντος αιτήματος επαλήθευσης – πιστοποίησης, υπό την προϋπόθεση η σχετική
αίτηση αναίρεσης να έχει υποβληθεί μέχρι και 21/02/2022. Η αίτηση αναίρεσης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του helpdesk του
Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr/mis).
Η Δράση αφορά στην επιχορήγηση ΜμΕ και Μεγάλων Επιχειρήσεων του κλάδου της εστίασης για τη στήριξη μετά την
επανεκκίνηση της λειτουργίας τους, υπό το καθεστώς της πανδημίας της νόσου COVID-19, με την προμήθεια πρώτων υλών
απαραίτητων για τη λειτουργία τους.
React EU - Η Δράση χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της απόκρισης της Ένωσης στην πανδημία COVID-19.
Δείτε την 6η τροποποίηση της Πρόσκλησης εδώ
7η τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων»
Δημοσιεύθηκε η έβδομη (7η) τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επιχειρηματικών Σχεδίων στη
Δράση «Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων» του ΕΠΑνΕΚ. Η τροποποίηση αφορά
στην κατάργηση του όρου για την υλοποίηση ποσοστού τουλάχιστον ίσου με το 30% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου
προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου στους πρώτους οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξής. Παράλληλα,
η αποστολή των δικαιολογητικών που αφορούν σε αιτήματα τροποποιήσεων ή επαλήθευσης - πιστοποίησης γίνεται προς την
ηλεκτρονική διεύθυνση eydevek.perypodomes@mou.gr εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή του
αιτήματος στο ΠΣΚΕ και δεν απαιτείται η αποστολή τους και σε έντυπη μορφή. Τέλος ο Δικαιούχος ενημερώνεται για τα
αποτελέσματα της πιστοποίησης μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και όχι σε έντυπη μορφή και ειδικότερα μέσω του email
που έχει δηλωθεί στην διεύθυνση έδρας στο έντυπο υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ.
Δείτε την 7η τροποποίηση της Πρόσκλησης εδώ
Ταμείο Εγγυοδοσίας Επενδύσεων - τα βασικά του χαρακτηριστικά
Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επενδύσεων (ESIF ERDF Guarantee Fund) αποτελεί ένα σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο για την
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και
την επιχειρηματική ανάκαμψη.
Στόχος του Ταμείου είναι η βελτίωση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην χρηματοδότηση των επενδύσεων,
παρέχοντας προστασία από πιθανές απώλειες μέσω της εγγύησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤαΕ / EIF).
Συνημμένα Αρχεία
Βασικά χαρακτηριστικά του χρηματοδοτικού εργαλείου
1η Απόφαση Αποδοχής/Απόρριψης Ενστάσεων στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ»
Δημοσιεύθηκε η πρώτη (1η) Απόφαση Αποδοχής/Απόρριψης Ενστάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης «Επιδότηση
Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για Προμήθεια Πρώτων Υλών - ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» του ΕΠΑΝΕΚ, σχετικά
με την έγκριση των αποτελεσμάτων της εξέτασης τριακοσίων οκτώ (308) ενστάσεων. Ειδικότερα, εγκρίνεται η αποδοχή εκατόν
ογδόντα (180) ενστάσεων, συνολικής αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 1.555.341,95 ευρώ, καθώς και η απόρριψη εκατόν είκοσι οκτώ
(128) ενστάσεων, συνολικής αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 1.885.224,22 ευρώ.
React EU - Η Δράση χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της απόκρισης της Ένωσης στην πανδημία COVID-19.
Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ
1η Απόφαση Αποδοχής/Απόρριψης Ενστάσεων στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»
Δημοσιεύθηκε η πρώτη (1η) Απόφαση Αποδοχής/Απόρριψης Αιτήσεων Ενστάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης
«Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης Πληττόμενων από την Πανδημία Τουριστικών Επιχειρήσεων Φιλοξενίας - ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την έγκριση των αποτελεσμάτων της εξέτασης εκατόν εβδομήντα έξι (176) ενστάσεων.
Ειδικότερα, εγκρίνεται η αποδοχή πενήντα πέντε (55) ενστάσεων, συνολικής αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 5.816.846,84 ευρώ και
η απόρριψη εκατόν είκοσι μίας (121) ενστάσεων, συνολικής αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 5.462.464,26 ευρώ.
React EU - Η Δράση χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της απόκρισης της Ένωσης στην πανδημία COVID-19
Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ
Απόφαση Αποδοχής και Έγκρισης Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των Ενστάσεων της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και
Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»
Δημοσιεύθηκε η Απόφαση Αποδοχής και Έγκρισης του Πρακτικού Νο 48/02-02-2022 της Επιτροπής Αξιολόγησης των Ενστάσεων
της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την
εξέταση δεκαπέντε (15) ενστάσεων, εκ των οποίων δέκα τρεις (13) απορρίφθηκαν και δύο (2) έγιναν αποδεκτές.
Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ

«Δορυφορικές Εφαρμογές: Από τη Μαύρη Θάλασσα στο Βόρειο
Αιγαίο»
Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, ως εταίρος
του έργου PONTOS,θα πραγματοποιήσει ημερίδα με θέμα:
«Δορυφορικές Εφαρμογές: Από τη Μαύρη Θάλασσα στο Βόρειο
Αιγαίο» στις 11 Μαρτίου 2022 και ώρα 09:30 στο ξενοδοχείο
Mediterranean Palace στη Θεσσαλονίκη.
Η εκδήλωση θα επικεντρωθεί σε θέματα που αφορούν στην
Παρατήρηση της Γης με τη συμβολή του προγράμματος Copernicus
μέσω του έργου PONTOS για τη Μαύρη Θάλασσα και το Βόρειο
Αιγαίο. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να
παρακολουθήσουν και να συμμετέχουν, εφόσον το επιθυμούν, στον
τρόπο χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του έργου
Η Ημερίδα θα υλοποιηθεί με τη συμμετοχή εκπροσώπων φορέων
από την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση, την δημόσια διοίκηση,
την κοινωνία των πολιτών, τα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα, τα
ΜΜΕ και την επιχειρηματική κοινότητα.
Για εγγραφή εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες: e-mail: lefkats@iti.gr τηλ: 2311257711

Επιχειρηματική Συνάντηση «Ελλάδα & 5 Χώρες του Μασρίκ:
Ιράκ, Ιορδανία, Λίβανος, Παλαιστίνη, Συρία»
Tο Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο ξεκινάει τις δραστηριότητές του
για το νέο έτος με την πρώτη διά ζώσης Επιχειρηματική
Συνάντηση «Ελλάδα & 5 Χώρες του Μασρίκ: Ιράκ, Ιορδανία,
Λίβανος, Παλαιστίνη, Συρία» στις 23 & 24 Μαρτίου 2022, στο
Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθηνών.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, έμφαση θα δοθεί στη δικτύωση
και τις απευθείας επιχειρηματικές συναντήσεις Β2Β μεταξύ των
Ελλήνων επιχειρηματιών και των Αράβων ομολόγων τους από τις
πέντε
προαναφερόμενες
χώρες.
Η εκδήλωση αποσκοπεί στην προώθηση των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την παρουσίαση της Ελλάδας ως
ελκυστικού επιχειρηματικού και επενδυτικού προορισμού σε πέντε
αραβικές αγορές, καθώς και σημαντικού κέντρου για την
διευκόλυνση των εμπορικών σχέσεων Βορρά – Νότου.
Για περισσότερες πληροφορίες και το προκαταρκτικό πρόγραμμα
της
εκδήλωσης πατήστε
εδώ
Για
τη
φόρμα
συμμετοχής πατήστε
εδώ.
Προθεσμία
Δηλώσεων
Συμμετοχής:
Παρασκευή 14
Μαρτίου 2022

Διοργάνωση διαδικτυακών B2B συναντήσεων με
ιαπωνικές
επιχειρήσεις
για
προϊόντα
και
τεχνολογίες ενέργειας
Το Γραφείο των Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων
- Πρεσβεία της Ελλάδος στο Τόκιο ανακοινώνει ότι το
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 από 14 έως 18 Μαρτίου 2022 για
ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις
του κλάδου
ενέργειας που ενδιαφέρονται για την Ιαπωνική αγορά.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπάρχει για:
1)Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
2)Υποδομές έξυπνης ενέργειας
3)Εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων
Βιοενέργεια
4)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.
To συννημένο φυλλάδιο εδώ.
Η προθεσμία εγγραφής είναι έως τις 17 Μαρτίου και η
συμμετοχή είναι δωρεάν.
Για δήλωση συμμετοχής εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες: e-mail: ecocomtokyo@mfa.gr ,τηλ: +81-3-3404-5853

Focus BusinessTurkey February 2022
Το Εμπορικό Τμήμα του Γενικού Προξενείου της Τουρκικής
Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη απέστειλε το ενημερωτικό
δελτίο FocusBusinessTurkey Φεβρουάριος 2022 που έχει
ετοιμάσει το Υπουργείο Εμπορίου της Τουρκικής
Δημοκρατίας.
Το δελτίο περιέχει ειδήσεις για την
οικονομία, αναφορές για τους τομείς εξαγωγών και για τις
περιφέρειες. Δείτε το εν λόγω ενημερωτικό δελτίο.

Ανακοίνωση για την Διεθνή Έκθεση TEXHIBITION İSTANBUL TEXTILE AND FABRIC ACCESSORIES FAIR
Το Εμπορικό Τμήμα της Πρεσβείας της Τουρκίας στην Αθήνα μας ενημερώνει ότι στις 16 - 18 Μαρτίου 2022 πρόκειται να
πραγματοποιηθεί η Διεθνής Έκθεση «TEXHIBITION İSTANBUL TEXTILE AND FABRIC ACCESSORIES FAIR » στο εκθεσιακό
κέντρο ISTANBUL EXPO CENTER.
Στην έκθεση προσκαλούνται τα στελέχη των διοικήσεων των εταιριών που δραστηριοποιούνται στους τομείς: Υφάσματα, Μαλλί,
Μετάξι, Δαντέλα, Κεντήματα, Πουκάμισα, Τζιν, Κουμπιά, Φερμουάρ, Αξεσουάρ και Εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην
κατασκευή ετοίμων ενδυμάτων.
Κατά τη διάρκεια των ημερομηνιών της έκθεσης ( 15 - 18 Μαρτίου 2022 ) ο Σύνδεσμος Εξαγωγών θα καλύψει τα έξοδα
διαμονής ενός εκπροσώπου από κάθε εταιρία για 3 νύχτες.
Τα έξοδα διαμονής θα καλυφθούν μόνο εφόσον οι επισκέπτες λάβουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και ταξιδέψουν στις
συγκεκριμένες ημερομηνίες ( 15 - 18 Μαρτίου 2022 ) (διαμονή 3 νυχτών). Σε περίπτωση που οι επισκέπτες επιθυμούν να
ταξιδέψουν λιγότερες μέρες ή σε διαφοροποιημένες ημερομηνίες, θα πρέπει να καλύψουν οι ίδιοι τα έξοδά τους.
Αναλυτική ενημέρωση σχετικά με την έκθεση συμπεριλαμβάνεται στην ιστοσελίδα .https://www.texhibitionist.com/en/
Oι εταιρείες που θέλουν να επισκεφτούν την έκθεση πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής και να μας την στείλουν το
αργότερο μέχρι τις 04.03.2022 στο e-mail:thessaloniki@trade.gov.tr

ΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ»
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και η Διεύθυνση Τουρισμού
της Π.Κ.Μ. στα πλαίσια του εγκεκριμένου έργου "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ" που
αφορά στη ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, θα πραγματοποιήσει
Ημερίδα, η οποία θα
διεξαχθεί με υβριδικό τρόπο, την Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2022 και
ώρα 10:00 π.μ., με θέμα: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ»
Συνημμένα δείτε εδώ την Πρόσκληση, το Πρόγραμμα και τη
σχετική Ενημερωτική επιστολή.
Πληροφορίες για την Ημερίδα θα δίδονται από την εκπρόσωπο
του αναδόχου (κα Σοφία Μπαξεβάνου) στο τηλέφωνο 2310
508034.
Η συμμετοχή θα συμβάλλει στην ενίσχυση της προσπάθειας της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην προώθηση της
Τουριστικής Προβολής της περιοχής.
Στοιχεία Σύνδεσης και Εγγραφής στην Ημερίδα:
Σύνδεση στο Zoom:
https://zoom.us/j/99251147062?pwd=UzFzeDNJc3FKb3FZdEVhT
TAwUDdEQT09
Εγγραφή:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtSRYm_TYkjB0Ggj
wKM3bkMil1zVSci64AzdOfZ2vKwNIZXQ/viewform?usp=sf_link
Η εγγραφή κρίνεται απαραίτητη ώστε να παραλάβετε την
αποστολή ενημερωτικού υλικού.

«Δορυφορικές Εφαρμογές: Από τη Μαύρη Θάλασσα στο
Βόρειο Αιγαίο»
Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, ως
εταίρος του έργου PONTOS,θα πραγματοποιήσει ημερίδα με
θέμα: «Δορυφορικές Εφαρμογές: Από τη Μαύρη Θάλασσα στο
Βόρειο Αιγαίο» στις 11 Μαρτίου 2022 και ώρα 09:30 στο
ξενοδοχείο Mediterranean Palace στη Θεσσαλονίκη.Η
εκδήλωση θα επικεντρωθεί σε θέματα που αφορούν στην
Παρατήρηση της Γης με τη συμβολή του προγράμματος
Copernicus μέσω του έργου PONTOS για τη Μαύρη Θάλασσα
και το Βόρειο Αιγαίο. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη
δυνατότητα να παρακολουθήσουν και να συμμετέχουν, εφόσον
το επιθυμούν, στον τρόπο χρήσης των υπηρεσιών που
παρέχονται μέσω του έργουΗ Ημερίδα θα υλοποιηθεί με τη
συμμετοχή εκπροσώπων φορέων από την τοπική και
περιφερειακή αυτοδιοίκηση, την δημόσια διοίκηση, την κοινωνία
των πολιτών, τα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα, τα ΜΜΕ
και την επιχειρηματική κοινότητα.Για εγγραφή εδώ.Για
περισσότερες πληροφορίες: e-mail: lefkats@iti.gr τηλ: 2311257711

6ο Webinar Διαιτησίας - Διαιτησία με διάδικο το
Κράτος
Την Πέμπτη 10 Μαρτίου 2022 θα πραγματοποιηθεί το
έκτο κατά σειρά σεμινάριο (webinar) του ICC Ελλάς με
θέμα: Διαιτησία με διάδικο το Κράτος και οι ομιλητές
θα συζητήσουν ζητήματα που ανακύπτουν από τη
διεξαγωγή ακροαματικών διαδικασιών στη διαιτησία με
διάδικο το Κράτος. Θεματικές ενότητες που θα
αναπτυχθούν:
- Διατάξεις κανονισμού ICC όσον αφορά στη Διαιτησία
με διάδικο το κράτος ή κρατικούς φορείς- εμπειρία
ICC.
- Η συμφωνία διαιτησίας σε ιδιωτική σύμβαση,
επενδυτική συμφωνία η επενδυτικό νομό : διάφορες
αναμεσά σε εμπορική και επενδυτική διαιτησία.
- Συρροή παράλληλων διαδικασιών σε διαφορετικά
fora εμπορική- επενδυτική.
H συμμετοχή είναι δωρεάν. Για εγγραφή πατήστε εδώ
Περισσότερες πληροφορίες:site: http://www.iccwbo.gr/
email:iccgr@otenet.gr
και στo τηλέφωνοo: 210 3810879

Ημερίδα: «Εγνατία των Λιμένων: Ηγουμενίτσα–
Θεσσαλονίκη–Καβάλα-ΑλεξανδρούποληΑναπτυξιακός και Γεωστρατηγικός ρόλος»

H Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς
της Βουλής των Ελλήνων διοργανώνει Ημερίδα, με θέμα:
«Εγνατία των Λιμένων: Ηγουμενίτσα–Θεσσαλονίκη–
Καβάλα-ΑλεξανδρούποληΑναπτυξιακός και Γεωστρατηγικός ρόλος», την Τετάρτη
16 Μαρτίου 2022, ώρα 09.00-14.30, στο Αμφιθέατρο της
Αποθήκης Δ, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
Συνημμένα το πρόγραμμα της ημερίδας, σύνθεση του
Διοικητικού Συμβουλίου της Πα.Δ.Ε.Ε., καθώς και
σύντομο σχετικό σημείωμα, για ενημέρωσή.
Παρακαλώ για την επιβεβαίωση της συμμετοχής στην
ημερίδα
,
ηλεκτρονικά,
στο
email:
diaspora@parliament.gr έως την Τετάρτη 2 Μαρτίου
2022.
Για
περισσότερες
πληροφορίες
μπορείτε
να
επικοινωνήσετε με τη Διεύθυνση Διεθνών Υποθέσεων
της Βουλής των Ελλήνων, τηλ. 210 373 3860, 210 373
3427, 210 373 3611, 210 373 3631, 210 373 3451.

Ημερίδα: θέμα "Σύγχρονη Γυναίκα και Κατάθλιψη’’
Το Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης "Κωστής Μπάλλας", διοργανώνει στις 21 Μαρτίου 2022 ,ημερίδα
με θέμα " Σύγχρονη Γυναίκα και Κατάθλιψη " μεταξύ 13.00 και 15.00. Θα προλογίσει ο Πρόεδρος του φορέα μας καθηγητής
Ψυχιατρικής Νικόλαος Παρίτσης.. Οι τομείς που θα προσεγγισθούν είναι:
ΕΦΗΒΕΙΑ με εισηγήτρια την κα Αγγελική Ηλιάδου, Ψυχίατρο παιδιών και εφήβων, MSc, Τμήμα παιδιών και εφήβων
Ε.ΚΕ.ΨΥ.Ε.ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ με εισηγήτρια την κα Μαρίνα Παπαδά, Ψυχολόγο – ψυχοθεραπεύτρια, MSc, Επιστημονικά
Υπεύθυνη του Κ.Η. «ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ»,ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗ με εισηγήτρια την κα Ελίνα Γκέκα, Ψυχίατρο, MSc, Επιστημονικά Υπεύθυνη
Κ.Η. «ΛΩΤΟΣ». Join Zoom Meetinghttps://us02web.zoom.us/j/88417760246?pwd=ZUtXYjZsbzU4eXpHWmNOZFc4a1Bmdz09
Meeting
ID:
884
1776
0246
Passcode:
629259
Meeting
ID:
884
1776
0246
Passcode: 629259, Find your local number: https://us02web.zoom.us/u/kJNwq6ogl.Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα :
2107221707 - 2105222741

Διοργάνωση διαδικτυακών B2B συναντήσεων με ιαπωνικές επιχειρήσεις για προϊόντα και τεχνολογίες ενέργειας
Το Γραφείο των Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων - Πρεσβεία της Ελλάδος στο Τόκιο ανακοινώνει ότι το 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 από 14 έως 18 Μαρτίου 2022 για ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου ενέργειας που
ενδιαφέρονται για την Ιαπωνική αγορά. 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.
To συννημένο φυλλάδιο εδώ.
Η προθεσμία εγγραφής είναι έως τις 17 Μαρτίου και η συμμετοχή είναι δωρεάν.
Για δήλωση συμμετοχής εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες: e-mail: ecocom-tokyo@mfa.gr ,τηλ: +81-3-3404-5853

Επιχειρηματική αποστολή στο Ρίμινι στην Ιταλία από 12 έως 16 Μαρτίου 2022
Το Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο της Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Εκθεσιακό Κέντρο του Ρίμινι (I.E.G. SpA) διοργανώνει
επιχειρηματική αποστολή στα πλαίσια της Διεθνούς Εκθέσεως SIGEP(12-16.03.2022, https://www.sigep.it/), στo Ρίμινι (Ιταλία).
Η εν λόγω παγκοσμίου φήμης έκθεση περιλαμβάνει τους εξής τομείς:
GELATO
CONFECTIONARY
CHOCOLATE
COFFEE
BAKERY
PASTA & PIZZA
Στο παρακάτω Link θα καταχωρίσετε τα στοιχεία της εταιρείας σας και θα σημειώσετε το maximum είκοσι(20) προϊόντα που
επιθυμείτε να βρείτε στην έκθεση από τον on-line κατάλογο.
http://buyers.iegexpo.it/sig22/en/step0?agente=1512256
Οι θέσεις είναι πολύ περιορισμένες και θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.
Για τις επιχειρήσεις που θα δηλώσουν συμμετοχή, το Επιμελητήριο προσφέρει για ένα (1) άτομο από την κάθε εταιρεία το ακόλουθο
πακέτο υπηρεσιών το οποίο περιλαμβάνει:
1)Φιλοξενία για 3 διανυκτερεύσεις με πρωϊνό σε ξενοδοχείο 4 αστέρων για ένα (1) άτομο
2)Μεταφορά από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο και καθημερινά από το ξενοδοχείο στην έκθεση
3)Ελαφρύ μεσημεριανό γεύμα στην έκθεση
4)Δωρεάν είσοδο στην έκθεση
5)Κατάλογο εκθετών
6)Συναντήσεις b2b με αντίστοιχες ιταλικές εταιρείες
7)Διερμηνέα σε περίπτωση που δεν ομιλείτε άπταιστα την Αγγλική ή την Ιταλική γλώσσα και μόνο για την ημέρα των b2b
συναντήσεων
Η εταιρεία επιβαρύνεται μόνο το Αεροπορικό εισιτήριο.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το Επιμελητήριο κα Μπέττυ Μακρή
(Τηλ:2310.947744,947844 ή μέσω e-mail betty@italchamber.gr)

Επιχειρηματικά Νέα
ΙΣΠΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μαδρίτη, απέστειλε ενημερωτικά έγγραφα με
θέμα:
-Ενημέρωση
ανάρτησης
σχετικά
με
τη
διεθνή
επέκταση
της
Ισπανικής Ferrovial
-Ενημέρωση
ανάρτησης
σχετικά
με
τα
τρέχοντα
επίπεδα
δημόσιου
χρέους
στην
Ισπανία
-Ενημέρωση Ανάρτησης για δημοσίευση άρθρου για την Ελληνική κουζίνα και τα ελληνικά εστιατόρια στη Μαδρίτη
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.

Επιχειρηματικά Νέα (Συνέχεια)
ΑΙΓΥΠΤΟΣ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Κάϊρο απέστειλε έγγραφο με θέμα : Κατάθεση
στον ΠΟΕ ειδοποιήσεων από την Αιγυπτιακή πλευρά σχετικά με την εφαρμογή νέων προτύπων (standards)/νομοθεσίας για προϊόντα.
Η προθεσμία είναι μέχρι τις 9 Μαρτίου.
Θα βρείτε τα κείμενα όλων των ειδοποιήσεων στο TBT: http://tbtims.wto.org/en/Notifications/Search και SPS:
http://spsims.wto.org/en/Notifications/Search, βάζοντας την χώρα (Egypt) στο σημείο Notifying Member.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο
Κάϊρο (http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/811 ), τηλ: +202-27948482,
27952036, email: ecocom-cairo@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: Διαβίβαση αιτήματος επιχείρησης μέλους του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης
Η λίστα με τις εταιρείες με ελληνικά φαγητά και ποτά στη Γερμανία
εδώ
- Προσωρινά στατιστικά στοιχεία εξωτερικού εμπορίου Γερμανίας και διμερούς εμπορίου Ελλάδας - Γερμανίας για το 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 .

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2012/15.02.2022 (ΑΔΑ:94ΘΜ46ΜΠ3Ζ-Λ1Σ)
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου πέμπτου «Υπαγωγή σε ρύθμιση οφειλών εγκεκριμένων αποθηκευτών για έτοιμα προς
κατανάλωση αλκοολούχα ποτά και άλλα αλκοολούχα προϊόντα φορολογικών αποθηκών» της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(ΠΝΠ) της 28ης Ιανουαρίου 2022 (Α' 14).
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2013/15.02.2022 (ΑΔΑ:6ΦΟ046ΜΠ3Ζ-Ε5Ξ)
Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στο χρηματικό ποσό που καταβάλλεται σε ασφαλιστικό πράκτορα ή σε συντονιστή ασφαλιστικών
πρακτόρων εξαιτίας λύσης της σύμβασής τους καθώς και στις περιπτώσεις μόνιμης ολικής ανικανότητας, θανάτου και αποχώρησης
λόγω συνταξιοδότησής τους.
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε. 2014/17.02.2022 (ΑΔΑ:ΩΔΑΣ46ΜΠ3Ζ-ΘΞΚ)
Τροποποίηση της ΠΟΛ.1204/2018 με θέμα «Υποχρεώσεις υπόχρεων προσώπων βάσει των διατάξεων του Ν.4557/2018 (Α' 139)
«Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας»
και κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με αυτές.
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1025/15.02.2022 (ΑΔΑ:9ΘΛΞ46ΜΠ3Ζ-ΡΨ6)
Επικαιροποίηση στη ψηφιακή πύλη myAADE των στοιχείων επικοινωνίας των πιστοποιημένων χρηστών των ηλεκτρονικών
υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
(ΦΕΚ 765/18.02.2022)

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

Διεθνής Εκθέσεις
Διεθνούς Έκθεση SIGEP
Πόλη: Ρίμινι Ιταλία
Ημερομηνία: 12-16 Μαρτίου 2022
Εκθέματα: Διεθνής έκθεση παγωτού, ζαχαροπλαστικής & αρτοποιίας
Πληροφορίες: site: https://www.sigep.it/ email: betty@italchamber.gr
TEXHIBITION İSTANBUL TEXTILE AND FABRIC ACCESSORIES FAIR
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 16-18 Μαρτίου 2022
Εκθέματα: Έκθεση έτοιμων ενδυμάτων
Πληροφορίες: site: https://www.texhibitionist.com/en/ email: thessaloniki@trade.gov.tr
WORLD SMART ENERGY WEEK JAPAN (ψηφιακή μορφή)
Πόλη: Τόκυο, Ιαπωνία
Ημερομηνία: 16-18 Μαρτίου 2022
Εκθέματα: Έκθεση τεχνολογίες ηλεκτρικών συσσωρευτών, δικτύων ηλεκτρικής ενέργεια, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και
μείωση του αποτυπώματος άνθρακα.
Πληροφορίες: site:https://www.wsew.jp/en-gb.htmle-mail: ecocom-tokyo@mfa.gr
τηλ: +81-3-3404-5853,
LEATHER AND LEATHER GARMENT FAIR
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 16-19 Μαρτίου 2022
Εκθέματα: Έκθεση δερμάτινων ειδών
Πληροφορίες: site: https://leatherandmore.izfas.com.tr/en email: thessaloniki@trade.gov.tr
8th INTERNATIONAL PAINT AND SURTECH EXHIBITION
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 17-19 Μαρτίου 2022
Εκθέματα: Έκθεση ζωγραφικής και υπολογιστών
Πληροφορίες: site: http://www.turkcoat-paintistanbul.com/ email: thessaloniki@trade.gov.tr

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα

8/3/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΛΟΙΠΩΝ
ΑΓΑΘΩΝ
(ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
ΥΛΙΚΑ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ,
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ,
ΧΑΡΤΙ
ΥΓΕΙΑΣ
Κ.Α.)
ΤΗΛ.2310381080
10/3/2022
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΕΤΗΣΙΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΜΕ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΤΟΥ
ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ
ΤΗΛ.2310381080
14/3/22
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΥΡΙΟΥ ΤΗΛ.22540 85243

424 ΓΣΝΘ

75

14/3/2022 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΕΠΙΛΟΓΗ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΤΗΛ.2106508025

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

71

15/3/2022
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΕΤΗΣΙΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΜΕ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛ.2310381080

424 ΓΣΝΘ

72

17/3/2022
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΓΩΓΟΥ ΤΗΛ.2102486124

206 ΠΤΕΡΥΓΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

73

24/3/2022
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ,
ΠΟΤΩΝ,
ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΛ.2310381080

ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

70

31/3/2022
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΤΟΥ
ΤΗΛ.2310381080

ΓΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

68

69

74

•

ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΛΙΚΩΝ

ΓΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΕΤΗΣΙΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΜΕ
ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

424 ΓΣΝΘ

88 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
"ΛΗΜΝΟΣ"

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.

