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ΒΕΘ: Οικονομικό Βαρόμετρο ΒΕΘ: 4 στους 10 βιοτέχνες ανησυχούν για την πορεία των
επιχειρήσεων τους
Ικανοποιητική κρίνουν 6 στους 10 Θεσσαλονικείς βιοτέχνες την κατάσταση της επιχείρησης τους για το διάστημα Μαρτίου
- Απριλίου, ενώ για το επόμενο εξάμηνο 4 στους 10 εκτιμούν πως η επιχείρηση τους θα κινηθεί στα ίδια επίπεδα, την ώρα
που, σχεδόν, αντίστοιχο ποσοστό διαβλέπει χειροτέρευση της πορείας της.
Τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν από την Έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας (Οικονομικό Βαρόμετρο) του Βιοτεχνικού
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, που αφορά τις επιχειρήσεις - μέλη του και αποτελεί δίμηνη έρευνα, με ερωτήσεις
επικαιρότητας και ερωτήσεις αναφορικά με την πορεία των βιοτεχνικών επιχειρήσεων. Η έρευνα διεξήχθη σε δείγμα 308
βιοτεχνικών επιχειρήσεων το διάστημα Μαρτίου - Απριλίου απο την εταιρεία δημοσκοπήσεων Interview, για λογαριασμό
του ΒΕΘ.
Αξίζει να σημειωθεί πως το πρώτο μέρος του οικονομικού βαρόμετρου, που αφορούσε στις επιπτώσεις του ρωσοουκρανικού πολέμου στις βιοτεχνίες της Θεσσαλονίκης, λόγω της επικαιρότητας του, παρουσιάστηκε το Μάρτιο.
Περισσότερο ικανοποιημένες οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών
Στην ερώτηση πως κρίνετε την κατάσταση της επιχείρηση σας το 55% δηλώνει πως είναι ικανοποιητική, το 34% κακή, ενώ
το 11% καλή.
Όπως προκύπτει από την επεξεργασία των στοιχείων, βάσει των επιχειρήσεων που έχει στους κόλπους του το ΒΕΘ
(μεταποιητικές, παροχής υπηρεσιών και μικτές) το 73,9% των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών δηλώνει ικανοποιημένο
από την κατάσταση της επιχείρησης του, το 21,8% λέει πως είναι κακή ενώ το 4,9% δηλώνει πως είναι καλή.
Αναφορικά με τις μεταποιητικές το 50,8% απαντά πως είναι ικανοποιητική η πορεία της επιχείρησης του, το 16,4% καλή
και το 32,8% κακή. Στις μικτές το 50% χαρακτηρίζει ικανοποιητική την κατάσταση των επιχειρήσεων του, το 43,8% κακή
και μόλις το 6,2% καλή.
Στασιμότητα, στα ίδια επίπεδα, βλέπει για το επόμενο εξάμηνο το 44% των συμμετεχόντων επιχειρήσεων στην έρευνα, το
40% πιστεύει πως η κατάσταση των επιχειρήσεων του θα χειροτερεύσει ενώ το 16% πιστεύει πως θα βελτιωθεί. Αξίζει να
σημειωθεί πως από το σύνολο των επιχειρήσεων που συμμετείχαν περισσότερο απαισιόδοξες εμφανίζονται οι μικτές,
καθώς το 46,9% αυτών εκτιμά πως θα υπάρξει χειροτέρευση της κατάστασης των επιχειρήσεων τους το επόμενο εξάμηνο.
Το ποσοστό απαισιοδοξίας για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις διαμορφώνεται στο 37,7% ενώ για τις επιχειρήσεις παροχής
υπηρεσιών στο 34,8%.
5 στους 10 θα διατηρήσουν τους εργαζόμενους τους
Για το επόμενο δίμηνο το 50% των συμμετεχόντων επιχειρήσεων στην έρευνα σχεδιάζει να διατηρήσει το προσωπικό που
απασχολεί, το 15% θα προχωρήσει σε απολύσεις και το 8% θα κάνει προσλήψεις. Σημειώνεται πως το 27% των
ερωτηθέντων δήλωσε πως δεν απασχολεί προσωπικό στις επιχειρήσεις του.
Το 60% των βιοτεχνών δήλωσε πως ο τζίρος των επιχειρήσεων τους μειώθηκε, το 34% πως παρέμεινε ο ίδιος, ενώ ο 6%
πως αυξήθηκε. Η χειρότερη εικόνα εμφανίζεται στις μικτές επιχειρήσεις με το 71,9% των συμμετεχόντων να δηλώνει πως
κατέγραψε μείωση τζίρου, ενώ το 28,1% πως ο τζίρος του παρέμεινε ο ίδιος.
Αξίζει να σημειωθεί πως στο πρώτο μέρος της έρευνας (περιελάμβανε ερωτήσεις επικαιρότητας και έχει, ήδη,
παρουσιαστεί) αναφορικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία έξι στις δέκα βιοτεχνίες της Θεσσαλονίκης, δήλωσαν πως
επηρεάζονται αρκετά έως πολύ από τις πολεμικές συρράξεις.
Εντονότερο πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι μικτές βιοτεχνικές επιχειρήσεις (μεταποιητικές και εμπορικές) καθώς το 74%
επηρεάζεται αρκετά έως πολύ από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Οριακά μικρότερο είναι το ποσοστό των μεταποιητικών
επιχειρήσεων (70%) που επηρεάζονται από τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ σχεδόν στο ήμισυ μειώνεται το ποσοστό
(38%) για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών.
Στο μεταξύ, μέτρα για να υπάρξει έλεγχος στις ανατιμήσεις μιας σειράς προϊόντων ζητούν οι βιοτέχνες. Το 46% των
συμμετεχόντων απαντά πως το πλέον ενδεδειγμένο μέτρο είναι η μείωση του ΦΠΑ από το 13% στο 6% στα είδη πρώτης
ανάγκης, το 33% ζητά αύξηση της επιδότησης στην ενέργεια, ενώ το 21% μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα
καύσιμα.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΒΕΘ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
➢

Αύξηση 10,2% στις τιμές υλικών κατασκευής νέων κτιρίων τον Μάρτιο 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΣΤΑΤ 21.04.2022
Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών, με έτος βάσης 2015=100,0 και μήνα αναφοράς τον Μάρτιο
2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2021, παρουσίασε αύξηση 10,2%, έναντι αύξησης 1,3% που σημειώθηκε
κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του έτους 2021 με το 2020. Όπως αναφέρει η Ελληνική Στατιστική Αρχή, ο Γενικός Δείκτης
κατά τον μήνα Μάρτιο 2022, σε σύγκριση με τον δείκτη του Φεβρουαρίου 2022, παρουσίασε αύξηση 1,6%, έναντι αύξησης 0,4% που
σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων μηνών του έτους 2021. Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Απριλίου 2021 - Μαρτίου
2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Απριλίου 2020 - Μαρτίου 2021, παρουσίασε αύξηση 5,8%, έναντι
μείωσης 0,1% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκάμηνων. Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών
Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών τον μήνα Μάρτιο 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2021 παρουσίασε
αύξηση 10,2%.
Οι κυριότερες μεταβολές των επιμέρους δεικτών τιμών κατηγοριών υλικών ήταν οι ακόλουθες:
Ηλεκτρική ενέργεια 79,2%
Πετρέλαιο κίνησης (Diesel) 40,7%
Σίδηρος οπλισμού 19,9%
Αγωγοί χάλκινοι 18,3%
Τούβλα 16,3%
Σωλήνες χαλκού 12,0%
Ξυλεία oικοδομών 9,9%
Σωλήνες πλαστικοί, συνθετικοί, ινοτσιμέντου 9,2%
Θερμαντικά σώματα 8,9%
Παρκέτα 8,9%
Πόρτες εσωτερικές 8,3%
Παράθυρα ξύλινα 8,3%
Ντουλάπες ξύλινες 7,8%
Έτοιμο σκυρόδεμα 7,6%
Εντοιχισμένα ντουλάπια 7,4%
Κουφώματα αλουμινίου 7,3%
Υαλοπίνακες ασφαλείας 6,7%
Τσιμέντο 6,1%
Πλαστικό, ακρυλικό, νερού 4,9%
Μαρμαρόπλακες 4,9%
➢

«Έκρηξη» στην κατανάλωση των νοικοκυριών το 4ο τρίμηνο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΣΤΑΤ 21.04.2022
Σημαντική αύξηση στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών καταγράφει η ΕΛΣΤΑΤ σε έκθεσή της. Συγκεκριμένα κατά το 4ο τρίμηνο
του 2021, το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 7% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους,
από 29,01 δισ. ευρώ σε 31,05 δισ. ευρώ.
Από την άλλη πλευρά, το ποσοστό αποταμίευσης, που ορίζεται ως η ακαθάριστη αποταμίευση προς το ακαθάριστο διαθέσιμο
εισόδημα, ήταν -8,7% κατά το 4ο τρίμηνο του 2021, σε σύγκριση με 0,7% το 4ο τρίμηνο του 2020.
Η τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά αυξήθηκε κατά
17,2% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, από 28,8 δισ. ευρώ σε 33,8 δισ. ευρώ
Από την άλλη πλευρά:
▪ οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου του τομέα των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών (S.11) ανήλθαν στο ποσό των 3,1
δισ. ευρώ. Το ποσοστό των επενδύσεων του τομέα, που ορίζεται ως οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου προς την
ακαθάριστη προστιθέμενη αξία, ήταν 18,4% σε σύγκριση με 20,0% το 4ο τρίμηνο του 2020
▪ καταγράφηκε έλλειμμα στο εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών 6,51 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 3,18 δισ. ευρώ που είχε
καταγραφεί το 4ο τρίμηνο του 2020. Επιπρόσθετα, κατά το 4ο τρίμηνο του 2021 καταγράφηκε πλεόνασμα στο εξωτερικό ισοζύγιο
πρωτογενών εισοδημάτων, τρεχουσών και κεφαλαιακών μεταβιβάσεων 1,99 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 2,56 δισ. ευρώ που
είχε καταγραφεί το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο.
Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, η συνολική οικονομία παρουσίασε καθαρή λήψη δανείων 4,52 δισ. ευρώ κατά το 4ο τρίμηνο του 2021.
Το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, η καθαρή λήψη δανείων ανερχόταν σε 0,62 δισ. ευρώ
Ο τομέας της Γενικής Κυβέρνησης κατά το 4ο τρίμηνο του 2021 παρουσίασε καθαρή λήψη δανείων 2,7 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με το
4ο τρίμηνο του 2020 που η καθαρή λήψη δανείων ήταν 6,4 δισ. ευρώ
➢

Στοιχεία Διμερούς Εμπορίου Ελλάδας-Ρωσίας και Ελλάδας-Ουκρανίας τον Φεβρουάριο 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΣΤΑΤ 26.04.2022
Τον Φεβρουάριο 2022 η αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από τη Ρωσία ανήλθε σε 662,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 252,6%
σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2021 που ήταν 187,9 εκατ. ευρώ. Η αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς τη Ρωσία τον Φεβρουάριο
2022 ανήλθε σε 12,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 6,0% σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2021 που ήταν 13,6 εκατ. ευρώ. Το
εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας – Ρωσίας τον Φεβρουάριο 2022 ήταν αρνητικό και ανήλθε σε 649,7 εκατ. ευρώ (έλλειμμα), σύμφωνα με
τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Όπως αναφέρει η ΕΛΣΤΑΤ, την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2022 η αξία των
εισαγωγών της Ελλάδας από τη Ρωσία ανήλθε σε 1.161,1 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 178,5% σε σχέση με την περίοδο
Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021 που ήταν 416,9 εκατ. ευρώ. Η αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς τη Ρωσία την περίοδο
Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2022 ανήλθε σε 28,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 16,8% σε σχέση με την περίοδο ΙανουαρίουΦεβρουαρίου 2021 που ήταν 24,7 εκατ. ευρώ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (Συνέχεια)
Το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας – Ρωσίας την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2022 ήταν αρνητικό και ανήλθε σε 1.132,3 εκατ.
ευρώ (έλλειμμα). Το έτος 2021, 656 ελληνικές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν εισαγωγές από τη Ρωσία και 639 ελληνικές
επιχειρήσεις πραγματοποίησαν εξαγωγές προς τη Ρωσία.
Η συνολική αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από τη Ρωσία το έτος 2021 ανήλθε σε 4.302,4 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση
46,7% σε σχέση με την αντίστοιχη συνολική αξία για το έτος 2020 που ήταν 2.933,5 εκατ. ευρώ. Η συνολική αξία των εξαγωγών
της Ελλάδας προς τη Ρωσία το έτος 2021 ανήλθε σε 206,6 εκατ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση 28,0% σε σχέση με την αντίστοιχη
συνολική αξία για το έτος 2020 που ήταν 161,4 εκατ. ευρώ. Το εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας με τη Ρωσία το έτος 2021 ήταν
αρνητικό και διαμορφώθηκε στα 4.095,8 εκατ. ευρώ (έλλειμμα).
Οι εμπορικές συναλλαγές με Ουκρανία
Τον Φεβρουάριο 2022 η αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από την Ουκρανία ανήλθε σε 25,1 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση
74,9% σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2021 που ήταν 14,4 εκατ. ευρώ. Η αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς την Ουκρανία τον
Φεβρουάριο 2022 ανήλθε σε 7,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 14,5% σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2021 που ήταν 6,8 εκατ.
ευρώ. Το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας – Ουκρανίας τον Φεβρουάριο 2022 ήταν αρνητικό και ανήλθε σε 17,3 εκατ. ευρώ (έλλειμμα).
Την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2022 η αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από την Ουκρανία ανήλθε σε 44,2 εκατ. ευρώ,
σημειώνοντας αύξηση 97,1% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021 που ήταν 22,4 εκατ. ευρώ. Η αξία των
εξαγωγών της Ελλάδας προς την Ουκρανία την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2022 ανήλθε σε 23,2 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας
αύξηση 90,6% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021 που ήταν 12,2 εκατ. ευρώ. Το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας
– Ουκρανίας την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2022 ήταν αρνητικό και ανήλθε σε 21,0 εκατ. ευρώ (έλλειμμα). Το έτος 2021,
494 ελληνικές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν εισαγωγές από την Ουκρανία και 581 ελληνικές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν
εξαγωγές προς την Ουκρανία.

ΟΑΕΔ: Μέχρι 29 Απριλίου οι αιτήσεις για το ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης ρητινεργατών
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΑΕΔ 26/04/2022
Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για το νέο «Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης ρητινεργατών σε Υπηρεσίες του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» του ΟΑΕΔ θα λήξει την Παρασκευή, 29 Απριλίου 2022 και ώρα 14:00. Στόχος του
προγράμματος είναι η άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας των ρητινεργατών των περιοχών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές και
η άμεση αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, ενώ προβλέπεται και η πρόσληψη άνεργων πτυχιούχων για την υποστήριξη
του προγράμματος.
Συγκεκριμένα, ο Α΄ κύκλος του προγράμματος αφορά στις πρώτες 199 θέσεις πλήρους απασχόλησης, από τις συνολικά 590 θέσεις,
για 7 έτη και με ακαθάριστες μηνιαίες αμοιβές έως 1.000 ευρώ. Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων συμμετοχής έχουν μόνο οι:
α) άνεργοι ρητινοκαλλιεργητές εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ, μέλη Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας και Αναγκαστικών
Δασικών Συνεταιρισμών που δραστηριοποιούνται στους Δήμους Μεγαρέων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της
Περιφέρειας Αττικής, Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας
Πελοποννήσου, Ιστιαίας - Αιδηψού και Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας, οι οποίοι διατηρούν παράλληλα και την ιδιότητα του μέλους συνεταιρισμού, εφόσον δεν ασκούν οποιαδήποτε
δραστηριότητα στο πλαίσιο αυτής της ιδιότητας, όπως ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 70 του ν. 4837/2021 (Α’ 178).
β) άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ.
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά, με τους κωδικούς TAXISnet ή τους κωδικούς ΟΑΕΔ, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής
Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) στη διεύθυνση:
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/programmata-koinophelous-kharaktera
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν μία αίτηση συμμετοχής και επιλέγουν μία μόνο ειδικότητα τοποθέτησης από τις αναφερόμενες στη
σχετική λίστα του Παραρτήματος Ι της Δημόσιας Πρόσκλησης 3/2022 και από έναν έως τρεις Επιβλέποντες Φορείς ή/και Υπηρεσίες
Τοποθέτησης. Τα κριτήρια κατάταξης των ωφελούμενων περιλαμβάνουν:
•
Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας, έως τους 24 μήνες
•
Ετήσιο εισόδημα του φορολογικού έτους 2020,ατομικό ή οικογενειακό
•
Ηλικία
•
Αριθμός ανηλίκων τέκνων
Το σύστημα επιλογής βασίζεται στην μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων, στον καθορισμό τυχόν δικαιολογητικών που πρέπει
να υποβληθούν, στον ορισμό μηχανισμού ελέγχου των δικαιολογητικών αυτών και στην βαθμολόγηση, κατάταξη και τοποθέτηση
των υποψηφίων σε αντίστοιχες θέσεις με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 63.000.000 ευρώ.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr

ΟΑΕΔ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΟΑΕΔ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2022
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΑΕΔ 26/04/2022
Α. ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ
1. Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Μάρτιο
2022, ανήλθε σε 1.084.688 άτομα. Από αυτά 561.467 (ποσοστό 51,76%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό
διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 523.221 (ποσοστό 48,24%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για
χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 390.455 (ποσοστό 36,00%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε
694.233 (ποσοστό 64,00%).
2. Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Μάρτιο 2022, ανήλθε σε 7.821 άτομα. Οι άνδρες
ανέρχονται σε 2.915 (ποσοστό 37,27%) και οι γυναίκες σε 4.906 (ποσοστό 62,73%).
3. Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, για τον μήνα Μάρτιο 2022, (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός
του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 162.857 άτομα, από τα οποία οι 120.871 (ποσοστό 74,22%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες
επιδοτουμένων και οι 41.986 (ποσοστό 25,78%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 73.994
(ποσοστό 45,43%) και οι γυναίκες σε 88.863 (ποσοστό 54,57%).
Από το σύνολο των επιδοτουμένων ανέργων 110.530 (ποσοστό 67,87%) είναι κοινοί, 2.984 (ποσοστό 1,83%) είναι οικοδόμοι,
41.986 (ποσοστό 25,78%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 6.475 (ποσοστό 3,98%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 715
(ποσοστό 0,44%) είναι εκπαιδευτικοί, και 167 (ποσοστό 0,10%) είναι λοιποί.
Τη συνέχεια του Δελτίου Τύπου μπορείτε να την διαβάσετε εδώ.
Για περισσότερο αναλυτικά στατιστικά στοιχεία στο σύνολο της χώρας και σε επίπεδο Περιφέρειας καθώς και συνοπτικές εκθέσεις
εγγεγραμμένης ανεργίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.oaed.gr .

ΔΥΠΑ: ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2022
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΥΠΑ 29/04/2022
Σήμερα, Παρασκευή 29 Απριλίου 2022 και ώρα 15:00, ξεκινά η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για τη
συμμετοχή τους στο «Πρόγραμμα Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2022» της Δημόσιας Υπηρεσίας
Απασχόλησης (ΔΥΠΑ). Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Κυριακή 8 Μαΐου και ώρα 23:59.
Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από τις 15 Ιουνίου έως τις 3 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και έως τις 20 Σεπτεμβρίου
για τα παιδιά με αναπηρία με ποσοστό 50% και άνω. Ωφελούμενοι είναι τα παιδιά των δικαιούχων που έχουν γεννηθεί από
01.01.2006 έως 14.06.2016.
Η μέγιστη διάρκεια διαμονής είναι 15 συνεχόμενες ημέρες (συμπεριλαμβανομένων και των ημερών προσέλευσης και αναχώρησης),
ενώ στις κατασκηνώσεις που λειτουργούν στους πυρόπληκτους Δήμους Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας
η διαμονή μπορεί να διαρκεί έως 30 συνεχόμενες ημέρες.
Η υποβολή αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) με τους
κωδικούς TAXISnet στις διευθύνσεις:
Δικαιούχοι (Αρχική → Εργασία και ασφάλιση → Ανεργία → Προγράμματα κατασκηνώσεων ΟΑΕΔ)
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/programmata-kataskenoseon-oaed
Πάροχοι (Αρχική → Εργασία και ασφάλιση → Ανεργία → Πάροχοι κατασκήνωσης)
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/parokhoi-kataskenoses
Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι και άνεργοι με πραγματικό οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2020 μέχρι 30.000 €, οι οποίοι
το έτος 2021:
•
•
•
•

είχαν τουλάχιστον 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ ή
έλαβαν τουλάχιστον 50 ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας ή
έλαβαν επιδότηση ανεργίας ή μακροχρόνιας ανεργίας τουλάχιστον δύο μηνών (50 ημερήσια επιδόματα) ή
συγκεντρώνουν τουλάχιστον 50 ημέρες αθροιστικά από τα παραπάνω (ημέρες εργασίας, ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας
και επιδότησης τακτικής ή μακροχρόνιας ανεργίας) ή
• είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι με συνεχόμενη ανεργία τουλάχιστον τεσσάρων μηνών κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των
αιτήσεων.
Η επιλογή των δικαιούχων βασίζεται στη μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων (οικογενειακό εισόδημα, αριθμός παιδιών) με
αντικειμενικό και διαφανή τρόπο μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της ΔΥΠΑ. Σημειώνεται ότι δεν
μπορούν να συμμετάσχουν εργαζόμενοι και άνεργοι που επιδοτούνται για τη συμμετοχή των παιδιών τους σε κατασκηνωτικό
πρόγραμμα οποιουδήποτε άλλου φορέα για το έτος 2022. Οι δικαιούχοι επιδοτούνται για τη διαμονή των ωφελούμενων παιδιών
τους σε παιδική κατασκήνωση του μητρώου παρόχων της ΔΥΠΑ με τη χορήγηση Επιταγής Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις,
η οποία έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού. Πάροχοι του προγράμματος είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα
δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και διατηρούν στην Ελλάδα επιχείρηση παιδικών
κατασκηνώσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Δικαιολογητικά που αφορούν στην ασφαλιστική ταυτότητα, στο εισόδημα και
στην ανεργία των δικαιούχων αναζητούνται αυτεπάγγελτα. Σε όσες περιπτώσεις απαιτούνται δικαιολογητικά λόγω μη δυνατότητας
αυτεπάγγελτης αναζήτησης, αυτά επισυνάπτονται στις αιτήσεις. Επειδή η ταυτοποίηση των παιδιών που δηλώνονται στις αιτήσεις
των δικαιούχων θα γίνει μέσω αυτεπάγγελτης αναζήτησης με βάση τον ΑΜΚΑ τους, οι δικαιούχοι οφείλουν να έχουν μεριμνήσει
εγκαίρως για την απόδοση ΑΜΚΑ στα παιδιά τους ή για την επικαιροποίηση των στοιχείων τους, όταν υπάρχει μεταβολή αυτών
στην οικογενειακή μερίδα και να προσέξουν ιδιαίτερα στη συμπλήρωση του σωστού ΑΜΚΑ στην αίτηση. Επίσης, οι δικαιούχοι
οφείλουν να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην αίτησή τους, στη συμπλήρωση του πεδίου όπου δηλώνουν αν το παιδί συμμετέχει στο
πρόγραμμα ως ωφελούμενο ή όχι, γιατί αν συμπληρώσουν την ένδειξη «ΟΧΙ», ενώ επιθυμούν να διαμείνει σε κατασκήνωση, θα
αποκλεισθεί το παιδί από το πρόγραμμα, ενώ αν συμπληρώσουν την ένδειξη «ΝΑΙ», ενώ δεν είναι βέβαιοι για τη διαμονή του, θα
αποκλεισθούν οι ίδιοι από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα του επόμενου έτους.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 35.000.000 €.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον
ιστότοπο της ΔΥΠΑ https://www.oaed.gr/paidikes-kataskinwseis .

Stratigon: - Υλοποίηση Σχεδίου Συμπράξεων Μικρής Κλίμακας ΚΑ210, Τομέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης, ERASMUS+ 2021
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Stratigon 26/04/2022
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να μοιραστούμε μαζί σας τη συμμετοχή μας, ως επικεφαλής Συντονιστής, στο έργο «Εκπαίδευση και
υποστήριξη επιχειρηματικής ανάπτυξης για μη γηγενείς ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων», η οποία πραγματοποιείται στο Πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ 2021-2027: Business Development Training and Support for Non - Native Small Business
Owners
-(Inclusive
Entrepreneurship
for
Non
–
Natives,
(Project
Acronym:
“Enter
4
All”).
Η Δράση έχει ως σκοπό να συμβάλει στον στόχο της ένταξης και της συμπερίληψης όσον αφορά στην παροχή στοχευμένης βοήθειας
μέσω εκπαίδευσης και συμβουλευτικής σε μη γηγενείς Ιδιοκτήτες Μικρών Επιχειρήσεων, ώστε να ξεπεράσουν τα διάφορα εμπόδια
που
αντιμετωπίζουν
για
την
εδραίωση
και
ανάπτυξη
της
επιχείρησής
τους.
Η Stratigon θα υλοποιήσει το έργο σε συνεργασία με το Δίκτυο Αλληλέγγυας Συμβουλευτικής ΑΜΚΕ και την πορτογαλική APROXIMAR
– COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL με σκοπό, αφενός την διευκόλυνση της πρόσβασης των αλλοδαπών
επιχειρηματιών στις διαθέσιμες επιχειρηματικές ευκαιρίες και αφετέρου στην ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων τους.
Ενδεικτικά κάποιες από τις Δραστηριότητες του Έργου θα είναι:
➢ Ψηφιακός επιχειρηματικός οδικός χάρτης για την αναζήτηση και αξιοποίηση επιχειρηματικών ευκαιριών,
➢ Σχεδιασμός και Δικτύωση με εκπροσώπους Δημόσιων και Ιδιωτικών Φορέων, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε δράσεις
επιχειρηματικότητας, απασχολησιμότητας, χρηματοδοτήσεων, κλπ.
➢ Ανάπτυξη και υλοποίηση στοχευμένων διαδικτυακών σεμιναρίων (webinars)
➢ Εκπαίδευση Facilitators μέσα από τις κοινότητες των επιχειρηματιών, με σκοπό να διατηρηθεί η απρόσκοπτη ενημέρωση και
υποστήριξη των επιχειρηματιών και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος
Η συμμετοχή για όλους τους συμμετέχοντες σε όλες τις δράσεις είναι δωρεάν.
Η διάρκεια του Σχεδίου ορίζεται σε 18 μήνες και συγκεκριμένα από 28/02/2022 έως και 27/08/2023.
Μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής, εδώ.
Για περισσότερες πληοροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το site: www.stratigon.gr ή να επικοινωνήσετε με email:
customerservice@stratigon.gr ή τηλ: + 30 210 48 27 773.

ΔΥΠΑ: ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 27 ΜΑΪΟΥ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ Γ΄ ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5.000 ΑΝΕΡΓΩΝ 30 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ,
ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ, ΣΕ 6 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΥΠΑ 29/04/2022
Οι αιτήσεις επιχειρήσεων για τον Γ’ κύκλο της δράσης «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων
ηλικίας 30 ετών και άνω στις Περιφέρειες σε μετάβαση (MΕΤ), με έμφαση στις γυναίκες» θα υποβάλλονται μέχρι και την Παρασκευή,
27 Μαΐου 2022 και ώρα 15:00.
Το 12μηνης διάρκειας πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας,
Στερεάς Ελλάδας, Ιονίων Νήσων, Πελοποννήσου, Βόρειου Αιγαίου και Κρήτης και τα ποσά της επιχορήγησης για την πρόσληψη
ανέργων σε νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης έχουν ως εξής:

•
•
•
•
•

466,5 € μηνιαία (5.598 € ετήσια) για ανέργους ηλικίας 30-49 ετών
559,8 € μηνιαία (6.717,6 € ετήσια) για ανέργους ηλικίας 50 ετών και άνω
606,45 € μηνιαία (7.277,4 € ετήσια) για μακροχρόνια ανέργους 30 ετών και άνω
653,1 € μηνιαία (7.837,2 € ετήσια) για μακροχρόνια ανέργους 50 ετών και άνω
699,75 € μηνιαία (8.397 € ετήσια) για άνεργες γυναίκες 30 ετών και άνω

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, θα υποβάλλουν την αίτησή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του
Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων στη διεύθυνση
http://www.ependyseis.gr/mis Κατόπιν, οι εργασιακοί σύμβουλοι της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης θα υποδείξουν στην
επιχείρηση υποψηφίους, σύμφωνα με την κατηγορία ανέργου, την ειδικότητα και τα απαιτούμενα προσόντα και η επιχείρηση θα
επιλέξει μεταξύ των υποψηφίων για την πρόσληψη.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιχείρηση να μην έχει μειώσει το προσωπικό της κατά το τρίμηνο πριν την αίτηση και να μην έχει
λάβει χρηματοδότηση από κρατική ενίσχυση άνω των 200.000 € τα προηγούμενα 3 έτη (τρέχον και δύο προηγούμενα). Στην
επιχορήγηση μισθού και ασφαλιστικών εισφορών συμπεριλαμβάνονται τα αντίστοιχα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και επιδόματα
αδείας.
Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 32.000.000 €, συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».
Για τη Δημόσια Πρόσκληση και αναλυτικές πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση:
http://www.oaed.gr/anoikta-programmata .

ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν νέοι προσωρινοί πίνακες για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Απασχόλησης 25.000 ανέργων εξαιτίας
μηχανογραφικού σφάλματος
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΥΠΑ 27/04/2022
Οι προσωρινοί πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων για το νέο πρόγραμμα κοινωφελούς απασχόλησης που είχαν αναρτηθεί
στον ιστότοπο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) www.oaed.gr τη Μεγάλη Πέμπτη 21 Απριλίου 2022 περιείχαν,
εξαιτίας μηχανογραφικού σφάλματος της αναδόχου εταιρίας, ωφελούμενους προηγούμενων προγραμμάτων κοινωφελούς
απασχόλησης (2017-2020) που υπέβαλαν αίτηση ενώ δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχής, σύμφωνα με τη Δημόσια Πρόσκληση
Νο2/2022 και την με αριθμ. 1.5613/14-12-2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 5895/Β/16-12-2021), όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει.
Σήμερα, Τετάρτη 27 Απριλίου 2022, αναρτήθηκαν νέοι, διορθωμένοι προσωρινοί πίνακες επιτυχόντων, επιλαχόντων και
αποκλειομένων για τη δράση «Προώθηση της απασχόλησης
μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα,
συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς
φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων» με 25.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης. Η Διοίκηση της ΔΥΠΑ ζητάει
συγγνώμη για την αναστάτωση και ταλαιπωρία που προκάλεσε το μηχανογραφικό λάθος.
Ο προσωρινός πίνακας κατάταξης ανέργων περιλαμβάνει τους ωφελούμενους που θα εργαστούν για χρονικό διάστημα οκτώ
μηνών με πλήρη απασχόληση και ασφάλιση στους Επιβλέποντες Φορείς ή/και στις Υπηρεσίες Τοποθέτησης, όπως έχουν
καθοριστεί βάσει της Δημόσιας Πρόσκλησης.
Οι πίνακες έχουν αναρτηθεί στη διεύθυνση:
https://www.oaed.gr/proghramma-koinofelous-xaraktira-ghia-25000-atoma-se-dimoys-perifereies-kentra-koinonikis-pronoiasperifereiwn-kkppsinafis-foris-ypiresies-ypoyrghion-kai-allon-foreon
Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: www.oaed.gr → Προγράμματα κλειστά προς υποβολή αιτήσεων → Πρόγραμμα Κοινωφελούς
Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ) συναφείς φορείς,
Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για την ηλεκτρονική τους αίτηση και τη μοριοδότησή τους με τους
ακόλουθους τρόπους:
•
Μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών (eServices IIS) της ΔΥΠΑ στην καρτέλα της αντίστοιχης αίτησής τους ή
•

Από τον Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους και σε περίπτωση
αποκλεισμού τους, για το λόγο που αποκλείστηκαν, από τον Προσωρινό Πίνακα Αποκλειομένων.

Αιτιολογημένες ενστάσεις (με τα τυχόν δικαιολογητικά συνημμένα) μπορούν να υποβληθούν από την Τετάρτη 27 Απριλίου 2022
και ώρα 11:00 έως και την Παρασκευή 29 Απριλίου 2022 και ώρα 14:00, αποκλειστικά ηλεκτρονικά στον ιστότοπο www.oaed.gr
με τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet ή τους κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών ΔΥΠΑ.
Σε περίπτωση αδυναμίας επισύναψης των δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική ένσταση, οι ενιστάμενοι υποβάλλουν τα απαραίτητα
δικαιολογητικά στο αρμόδιο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2), μέχρι την Παρασκευή 29 Απριλίου 2022 και ώρα 14:00,
προκειμένου να επισυναφθούν από τους αρμόδιους υπαλλήλους στην ηλεκτρονική ένστασή τους, συνοδευόμενα από τυχόν
σημειώσεις του αρμόδιου ΚΠΑ2, σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία στη Δημόσια Πρόσκληση.
Στόχος της δράσης 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 «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 μέσω κατάρτισης έως 150 ωρών σε 11 θεματικές ενότητες που θα οδηγήσει σε πιστοποίηση, η οποία θα
ενισχύσει την εργασιακή ένταξη των ανέργων.
Συνολικά θα απασχοληθούν σε 170 διαφορετικές επαγγελματικές ειδικότητες 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), ενώ οι 25.000 θέσεις του προγράμματος κατανέμονται ως εξής:
• 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)
Περιφέρειες: 2.566 θέσεις (10,3 %)

•

Αποκεντρωμένες Διοικήσεις: 348 θέσεις (1,4 %)

•

Λοιποί Φορείς: 1.689 θέσεις (6,7 %)

Η δράση έχει συνολικό προϋπολογισμό 188,6 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται από πόρους του ΕΣΠΑ με 132 εκατ. ευρώ και από
πόρους της Δ.ΥΠ.Α. με 56,6 εκατ. ευρώ.

Άνοιξε πάλι η πλατφόρμα για τα αδήλωτα τετραγωνικά
Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την δήλωση των ξεχασμένων τετραγωνικών στους Δήμους. Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες
μπορούν μέχρι τις 30 Ιουνίου να δηλώσουν τα πραγματικά τους τετραγωνικά πληρώνοντας και τα τέλη που τους αναλογούν. Η
υποβολή της δήλωσης των αδήλωτων τετραγωνικών συνοδεύεται με προσαύξηση 20% στα οφειλόμενα τέλη της περιόδου από την
1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι την ημέρα της υποβολής της δήλωσης. Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να εισέλθουν στην ηλεκτρονική
διεύθυνση https://tetragonika.govapp.gr/, στην οποία είχε λειτουργήσει κατά τη διάρκεια ισχύος των δύο προηγούμενων ρυθμίσεων
οικειοθελούς αποκάλυψης αδήλωτων τετραγωνικών μέτρων.(ΠΗΓΗ: ΕΒΕΑ e-NEWSLETTER 29.04.2022)

«ΟΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟ Α ΩΣ ΤΟ Ω» - ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΒΕΘ
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης(ΕΒΕΘ) διοργανώνει το Μάιο 2022 μία σειρά από εσπερίδες με θέμα: « Οι
Εξαγωγές από το Α ως το Ω».
Στόχος τους είναι η ενημέρωση της επιχειρηματικής κοινότητας για ζητήματα που απασχολούν την εξαγωγική επιχείρηση, όπως η
στρατηγική διείσδυσης, επιλογή χώρας, έρευνα αγοράς, marketing, τυποποίηση, πιστοποίηση, labeling, η κατάρτιση συμβάσεων και
η εξωδικαστική επίλυση διεθνούς εμπορικής διαφοράς, τα χρηματοδοτικά εργαλεία που προσφέρονται από το ελληνικό τραπεζικό
σύστημα, καθώς και οι ασφαλιστικές πιστώσεις ΟΑΕΠ.
Οι δύο πρώτες εσπερίδες θα διεξαχθούν διαδικτυακά και οι δύο τελευταίες δια ζώσης, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΕΒΕΘ,
(Τσιμισκή 29, Θεσσαλονίκη) και θα μεταδοθούν διαδικτυακά μέσω του καναλιού του ΕΒΕΘ στο ΥouΤube.
Στις 18 Μαΐου θα παρεμβληθεί webinar, στην αγγλική γλώσσα, σε συνεργασία με αμερικανική δικηγορική εταιρία, που θα εστιάσει
στους κανονισμούς εξαγωγής τροφίμων στις ΗΠΑ, με τίτλο: Overview of FDA Regulatory Issues Affecting Greek Exporters: Spotlight
on Labelling & Advertising of Food Products and How to Manage FDA Inspections.
Η συμμετοχή στις εσπερίδες είναι δωρεάν, απαιτείται όμως η συμπλήρωση σχετικής δήλωσης συμμετοχής.
Ειδικότερα:
1. Στρατηγική
Διείσδυσης
σε
αγορές
του
εξωτερικού
Α
- διαδικτυακή διεξαγωγή, Τετάρτη 4 Μαΐου 2022 Δήλωση Συμμετοχής
2. Στρατηγική
Διείσδυσης
σε
αγορές
του
εξωτερικού
- διαδικτυακή διεξαγωγή, Τετάρτη 11 Μάϊου 2022. Δήλωση Συμμετοχής

(επιλογή
Β

χώρας,

έρευνα

αγοράς, marketing)

(Branding-τυποποίηση-πιστοποίηση-labeling)

3. Overview
of
FDA
Regulatory
Issues
Affecting
Greek
Exporters: Spotlight
on
Labeling & Advertising
of
Food
Products
and
How
to
Manage
FDA
Inspections”
-στην
αγγλική
γλώσσαδιαδικτυακή
διεξαγωγή, Τετάρτη 18 Μαΐου 2022. Δήλωση Συμμετοχής
4. Διεθνείς
Συμβάσεις,
Διεθνής
ζώσης διεξαγωγή. Πρόγραμμα
5. Χρηματοδοτικά
εργαλεία,
διεξαγωγή. Πρόγραμμα

Διαμεσολάβηση,

Ασφάλιση,

Διαιτησία

INCOTERMS,

Τρίτη

Τετάρτη

31

25

Μάϊου

Μαΐου

2022,

2022,
με

με
διά

διά
ζώσης

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Τύπου και Εκδόσεων του ΕΒΕΘ, site:
https://www.ebeth.gr/ email: publicrelations@ebeth.gr τηλ. 2310 370132 .

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΑνΕΚ ΓΙΑ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥΣ
Στο πλαίσιο του σχεδιασμού σειράς ενημερωτικών εκδηλώσεων από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ &
ΤΣ/Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» και τον ΕΦΕΠΑΕ, η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ/ΕΦΕΠΑΕ σε
συνεργασία με την ΑΝΚΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, διοργανώνουν δύο δωρεάν προσβάσιμες διαδικτυακές ενημερωτικές εκδηλώσεις
για τις πληττόμενες επιχειρήσεις και τους λογιστές και φοροτεχνικούς. Πιο συγκεκριμένα:
1)

Την Τετάρτη 4 Μαΐου 2022 και ώρα 6:00 θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή εκδήλωση για τους ΛΟΓΙΣΤΕΣ &
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων
Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών».
Στην εκδήλωση θα παρασχεθούν χρήσιμες οδηγίες για την επιτυχή υποβολή της αίτησης καθώς και απαντηθούν ερωτήματα
των ενδιαφερόμενων.
Η
εκδήλωση
θα
πραγματοποιηθεί
μέσω
της
πλατφόρμας
Zoom,
πατώντας
στον
ακόλουθο
σύνδεσμο: https://us06web.zoom.us/j/86073408886?pwd=WEs4QktOUlZaUWJVVjhOMWtkYzVsQT09 Meeting ID: 860
7340 8886 Passcode: 741234
Για τη συμμετοχή τους στην εκδήλωση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν τη φόρμα εγγραφής, εδώ.

2)

Την Πέμπτη 5 Μαΐου 2022 και ώρα 6:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή εκδήλωση για τη Δράση του
ΕΠΑνΕΚ «Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας,
διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστήριου και σχολής χορού»
Στην εκδήλωση θα παρασχεθούν χρήσιμες οδηγίες για την επιτυχή υποβολή της αίτησης καθώς και απαντηθούν ερωτήματα
των ενδιαφερομένων.
Η
εκδήλωση
θα
πραγματοποιηθεί
μέσω
της
πλατφόρμας
Zoom,
πατώντας
τον
ακόλουθο
σύνδεσμο: https://us06web.zoom.us/j/82416424312?pwd=enJ3MSt6NVV2NGtSRU1Hb3lJbE01Zz09
Meeting ID: 82416424312 Passcode:920146.
Για τη συμμετοχή τους στην εκδήλωση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν τη Φόρμα Εγγραφής, εδώ.

Για πληροφορίες σχετικά με συμμετοχή ΑμεΑ, καλέστε στα τηλ. 2310 480.000/217 & 24610 24022.

Μείωση του χρόνου αδειοδότησης των ΑΠΕ με το νέο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ
Η μείωση του μέσου χρόνου αδειοδότησης νέων έργων ΑΠΕ σε 14 μήνες από 5 χρόνια που είναι τώρα, η ανάπτυξη έργων
αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με εγκατεστημένη ισχύ τουλάχιστον 3,5 GW έως το 2030 και η αύξηση της χωρητικότητας στο
δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας για την ένταξη περισσότερων μονάδων ΑΠΕ είναι οι βασικοί στόχοι του νομοσχεδίου για την
απλούστευση της αδειοδότησης των ΑΠΕ που έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Όπως
επισημαίνει το ΥΠΕΝ, σε ό,τι αφορά την αδειοδοτική διαδικασία, η επιτάχυνση θα επιτευχθεί με την απλοποίηση και την ψηφιοποίηση
των σχετικών διαδικασιών, καθώς πλέον όλες οι ενέργειες για την απόκτηση αδειών θα διενεργούνται ψηφιακά.

Σε λειτουργία μέσω του vouchers.gov.gr το Fuel Pass για την επιδότηση καυσίμων κίνησης
ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ,ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 26.04.2022
Το vouchers.gov.gr απευθύνεται σε περισσότερους από 3 εκατομμύρια δικαιούχους και αφορά στην ενίσχυση για το κόστος
κατανάλωσης καυσίμων κίνησης των μηνών Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου 2022. Το ποσό της ενίσχυσης κυμαίνεται από 30 έως 50
ευρώ και εξαρτάται από τον τύπο του οχήματος και την κύρια κατοικία του δικαιούχου. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης
ανέρχεται σε 130 εκατομμύρια ευρώ, από πιστώσεις που διατέθηκαν από τις Γενικές Κρατικές Δαπάνες του Υπουργείου
Οικονομικών. Η πλατφόρμα υλοποιήθηκε από την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ Μ.Α.Ε.), εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης και της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
Δικαιούχοι του Fuel Pass είναι όλοι οι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος με δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2020
έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ. Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώνει μόνο ένα ΙΧ όχημα ή μοτοσυκλέτα – μοτοποδήλατο,
υπό την προϋπόθεση το συγκεκριμένο μέσο μετακίνησης να είναι σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο και να μην οφείλονται γι’
αυτό τέλη κυκλοφορίας. Το φυσικό πρόσωπο θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον ένα ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οχήματος, ή
αυτό να βρίσκεται σε καθεστώς leasing.
Η πλατφόρμα θα ανοίγει σταδιακά, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ των πολιτών. Συγκεκριμένα την Τρίτη 26 Απριλίου θα
μπορούν να κάνουν αίτηση οι πολίτες των οποίων οι ΑΦΜ λήγουν σε 0, 1 και 2. Έως την Παρασκευή 29 Απριλίου θα ανοίξει η
πλατφόρμα για όλους τους δικαιούχους πολίτες με βάση το λήγοντα αριθμό του ΑΦΜ τους, και οι οποίοι θα ενημερώνονται με
ανακοινώσεις.
Η λειτουργία της πλατφόρμας είναι ιδιαίτερα απλή. Ο πολίτης εισέρχεται στο Fuel Pass χρησιμοποιώντας τους κωδικούς Taxisnet
είτε απευθείας μέσω του vouchers.gov.gr, είτε από το gov.gr, στην ενότητα «Πολίτης και Καθημερινότητα» και την υποενότητα
«Μετακινήσεις». Ταυτόχρονα, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής της αίτησης μέσω ΚΕΠ. Όλα τα στοιχεία του πολίτη αντλούνται
αυτόματα, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης. Η
οικονομική ενίσχυση μπορεί να γίνει κατ’ επιλογή κάθε δικαιούχου με δυο τρόπους:

• είτε εκδίδοντας άυλη ψηφιακή κάρτα την οποία οι δικαιούχοι χρησιμοποιούν για να πληρώνουν μέσω του έξυπνου κινητού τους
την αγορά υγρού καυσίμου,

• είτε μέσω απευθείας καταβολής του ποσού επιδότησης σε IBAN του δικαιούχου, για όσους δεν διαθέτουν έξυπνη συσκευή ή δεν
επιθυμούν να τη χρησιμοποιήσουν σε αυτή τη διαδικασία.
Αναλυτικά το δελτίο τύπου εδώ

Κατευθυντήριες οδηγίες για συνταξιοδοτικά ζητήματα ειδικών κατηγοριών
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Οδηγίες για την αξιοποίηση του χρόνου απασχόλησης συνταξιούχων, την καταβολή δεύτερης ανταποδοτικής σύνταξης και τη
συνταξιοδότηση ασφαλισμένων που έχουν υπηρετήσει σε αιρετές θέσεις με ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς παρέχει το Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Οι οδηγίες ερμηνεύουν νομοθετικές ρυθμίσεις που βρίσκονται ήδη σε ισχύ, με στόχο να
καταστήσουν ευχερέστερο τον χειρισμό των θεμάτων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ. Για το λόγο αυτό έχει συγκροτηθεί ειδική
Ομάδα Εργασίας, η οποία κατέληξε στα σχετικά συμπεράσματα και προτάσεις.
Οι κατευθυντήριες αυτές οδηγίες καταλήγουν στις ακόλουθες αποσαφηνίσεις:
• Διευκρινίζεται το πώς θα αξιοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης από την απασχόληση συνταξιούχου, όταν αυτός έχει επέλθει μετά την
ψήφιση του ν. 4387/2016
• Διευκρινίζονται οι κανόνες σε σχέση με τη διαδοχική ασφάλιση των αιρετών και λοιπών ασφαλισμένων
• Παρέχονται κατευθύνσεις για την εφαρμογή του ν.4387/2016 στους ασφαλισμένους που έχουν υπηρετήσει σε αιρετές θέσεις με
ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς, για τους οποίους συνεχίζουν να ισχύουν επιμέρους ειδικότερες διατάξεις ως προς τη θεμελίωση
συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
• Ως προς τη συνταξιοδότηση ασφαλισμένων που έχουν υπηρετήσει σε αιρετές θέσεις με ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς, δίνονται
διευκρινίσεις για τον προσδιορισμό του χρόνου ασφάλισης και των συντάξιμων αποδοχών.
• Αποσαφηνίζονται ζητήματα στην περίπτωση που υπάρχει απασχόληση εντός του Δημοσίου με δύο ιδιότητες.
• Τέλος, αποσαφηνίζονται θέματα σχετικά με τις ισχύουσες προϋποθέσεις χορήγησης της εφάπαξ παροχής των δημάρχων.

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής ΑΠΔ ΤΕΚΑ για συμμετέχοντες σε προγράμματα μαθητείας
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΚΑ αποφάσισε στη σημερινή συνεδρίαση (20/04/2022) την παράταση της προθεσμίας
υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) ΤΕΚΑ μισθολογικών περιόδων Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου-Μαρτίου 2022
και της καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, αποκλειστικά για τις δηλώσεις που αφορούν συμμετέχοντες σε
προγράμματα μαθητείας.
Με την ολοκλήρωση των απαραίτητων τεχνικών ελέγχων, θα εκδοθούν αναλυτικές οδηγίες για την απεικόνιση της ασφάλισης σε
προγράμματα μαθητείας. Επισημαίνεται ότι για τις ΑΠΔ ΤΕΚΑ μισθολογικών περιόδων Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου-Μαρτίου 2022 που
δεν αφορούν συμμετέχοντες σε προγράμματα μαθητείας, καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής παραμένει η 03/05.

Ενημέρωση από ΕΠΑνΕΚ 2014-2020
Νέα Δράση ΕΠΑνΕΚ: «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές
που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές»
Η νέα Δράση του ΕΠΑνΕΚ «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που
υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές» στοχεύει στη διασφάλιση επαρκούς ρευστότητας σε υφιστάμενες επιχειρήσεις που
έχουν πληγεί από την πανδημία σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές, καθώς και στη διατήρηση της
συνέχειας της οικονομικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της έξαρσης της νόσου COVID-19 και ύστερα από αυτήν.
Η παρεχόμενη επιχορήγηση της Δράσης θα συμβάλει στην εξασφάλιση μέρους της απαιτούμενης ρευστότητας για την εκ νέου
εκκίνηση των τοπικών οικονομικών δραστηριοτήτων, καθώς και στη διασφάλιση της συνέχισης της λειτουργίας των επιχειρήσεων,
στηρίζοντας εμμέσως και τη διατήρηση θέσεων εργασίας.
10η τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ»
Δημοσιεύθηκε η δέκατη (10η) τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επενδυτικών Σχεδίων στη
Δράση «Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για Προμήθεια Πρώτων Υλών - ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ»
του ΕΠΑνΕΚ, σύμφωνα με την οποία ορίζεται ότι το Αίτημα Επαλήθευσης - Πιστοποίησης θα πρέπει να υποβληθεί σε
ηλεκτρονική μορφή, συνοδευόμενο από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, το αργότερο έως την 31.03.2022 και ώρα 17:00. Επιπλέον,
προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής Αιτήματος Επαλήθευσης – Πιστοποίησης (για τις επιχειρήσεις που δεν έχουν ήδη
υποβάλλει) σε ηλεκτρονική μορφή, το οποίο θα συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για το χρονικό διάστημα
από Τρίτη 3/5/2022 και ώρα 12:00 έως και την Δευτέρα 9/5/2022 και ώρα 15:00, εντός του οποίου, όμως, δεν θα επιτρέπεται η
αναίρεση οριστικοποίησης του υποβληθέντος Αιτήματος Επαλήθευσης – Πιστοποίησης.
Ο ενδιαφερόμενοι δύνανται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή από
αυτούς της έκθεσης/αποτελεσμάτων επαλήθευσης, να υποβάλουν αντιρρήσεις σχετικά με την ολική ή μερική απόρριψη του
αιτήματος επαλήθευσης. Η ηλεκτρονική υποβολή των αντιρρήσεων γίνεται στο ΠΣΚΕ με συμπλήρωση των σχετικών πεδίων του
σημείου «ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ».
Η Δράση αφορά στην επιχορήγηση 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 τη 10η τροποποίηση της Πρόσκλησης εδώ
8η τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»
Δημοσιεύθηκε η όγδοη (8η) τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ «Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης Πληττόμενων
από την Πανδημία Τουριστικών Επιχειρήσεων Φιλοξενίας - ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ». Με την τροποποίηση της
Πρόσκλησης καθίσταται δυνατή η υποβολή Αιτήματος Επαλήθευσης – Πιστοποίησης (για τις επιχειρήσεις που δεν έχουν
ήδη υποβάλλει) σε ηλεκτρονική μορφή, το οποίο θα συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για το χρονικό διάστημα
από Τρίτη 3/5/2022 και ώρα 12:00 έως και την Δευτέρα 9/5/2022 και ώρα 15:00, εντός του οποίου, όμως, δεν θα επιτρέπεται η
αναίρεση οριστικοποίησης του υποβληθέντος Αιτήματος Επαλήθευσης – Πιστοποίησης.
Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή
από αυτούς της έκθεσης/αποτελεσμάτων επαλήθευσης, να υποβάλουν αντιρρήσεις σχετικά με την ολική ή μερική
απόρριψη του αιτήματος επαλήθευσης. Η ηλεκτρονική υποβολή των αντιρρήσεων γίνεται στο ΠΣΚΕ με συμπλήρωση των σχετικών
πεδίων του σημείου «ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ».
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 8η τροποποίηση της Πρόσκλησης εδώ
7η τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επιχειρηματικών Σχεδίων στη Δράση
«Ψηφιακό Αλμα»
Δημοσιεύθηκε η έβδομη (7η) τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επιχειρηματικών Σχεδίων στη
Δράση του ΕΠΑνΕΚ «Ψηφιακό Αλμα», σχετικά με την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων
επενδύσεων στους τριάντα τρεις (33) μήνες, από τους τριάντα (30) μήνες που ίσχυε, από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης
Ένταξης.
Δείτε την 7η τροποποίηση της Πρόσκλησης εδώ

Ενημέρωση από ΕΠΑνΕΚ 2014-2020(Συνέχεια)
1η Απόφαση Έγκρισης Χρηματοδότησης Αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης «Έκτακτη επιχορήγηση
των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων,
τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίου και σχολής χορού»
Δημοσιεύθηκε η πρώτη (1η) Απόφαση Έγκρισης Χρηματοδότησης Αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης του
ΕΠΑνΕΚ «Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης
εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίου και σχολής χορού», σχετικά με την
έγκριση χρηματοδότησης εκατόν επτά (107) αιτήσεων, οι οποίες αφορούν σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συνολικής δημόσιας
δαπάνης 2.363.475,12 ευρώ.
Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ
10η τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση
Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων»
Δημοσιεύθηκε η δέκατη (10η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης του
ΕΠΑνΕΚ «Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων», σχετικά με τη συμπληρωματική ένταξη δεκαεπτά (17) επιπλέον
αιτήσεων χρηματοδότησης, δημόσιας δαπάνης 31.500,00 ευρώ. Τα συνολικά ενταγμένα έργα στη Δράση ανέρχονται σε 13.712 και
η συνολική δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται σε 25.081.141,96 ευρώ.
Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ
2η Απόφαση Αποδοχής/Απόρριψης Ενστάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση
Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων»
Δημοσιεύθηκε η δεύτερη (2η) Απόφαση Αποδοχής/Απόρριψης Ενστάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ
«Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων», σχετικά με την έγκριση των αποτελεσμάτων της εξέτασης εκατόν τριάντα μίας
(131) ενστάσεων. Ειδικότερα, γίνονται αποδεκτές (17) ενστάσεις, συνολικής δημόσιας δαπάνης 31.500,00 ευρώ, ενώ απορρίπτονται
εκατόν δεκατέσσερις (114) ενστάσεις συνολικής δημόσιας δαπάνης 206.283,85 ευρώ.
Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ
7η Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»
Δημοσιεύθηκε η έβδομη (7η) Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης του
ΕΠΑνΕΚ «Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης Πληττόμενων από την Πανδημία Τουριστικών Επιχειρήσεων Φιλοξενίας ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ», σχετικά με την απόρριψη, ως μη επιλέξιμων έξι (6) αιτήσεων χρηματοδότησης, συνολικού
προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 1.541.632,73 ευρώ, λόγω μη πληρότητας δικαιολογητικών ή/και μη τήρηση τυπικών
προϋποθέσεων συμμετοχής στη Δράση.
Οι υποψήφιοι, των οποίων οι αιτήσεις χρηματοδότησης απορρίπτονται με την παρούσα, δύνανται να υποβάλλουν ένσταση εντός
αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη του αυτοματοποιημένου, μέσω ΠΣΚΕ, μηνύματος προς
τη δηλωμένη ηλεκτρονική ταχυδρομική διεύθυνση αλληλογραφίας.
Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ

Μέσω του gov.gr η εξυπηρέτηση του πολίτη από τους Δήμους
ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ,ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ
ΕΛΛΑΔΑΣ 28.04.2022
Τη δυνατότητα να παρέχουν ψηφιακές υπηρεσίες στους δημότες τους μέσα από το σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον του gov.gr
έχουν πλέον οι Δήμοι της χώρας. Σύμφωνα με όσα σχεδίασαν, υλοποίησαν και υπέγραψαν σε ΚΥΑ οι Υπουργοί Εσωτερικών Μάκης
Βορίδης, Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας
και ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Θοδωρής Λιβάνιος, σε κάθε Δήμο της χώρας παρέχονται ψηφιακές θυρίδες του gov.gr.
Έτσι, εισάγεται ένας ψηφιακός τρόπος επικοινωνίας του δημότη με τον Δήμο του, ενώ ταυτόχρονα εγκαινιάζεται μια νέα γενιά
ομογενοποιημένων δημοτικών ψηφιακών υπηρεσιών.
Οι θυρίδες των Δήμων στο gov.gr προσφέρουν 3 βασικές λειτουργίες:
1.

2.
3.

Έκδοση πιστοποιητικών αρμοδιότητας των Δήμων χωρίς την ανάγκη φυσικών υπογραφών και σφραγίδων. Τα πιστοποιητικά
αυτά είναι έγκυρα σε φυσική αλλά και σε ψηφιακή μορφή, τόσο στη Δημόσια Διοίκηση όσο και κατά την προσκόμισή τους σε
ιδιωτικούς φορείς.
Υποδοχή και διεκπεραίωση αιτήσεων δημοτών από το gov.gr, με πρώτη υπηρεσία τη Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας
Αυτεπάγγελτη αναζήτηση και έκδοση πιστοποιητικών που είναι απαραίτητα σε διαδικασίες των Δήμων και παρέχονται από
το gov.gr

Αναλυτικά το δελτίο τύπου εδώ

Συμμετοχή ρεκόρ στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ
2021»
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 28.04.2022
Εντυπωσιακή ήταν η συμμετοχή των πολιτών στο
«Εξοικονομώ 2021», το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο
πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών. Συνολικά
υποβλήθηκαν 87.578 αιτήσεις εκ των οποίων 40.145
κατατάσσονται ως «καταρχήν επιλέξιμες» και 47.433 ως
«επιλαχούσες».
Ο αριθμός των αιτήσεων που υποβλήθηκε για υπαγωγή
στο πρόγραμμα είναι πολύ μεγαλύτερος σε σχέση με τις
προηγούμενες πέντε δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης
κατοικιών που υλοποιήθηκαν την περασμένη δεκαετία.
Ειδικότερα, η συμμετοχή στα προηγούμενα προγράμματα
διαμορφώθηκε ως εξής:
Εξοικονομώ 1 (2011) – 8.102 δικαιούχοι.
Εξοικονομώ 2 (2012) – 36.971 δικαιούχοι.
Εξοικονομώ 3 (2018) – 37.305 δικαιούχοι.
Εξοικονομώ 4 (2019) – 20.975 δικαιούχοι.
Εξοικονομώ 5 (2020) – 36.364 δικαιούχοι.
Το νέο πρόγραμμα θα συμβάλλει στη μείωση των
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, στον περιορισμό του
κόστους ενέργειας για νοικοκυριά και στην αντιμετώπιση
της ενεργειακής φτώχειας. Από τις επιλέξιμες αιτήσεις,
8.356 (20,8%) προέρχονται από ευάλωτα νοικοκυριά που
ανήκουν στη χαμηλότερη εισοδηματική κατηγορία, με
ετήσιο ατομικό και οικογενειακό εισόδημα έως 5.000 και
10.000 ευρώ αντίστοιχα. Το «Εξοικονομώ 2021» είναι το
πρώτο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων με
ξεχωριστό προϋπολογισμό ύψους 100 εκατ. ευρώ για
ευάλωτα νοικοκυριά.
Ο προϋπολογισμός για τους ευάλωτους πολίτες θα αυξηθεί
κατά 20 εκατ. ευρώ, σε συνολικά 120 εκατ. ευρώ, καθώς
κεφάλαια που δεν δεσμεύτηκαν από ενδιαφερόμενους σε
ορισμένες περιφερειακές ενότητες, ανακατανεμήθηκαν
αποκλειστικά στην πρώτη εισοδηματική κατηγορία με
στόχο την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας.
Με την ολοκλήρωση των αιτήσεων πολυκατοικιών,
αναμένεται να επιτευχθεί και ο στόχος ένταξης 50.000
νοικοκυριών στο πρόγραμμα, καθώς ο προϋπολογισμός
που δε θα δεσμευτεί από τις αιτήσεις πολυκατοικιών, θα
διατεθεί για την υπαγωγή αιτήσεων που έχουν καταταχθεί
ως «επιλαχούσες».
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα
ανακοινώσει σε μεταγενέστερη ημερομηνία τη μετάβαση
των αιτήσεων στην επόμενη φάση.

Ανακαθορισμός της χωρικής αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΑΔΕ 28.04.2022
Με σκοπό τη διαρκή αναβάθμιση της λειτουργίας της
Φορολογικής Διοίκησης, για την ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των
φορολογουμένων, ανακαθορίζεται η κατά τόπον αρμοδιότητα των
κατωτέρω ΔΟΥ:
Α’ , Δ’ , ΙΒ’ , ΙΓ’ και ΙΖ’ Αθηνών, Αγίων Αναργύρων , Αιγάλεω,
Αμαρουσίου, Νέας Ιωνίας, Περιστερίου, Χολαργού, Ψυχικού,
Ελευσίνας, Α’, Δ’, Ε’ και Ζ’ Θεσσαλονίκης, Αμπελοκήπων και
Ιωνίας Θεσσαλονίκης,
Καλαμαριάς, Λαγκαδά, Κιλκίς,
Πολύγυρου, Άργους, Ναυπλίου, Κορίνθου, Τρίπολης, Σπάρτης,
Α’ Πατρών, Γ’ Πατρών, Αμαλιάδας, Πύργου, Καλαμάτας,
Μεσολογγίου, Αγρινίου, Θηβών, Λειβαδιάς, Άμφισσας, Λαμίας,
Λάρισας, Βόλου, Τρικάλων, Γρεβενών, Κοζάνης, Άρτας,
Ιωαννίνων, Πρέβεζας, Καστοριάς, Φλώρινας, Πτολεμαΐδας,
Σερρών, Αλεξανδρούπολης, Ορεστιάδας, Κομοτηνής, Χανίων και
Ρεθύμνου.
Η αλλαγή στις χωρικές αρμοδιότητες γίνεται, ώστε η περιοχή κάθε
Ταχυδρομικού Κωδικού να ανήκει εξ ολοκλήρου σε συγκεκριμένη
ΔΟΥ και να μη μοιράζεται σε 2 ή περισσότερες.
Με αυτό τον τρόπο, η ΑΑΔΕ μπορεί να εντοπίζει αυτόματα την
αρμόδια ΔΟΥ και να αναπτυχθούν περαιτέρω ψηφιακές
υπηρεσίες προς πολίτες και επιχειρήσεις, όπως την αλλαγή
κατοικίας, την έναρξη ατομικής επιχείρησης, την απόδοση ΑΦΜ.
Ο ανακαθορισμός της κατά τόπον αρμοδιότητας των ανωτέρω
ΔΟΥ ισχύει:
α) από την Παρασκευή 6 Μαΐου 2022 για τους φορολογούμενους
φυσικά ή νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που θα
αποκτήσουν ΑΦΜ και για όσους θα προβούν σε έναρξη
εργασιών, ενώ
β) η μεταγραφή των φορολογουμένων, οι οποίοι δεν
εμπίπτουν στις παραπάνω περιπτώσεις, στη νέα ΔΟΥ, στην
οποία αυτοί θα υπάγονται, θα πραγματοποιηθεί κεντρικά από τις
αρμόδιες Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, από 16 έως 19 Σεπτεμβρίου
2022.
Αναλυτικά το δελτίο τύπου εδώ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ – ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ –
ΤΕΥΧΟΣ 85ο
Το τετραμηνιαίο περιοδικό «ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ» του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. εκδόθηκε συμβολικά την Πέμπτη
28 Απριλίου 2022, Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την
Υγεία στην Εργασία, το 85ο τεύχος του, που αφορά τους μήνες
Ιανουάριο
–
Απρίλιο
2022.
Για να διαβάσετε το νέο τεύχος του περιοδικού «Υγιεινή και
Ασφάλεια της Εργασίας» του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. , πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το site:
https://www.elinyae.gr/.

Τρέχουσες εξελίξεις σχετικά με την πρόταση Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις ψηφιακές υπηρεσίες (“Digital
Services Act”)
Στις 23 Απριλίου 2022, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ κατέληξαν σε συμφωνία στο πλαίσιο της
νομικής επεξεργασίας σε επίπεδο τριμερούς διαλόγου (“trilogue negotiations”) για την οριστικοποίηση της πρότασης Κανονισμού για
τις ψηφιακές υπηρεσίες (“Digital Services Act”). Η εν λόγω πρόταση Κανονισμού περιλαμβάνει υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας σε
επίπεδο ΕΕ, οι οποίες θα ισχύουν για όλες τις ψηφιακές υπηρεσίες που συνδέουν τους καταναλωτές με αγαθά, υπηρεσίες ή
περιεχόμενο και θα περιλαμβάνουν νέες διαδικασίες για ταχύτερη αφαίρεση παράνομου περιεχομένου, καθώς και ολοκληρωμένη
προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των χρηστών στο διαδίκτυο. Το τελικό κείμενο της πρότασης Κανονισμού θα πρέπει να
εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ και στη συνέχεια θα δημοσιευθεί στην Επίσημη
Εφημερίδα της ΕΕ. Δελτίο τύπου Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
(ΠΗΓΗ: Επικαιρότητα, 27.04.2022 Ελληνική Ένωση Τραπεζών).

Ισχυρή Ταυτοποίηση Πελάτη για Συναλλαγές σε περιβάλλον Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-commerce)
Από τον Ιανουάριο του 2021, ξεκίνησε σε πανευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 «για τις
υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά» (PSD 2) και τον Νόμο 4537/2018 (ΦΕΚ Α’ 84), η «ισχυρή ταυτοποίηση πελάτη» (strong
customer authentication). Η σχετική διαδικασία είναι απαραίτητη όταν ένας καταναλωτής διενεργεί συναλλαγή πληρωμής με κάρτα σε
περιβάλλον ηλεκτρονικού εμπορίου. Οι απαιτήσεις για την ισχυρή ταυτοποίηση συνιστούν υποχρέωση για όλους τους παρόχους
υπηρεσιών πληρωμών (π.χ. τράπεζες, ιδρύματα πληρωμών, ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, κ.λπ.), και τέθηκαν, προκειμένου να
επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή ασφάλεια στις συναλλαγές των πελατών-κατόχων καρτών πληρωμών (χρεωστικών, πιστωτικών και
προπληρωμένων). Περισσότερες πληροφορίες : https://www.hba.gr/info/psd2ecom . (ΠΗΓΗ : Ελληνική Ένωση Τραπεζών).

Καθορισμός του χρόνου έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας, των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για τη λειτουργία
της ειδικής εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 81 του Νόμου 4916/2022 (Α’ 65), των απαραίτητων διαλειτουργικοτήτων, της
διαδικασίας έκδοσης της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, της πίστωσης της οικονομικής ενίσχυσης, των προϋποθέσεων της
προσαύξησης του ποσού της ενίσχυσης και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας (“Fuel Pass”)
Στις 21 Απριλίου 2022, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 2030) η υπ’ αριθμ. 2653 Κοινή Υπουργική Απόφαση, η διάρθρωση της οποίας είναι η
εξής:
στο άρθρο 1 περιλαμβάνονται διατάξεις για τη λειτουργία της ειδικής εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 81 του Νόμου 4916/2022,
στο άρθρο 2 περιλαμβάνονται διατάξεις για την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων από τα φυσικά πρόσωπα,
στο άρθρο 3 περιλαμβάνονται διατάξεις για τους τρόπους πίστωσης της οικονομικής ενίσχυσης,
στο άρθρο 4 περιλαμβάνονται διατάξεις για τη διαδικασία πίστωσης της οικονομικής ενίσχυσης σε ψηφιακή χρεωστική κάρτα,
στο άρθρο 5 περιλαμβάνονται διατάξεις για τη διαδικασία πίστωσης της οικονομικής ενίσχυσης σε τραπεζικό λογαριασμό,
στο άρθρο 6 περιλαμβάνονται διατάξεις για τη διαδικασία πίστωσης της οικονομικής ενίσχυσης σε ψηφιακή χρεωστική κάρτα ή σε
τραπεζικό λογαριασμό από τα ΚΕΠ,
στο άρθρο 7 περιλαμβάνονται διατάξεις για τη διαδικασία εκκαθάρισης της οικονομικής ενίσχυσης,
στο άρθρο 8 περιλαμβάνονται διατάξεις για ημερομηνία έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της ειδικής εφαρμογής της παρ. 4 του
άρθρου 81 του Νόμου 4916/2022 (ήτοι Τρίτη, 26 Απριλίου 2022), και
στο άρθρο 9 περιλαμβάνονται διατάξεις για την έναρξη ισχύος της εν λόγω Απόφασης (ήτοι Μεγάλη Πέμπτη, 21 Απριλίου 2022). ΦΕΚ
Β’ 2030/21.4.2022. ΠΗΓΗ: Επικαιρότητα 26.04.2022 Ελληνική Ένωση Τραπεζών).

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
3 – 14 ΜΑΪΟΥ 2022
Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, με ανακοίνωσή του, ενημερώνει εμπόρους και καταναλωτές ότι, για φέτος, η ενδιάμεση
εκπτωτική περίοδος θα ισχύσει από την Τρίτη 3 Μαΐου 2022 έως το Σάββατο 14 Μαΐου 2022.
Σύμφωνα με την απόφαση 40002/14-04-2022, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με βάση όσα προβλέπονται από το
τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4177/2013, και επειδή η πρώτη Κυριακή του Μαΐου 2022 συμπίπτει με τον εορτασμό
της Πρωτομαγιάς, η δυνατότητα λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων μετατέθηκε χρονικά την επόμενη Κυριακή, δηλαδή στις 8
Μαΐου 2022.
Κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, πέραν της αναγραφής της παλαιάς και της νέας τιμής των προϊόντων και υπηρεσιών που πωλούνται
με έκπτωση, επιτρέπεται η αναγραφή και η εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης.
ΕΠΟΜΕΝΩΣ:
Τα εμπορικά καταστήματα την Κυριακή 1η Μαΐου 2022 θα παραμείνουν κλειστά.
Επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων την Κυριακή 8 Μαΐου 2022
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΜΑΙΟΥ 2022:
11 π.μ. – 6 μ.μ.
Επίσης, ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης επισημαίνει ότι πάγιο αίτημα, τα τελευταία χρόνια, των εκπροσώπων των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων ανά την Ελλάδα, είναι η κατάργηση των ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων καθώς δεν βοηθούν τους εμπόρους να
αυξήσουν τον τζίρο τους, ενώ επικρατεί αναρχία με τις συνεχείς προσφορές και εκπτώσεις.
Αν ισχύσουν μόνο οι δύο τακτικές περίοδοι εκπτώσεων το χειμώνα και το καλοκαίρι, όπως ίσχυε παλιότερα, θα ενδυναμωθεί ακόμα
περισσότερο η αγορά, ενώ θα είναι και μεγαλύτερα τα ποσοστά μείωσης που θα γίνονται στις αρχικές τιμές, προκειμένου να είναι
ακόμα πιο δελεαστικές για τους καταναλωτές.

Ζήτηση Συνεργασίας από την Ρωσία
Ξενοδοχειακό και ψυχαγωγικό συγκρότημα στην περιοχή Shigino (νήσος Russky) στο Βλαδιβοστόκ (Ανατολική Ρωσία) βρίσκεται σε
αναζήτηση Ελλήνων επενδυτών σχετικά με την παραπάνω τουριστική επένδυση.
Πέραν της τουριστικής επένδυσης θα υπάρξει επένδυση καύσης απορριμμάτων.
Παρατίθεται σχετικό φωτογραφικό υλικό της περιοχής https://disk.yandex.ru/a/eLpErOKk4plnwA
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την αρμόδια, Βάλερι Σαντόβνιτσι, με email: valerisadovnichi@yandex.ru , τηλ:
+7(924)338-04-32

Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα "Οι Δημόσιες Συμβάσεις στην Πράξη" - 8ος Κύκλος
Το Τμήμα Εκπαίδευσης της Νομικής Βιβλιοθήκης, διοργανώνει τον 8 ο κύκλο του Πιστοποιημένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος "Οι
Δημόσιες Συμβάσεις στην Πράξη" διάρκειας 43 ωρών σε συνεργασία με έγκριτους νομικούς και πεπειραμένα στελέχη της Διοίκησης.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελεί μία ολιστική και με σαφή προσανατολισμό στην πράξη προσέγγιση των δημοσίων συμβάσεων
που παρακολουθεί όλο το φάσμα μίας δημόσιας σύμβασης, ήτοι από το προσυμβατικό στάδιο, όπως αυτό εκκινεί από τη στιγμή της
δημοσίευσης προκήρυξης ή της έναρξης μιας διαγωνιστική διαδικασίας με άλλο τρόπο και μέχρι το στάδιο της ανάδειξης του
προσωρινού αναδόχου και εν συνεχεία από την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης μέχρι και την εκτέλεσή της και την παραλαβή του
συμβατικού αντικειμένου από την αναθέτουσα αρχή (ή τον αναθέτοντα φορέα) (τόσο από άποψη ουσιαστικού δικαίου όσο και στο
πεδίο της έννομης προστασίας).
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:
• δικηγόρους & νομικούς συμβούλους που εμπλέκονται σε δημόσιες διαγωνιστικές διαδικασίες
• νομικά τμήματα αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων
• στελέχη της Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης
• στελέχη ιδιωτικών επιχειρήσεων που συμμετέχουν ή θα ήθελαν να συμμετάσχουν σε διαγωνιστικές διαδικασίες του Δημοσίου
• μηχανικούς
• λογιστές
Ημέρες & Ώρες Διεξαγωγής: 24, 26, 31 Μαΐου & 3, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 Ιουνίου 2022 (κάθε Τρίτη &
Πέμπτη 17:00 - 21:00, 16:00 - 21:00 & 17:00 - 19:00)
Τόπος Διεξαγωγής: Εγκαταστάσεις Νομικής Βιβλιοθήκης
Κόστος Συμμετοχής: 980,00 €
Τρόποι Εξόφλησης: Μετρητοίς ή Πιστωτική Κάρτα(VISA, MASTERCARD, DINERS) ή Κατάθεση σε τραπεζικό Λογαριασμό
Πιστοποίηση: Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν,
να συμμετέχουν στην εξέταση για το,
Διαπιστευμένο κατά ISO/IEC 17024, Σχήμα Πιστοποίησης της TÜV AUSTRIA HELLAS «Στέλεχος Διεκπεραίωσης Διαδικασιών για τη
Συμμετοχή σε Δημόσιους Διαγωνισμούς».
Τρόπος Παρακολούθησης: Βίντεο - Live Streaming
Διαβάστε εδώ το αναλυτικό διάγραμμα ύλης.
Για περισσότερες πληροφορίες ή δήλωση συμμετοχής: email: nbthess@nb.org ή τηλ. +302310532134, +30 2310545618.

16ο πολυσυνέδριο ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ με θέμα «ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ»
To e-περιοδικό ka-business.gr διοργανώνει δια ζώσης το 16ο πολυσυνέδριο ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ με θέμα «ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
ΤΟΥ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ» το Σάββατο 28 Μαΐου 2022 στο κτήμα Χρηστίδη στην Άνω Περαία Θεσσαλονίκης και ώρα από
τις 10:30 – 20:00.
Στις εργασίες του Συνεδρίου θα παρουσιαστούν οι προοπτικές του αγροδιατροφικού τομέα μέσα από τις παρακάτω θεματικές
ενότητες:
• Νέα Αγροτική Πολιτική Ανάπτυξης και Κυκλική Οικονομία στο εμπόριο των τροφίμων
• Αγροδιατροφικός τομέας: Έρευνα και Ανάπτυξη • Καινοτομία – Τεχνολογία: Πηγή Ανάπτυξης του Αγροδιατροφικού Τομέα
• ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ: Αγροδιατροφικός προορισμός
• ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Αγροδιατροφικός προορισμός
• ΛΕΣΒΟΣ: Αγροδιατροφικός προορισμός
• Εμπόριο και Εξωστρέφεια των Αγροδιατροφικών Προϊόντων
• Επιτυχημένα Παραδείγματα Παραγωγών
Το Συνέδριο θα ολοκληρωθεί με τις Βραβεύσεις Παραγωγών και Επιχειρηματιών για την συμβολή τους στην ανάπτυξη και την
καινοτομία, στον αγροδιατροφικό τομέα.
Η είσοδος στο Συνέδριο είναι δωρεάν, όμως απαιτείται δήλωση συμμετοχής, την οποία μπορείτε να συμπληρώσετε εδώ.
Φέτος, το www.ka-business.gr με τις δράσεις του στηρίζει το «Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής».
Για περισσότερες πληροφορίες: site: https://ka-business.gr/ email: info@ka-business.gr.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ TÜV HELLAS
Η TÜV HELLAS είναι ένας Οργανισμός Επιθεώρησης, Πιστοποίησης και Εκπαίδευσης, μέλος του Γερμανικού Οργανισμού TÜV NORD
Group, η οποία διοργανώνει σεμινάρια στην Ελλάδα με άρτια καταρτισμένους Εισηγητές. Οι θεματικές ενότητες που καλύπτουν τα
σεμινάρια, είναι οι ακόλουθες:
➢ Πληροφορικής
➢ Ποιότητας
➢ Περιβάλλοντος – Ενέργειας
➢ Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία
➢ Ασφάλειας Τροφίμων
➢ Agro – Πιστοποίηση Βιολογικών Προϊόντων
➢ Υγείας & Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και το κόστος των σεμιναρίων, πατήστε εδώ.
Για
περισσότερες
πληροφορίες,
επισκεφθείτε
το
site:
https://www.tuv-nord.com/gr/el/home/
ή επικοινωνήστε με email: info@tuvhellas.gr ή τηλ. +30 215 215 7400.

Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | Σειρά Μαΐου 2022
Τα πάνω από πενήντα e-learning προγράμματα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του ΟΠΑ έχουν ως στόχο να
προάγουν τη διεύρυνση και τον εμπλουτισμό των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εκπαιδευόμενων μέσω σύγχρονων και
καινοτομικών μεθόδων κατάρτισης, ενώ το χαρτοφυλάκιο των προγραμμάτων αυξάνεται συνεχώς ανταποκρινόμενο στις
αναφυόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας. Η διδασκαλία των προγραμμάτων γίνεται από καθηγητές και διδάσκοντες του Ιδρύματος
και εκπαιδευτές με υψηλή ειδίκευση και πολύχρονη διδακτική και επαγγελματική εμπειρία.
Τα προγράμματα εμπίπτουν στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:
•
Επιχειρηματικότητα
•
Κατάρτιση Εκπαιδευτών
•
Μάνατζμεντ & Στρατηγική
•
Μάρκετινγκ & Πωλήσεις
•
Στατιστική & Ανάλυση Δεδομένων
•
Τεχνολογίες Πληροφορίας
•
Χρηματοοικονομικά & Λογιστική
Στους εκπαιδευόμενους που συμπληρώνουν επιτυχώς τις απαιτήσεις κάθε προγράμματος, χορηγείται Πιστοποιητικό
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, καθώς και Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το
αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος και οι μέθοδοι εκπαίδευσης που
χρησιμοποιήθηκαν.
Δηλώσεις Συμμετοχής στα προγράμματα eLearning σειράς Μαΐου 2022 γίνονται δεκτές έως και τις 8 Μαΐου. Πραγματοποιήστε την
αίτησή σας εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες: site:
https://diaviou.aueb.gr/?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=46&key=02WglRZt&subid=653bPDiRwcp0rluPO&tmpl=component email: kedivim-opa@aueb.gr τηλ: 210 8203753 (12.00-15.00).

ECOMMERCE AND DIGITAL MARKETING EXPO 2022
Η έκθεση ECOMMERCE AND DIGITAL MARKETING EXPO 2022 για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο & την Ψηφιακή Διαφήμιση
πραγματοποιείται στις 14 & 15 Μαϊου στο Ζάππειο Μέγαρο, στην Αθήνα.
Το γεγονός της χρονιάς για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο και το Ψηφιακό Μάρκετινγκ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η εκθεσιακή και
συνεδριακή διοργάνωση eCommerce & Digital Marketing Expo SEΕ 2022 (ECDM Expo SEE 2022).
Η Έκθεση απευθύνεται σε επαγγελματίες του ηλεκτρονικού επιχειρείν, δηλαδή επιχειρήσεις που ασχολούνται ή θέλουν να
ασχοληθούν με το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, καθώς και κάθε επιχείρηση που διαφημίζεται στο διαδίκτυο.
Εκθέτες είναι εταιρείες που κατασκευάζουν ηλεκτρονικά καταστήματα, μεταφορικές εταιρείες, εταιρείες που ειδικεύονται στην online
διαφήμιση, επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών, καθώς και επιχειρήσεις που παρέχουν όλες τις
υπόλοιπες υπηρεσίες, που συμβάλλουν στην βελτιστοποίηση των πωλήσεων μέσα από το διαδίκτυο.
Η είσοδος στον εκθεσιακό χώρο της ECDM EXPO SEE 2022 είναι δωρεάν, και το μόνο που απαιτείται για την επίσκεψη στην έκθεση
είναι μία εγγραφή.
Παράλληλα, στο διήμερο συνέδριο της διοργάνωσης, με τη συμμετοχή δεκάδων διακεκριμένων ομιλητών από τη χώρα μας και το
εξωτερικό, θα παρουσιαστούν όλες οι σύγχρονες τάσεις, οι υπηρεσίες και τα προϊόντα για το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν στην postCOVID εποχή.
Το κόστος του κανονικού εισιτηρίου για το κεντρικό διήμερο συνέδριο είναι 200 ευρώ πλέον ΦΠΑ και εξασφαλίζει συμμετοχή και
στις δύο ημέρες του συνεδρίου.
Στην τιμή του εισιτηρίου για το συνέδριο συμπεριλαμβάνονται:
- Συμμετοχή και στις δύο ημέρες του συνεδρίου
- 1 διάλειμμα για καφέ κάθε ημέρα
- Υλικό συνεδρίου (συμπεριλαμβανομένης της τσάντας συνεδρίου και στυλό, σημειωματάριο)
- Υπηρεσία παράλληλης μετάφρασης
Δείτε περισσότερα για τις παράλληλες συνεδριακές εκδηλώσεις και όλες τις πληροφορίες για την ECDM Expo SE Europe 2022 στο
επίσημο website: www.ecdmexpo.com
Υπενθυμίζεται ότι η είσοδος στους χώρους της διοργάνωσης θα γίνεται σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα της
περιόδου που θα πραγματοποιηθεί.
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με email: info@verticom.gr ή τηλ: 210 9245577.
Ζήτηση συνεργασίας από την Τουρκία
Η Εταιρία Doxa, με έδρα την Κωνσταντινούπολη, Τουρκία, η οποία ενεργεί υπό τον Όμιλο Εταιριών Çanakcılar Group και είναι επίσης
ιδιοκτήτρια της Creavit, δραστηριοποιείται στον τομέα κατασκευής επίπλων γραφείου και μπάνιου, ενδιαφέρεται για σύναψη
συνεργασίας με ελληνικές εταιρίες.
Πιο συγκεκριμένα, προσφέρει προϊόντα γραφείου και μπάνιου για οποιοδήποτε κανάλι πωλήσεων, συμπεριλαμβανομένου του
Διαδικτύου
για
την
τοποθέτηση
έργων
όπως
ξενοδοχεία,
εστιατόρια,
νοσοκομεία,
σχολεία,
κ.λπ.
Στο πλαίσιο αυτό, εκπρόσωπος της εταιρίας Doxa θα επισκεφθεί την Ελλάδα μεταξύ των ημερομηνιών 26 έως 30 Απριλίου 2022 ώστε
να επικοινωνήσει με υποψήφιους συνεργάτες.
Περισσότερες
πληροφορίες
μπορείτε
να
βρείτε
στα
site:
www.doxa.com.tr
,
www.creavit.com.tr
ή να επικοινωνήσετε στο email: info@doxa.com.tr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2022
Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος πραγματοποιεί τέσσερα σεμινάρια αναγκαίας εκπαίδευσης για το έτος 2022.
Πιο
συγκεκριμένα,
τα
σεμινάρια
που
θα
πραγματοποιηθούν
είναι
τα
παρακάτω:
• « Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος», Πέμπτη 5 Μαΐου 2022, ώρες 17:00 με 22:00 και εισηγήτρια την κα Σοφία Κάρμα, Αν.
Προϊσταμένη Ι΄ Τμήματος Αντιμετώπισης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Αυτόματης Ανταλλαγής
Πληροφοριών της Διεύθυνσης Ελέγχων της ΑΑΔΕ.
• «Ασφαλιστικά Θέματα», Παρασκευή 27 Μαΐου 2022 και ώρες 17:00 με 22:00, με εισηγήτριες την κα Ελένη Ράπτη,
Προϊσταμένη Τμήματος Εισφορών Ασφάλισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και την κα Ελένη Βρέκου,
Προϊσταμένη Τμήματος Σύνταξης Γήρατος του ιδίου Υπουργείου.
• «Θέματα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων», Δευτέρα 30 Μαΐου 2022 και ώρες 17:00 με 22:00, με εισηγήτριες τις
κυρίες Ιωάννα Τσιντή, Μαρία Στυμφαλιάδου και Βασιλική Κολοβού, μόνιμες Εκπαιδεύτριες στη Φορολογική και Τελωνειακή
Ακαδημία
της
ΑΑΔΕ.
• «Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων», Τρίτη 31 Μαΐου 2022 και ώρες 17:00 με 22:00, με εισηγητές τον κ.
Αθανάσιο
Σαφαρή
και
την
κα
Βασιλική
Γιοβά,
στελέχη
ΑΑΔΕ
Σας υπενθυμίζουμε ότι τα σεμινάρια μπορείτε να τα παρακολουθήσετε με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
• Με τη διαδικασία της ζωντανής μετάδοσης (Live Streaming) την ημέρα και ώρα διεξαγωγής τους, μέσω των ηλεκτρονικών
υπηρεσιών
του
ΟΕΕ.
• Με πρόσβαση στο βιντεοσκοπημένο υλικό, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΕΕ.
Για περισσότερες πληροφορίες: site: www.oe-e.gr τηλ: +30 213 214 1800.

Σεμινάριο Μελέτης Και Σχεδιασμού Έργων Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
Ο Οργανισμός Επιθεώρησης, Πιστοποίησης και Εκπαίδευσης, TÜV HELLAS, θα πραγματοποιήσει διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα
« Μελέτη και Σχεδιασμός Έργων Φωτοβολταϊκών Συστημάτων»
Το σεμινάριο είναι αναλυτικό και πλήρες όσον αφορά τα βήματα μελέτης ενός φωτοβολταϊκού έργου και απευθύνεται και σε στελέχη
που διαθέτουν κάποια εμπειρία, αλλά και σε νέους μηχανικούς που θέλουν να ξεκινήσουν ή μόλις έχουν ξεκινήσει τη δραστηριότητα
τους στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί από την Τετάρτη 18 Μαΐου 2022 έως την Πέμπτη
19 Μαΐου 2022 με ώρες διεξαγωγής 10:00 έως 14:00. Τo κόστος του σεμιναρίου ανέρχεται στα 220€ και στην τιμή συμπεριλαμβάνεται
η βεβαίωση παρακολούθησης που θα λάβετε από την TÜV HELLAS (TÜV NORD). Για να δηλώσετε συμμετοχή στο σεμινάριο,
πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το link: https://www.tuv-nord.com/gr/el/ekpaideysi/analytika-seminaria/imerologioseminarion-draft/seminaria/details/meleti-kai-schediasmos-ergon-fotoboltaikon-systimaton/
ή επικοινωνήστε με email:
training@tuvhellas.gr ή τηλ. +30 215 215 7455.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: «Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ»
Το Δίκτυο Νησιωτικών Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (INSULEUR) σε συνεργασία με την
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) και με τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μικρών Νησιών
(ΕΟΜΝ) πραγματοποιεί ημερίδα με θέμα «Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ» την Δευτέρα 23 Μαΐου 2022 και ώρα 10:30 έως 13:00, στις εγκαταστάσεις της ΕΟΚΕ στις
Βρυξέλλες,
Βέλγιο.
Οι κύριοι στόχοι αυτού του σεμιναρίου είναι να συζητηθεί η 8η έκθεση Συνοχής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να εκτεθεί η θέση του
INSULEUR σχετικά με τη μελλοντική Πολιτική Συνοχής και Επιχειρηματικότητα στα νησιά, να κατανοηθεί η θέση των διαφόρων
θεσμικών οργάνων της ΕΕ σε αυτό το θέμα και, τέλος , να δώσει το λόγο στο κοινό (εκπρόσωποι τοπικών νησιωτικών ΚΠΕ, άλλοι
εκπρόσωποι Νησιωτικών Αρχών) για να εκφράσουν τις ανησυχίες και τα προβλήματά τους σχετικά με το σχεδιασμό και την
εφαρμογή αυτής της Πολιτικής
Για να παρακολουθήσετε το σεμινάριο απαιτείται εγγραφή:
➢ Εάν είστε μέλος της INSULEUR, πατήστε εδώ.
➢ Διαφορετικά, πατήστε εδώ.
Θα διοργανωθεί προπαρασκευαστική εσωτερική τεχνική συνάντηση της INSULEUR (ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ) από τις 09.00 έως τις
10.30 π.μ. την ημέρα του σεμιναρίου.
Για
περισσότερες
πληροφορίες,
μπορείτε
να
επισκεφθείτε
ή να επικοινωνήσετε με email: insuleur.network@gmail.com , τηλ: +30 2271 0 41170.

το

website: www.insuleur.org

ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΗΜΑΤΟΣ - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ

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 τουριστική
προβολή της περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας, σας
προσκαλεί στην ενίσχυση της προώθησης της διαδικασίας
απόκτησης του «Σήματος Υπευθυνότητας και Τοπικής
Ποιότητας», το οποίο θα εκπροσωπήσει ολιστικά την
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στον Τουριστικό Τομέα
και θα επιφέρει πολλαπλασιαστικά οφέλη και προβολή σε
όλες
τις
κατηγορίες
τουριστικών
επιχειρήσεων.
Η Περιφέρεια μέσω της υιοθέτησης του σήματος ποιότητας
/
υπευθυνότητας
συνδράμει
στη
βελτίωση
της
ανταγωνιστικότητας κάθε επιχείρησης μοναδιαία αλλά και
επί συνόλω σε επίπεδο περιοχής, καθώς προσπαθεί
διαρκώς να αναδείξει τα στοιχεία μοναδικότητας της
συνολικά ως Τουριστικό προορισμό.
Link πλατφόρμας αυτοαξιολόγησης:
https://certification.pkm-prqs.gr/.
Περαιτέρω
πληροφορίες
θα
δίδονται
από
την εκπρόσωπο του αναδόχου (κα Έφη Στεργίου)
στο τηλέφωνο 2310 508034.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας
της Ελλάδας στο Βερολίνο, απέστειλε ενημερωτικό έγγραφο με
θέμα: Η αγορά οίνου στη Γερμανία 2020-21
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στο Βερολίνο ( http://www.agora.mfa.gr/823 ) , email:
eco-coberlin@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .
ΤΟΥΡΚΙΑ
Το Γραφείο της Γενικής Διεύθυνσης Εξαγωγών, του Υπουργείου
Εμπορίου, της Δημοκρατίας της Τουρκίας στην
Κωνσταντινούπολη, απέστειλε ενημερωτικό έγγραφο με θέμα:
Ενημερωτικό Δελτίο για το Focus Business Türkiye, April 2022
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη (https://agora.mfa.gr/ta-grafeiaoikonomikon-emporikon-upotheseon/office/871) , email:
ecocoistanbul@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του
ΒΕΘ www.veth.gov.gr .

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΠ.45053 ΕΞ 2022/05.04.2022
Αποζημίωση ειδικού σκοπού για τη στήριξη εκμεταλλευτών και οδηγών ταξί
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2036/19.04.2022 (ΑΔΑ:6ΟΚ246ΜΠ3Ζ-9ΗΛ)
Έκπτωση φόρου δωρεάς κινητής περιουσίας που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή από άλλο πρόσωπο πλην του δωρεοδόχου για
λογαριασμό του δωρεοδόχου.
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2038/15.04.2022 (ΑΔΑ:6ΝΣΧ46ΜΠ3Ζ-Ξ3Γ)
Κοινοποίηση διατάξεων των Κεφαλαίων Α' Β' και Δ' του Μέρους Γ' και του Μέρους Η' του ν. 4916/2022 με τίτλο «Εκσυγχρονισμός του
πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς - Πρόγραμμα Συνεισφοράς Δημοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες μέχρι τη
μεταβίβαση της κατοικίας τους στο φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης του κεφαλαίου Α’ του μέρους δευτέρου του τρίτου βιβλίου
του ν. 4738/2020 - Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2020/1151 και (ΕΕ) 2021/1159, νέος μειωμένος Ενιαίος
Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση ιδίως της
ενεργειακής κρίσης και άλλες διατάξεις» (Α' 65) και παροχή οδηγιών για την ομοιόμορφη εφαρμογή τους.
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2037/18.04.2022 (ΑΔΑ:6ΔΕ546ΜΠ3Ζ-1Ρ2)
Σχετικά με το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την διαδικασία ελέγχου και παρακολούθησης του εφοδιασμού πλοίων με υποκείμενα
και ελεύθερα καύσιμα.
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΡΙΘΜ. 30/004/000/485/2022 (ΦΕΚ 1931/19.04.2022)
Καθορισμός μέτρων ελέγχου και κυρώσεων για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2017/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου «για τον υδράργυρο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αρ. 1102/2008» (L137).
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1052/20.04.2022 (ΦΕΚ 2063/26.04.2022)
Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021 των νομικών προσώπων και νομικών
οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ’ αυτές - Υποβολή με τη χρήση
ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του
άρθρου 45 του ν. 4172/2013. (ΕΝΤΥΠΟ Ν).

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

FLORIADE EXPO 2022
Πόλη: Αλμέρε, Ολλανδία
Ημερομηνία: 14 Απριλίου-9 Οκτωβρίου 2022
Εκθέματα: Φυτοκομική Έκθεση
Πληροφορίες: site: https://floriade.com/en/
25η ΕΚΘΕΣΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΜΟΔΑΣ «LeShow Moscow»
Πόλη: Μόσχα, Ρωσία
Ημερομηνία: 11-13 Μαΐου 2022
Εκθέματα: έκθεση χειμερινής μόδας
Πληροφορίες: site: www.leshow.ru e-mail:
fairs@turkelmoscow.ru τηλ: +7 (495) 787-88-24
14th KONELEX FAIR
Πόλη: Ικόνιο, Τουρκία
Ημερομηνία:11-14 Μαΐου 2022
Εκθέματα:
Έκθεση
Ηλεκτρικής,
Ηλεκτρονικής,
Ηλεκτρομηχανικής,
Παραγωγής
Ενέργειας
και
Αυτοματισμού
Πληροφορίες: site: http://www.konmakfair.com
MAGROTEX 2022
Πόλη: Μαρντίν,Τουρκία
Ημερομηνία: 12 – 15 Μαΐου 2022
Εκθέματα: Έκθεση Γεωργικού Εξοπλισμού, Εργαστηρίων,
Συστήματα Ανάλυσης Εδαφών, Οσπρίων, Αλεύρι και
προϊόντα αλευριού, Ζυμαρικά, Ξηροί καρποί και μπαχαρικά
Πληροφορίες:site:https://www.zumrutfuarcilik.com.tr/8.ma
grotex-22-uluslararasi-mardin-tarim-ekipmanlari-gida-vehayvancilik-fuari44.html.

FRESKON-ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ
ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
Πόλη: Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης
Ημερομηνία: 12-14 Μαΐου2022
Εκθέματα: Έκθεση για φρούτα και λαχανικά
Πληροφορίες: site: https://freskon.helexpo.gr/ τηλ:
2310291161
WORLDTOURISMEXPO
Πόλη: Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου, Αθήνα
Ημερομηνία:13-15 Μαΐου 2022
Εκθέματα: Έκθεση τουρισμού
Πληροφορίες: site:https://worldtourismexpo.gr/email:info@mact.grτηλ:2110129575
26Η ΈΚΘΕΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ
Πόλη: HELEXPO, Θεσσαλονίκη
Ημερομηνία: 15-17 Μαΐου 2022
Εκθέματα: Έκθεση εκκλησιαστικής τέχνης
Πληροφορίες: site:https://orthodoxia-expo.gr/el/arxiki/e-mail:
mail@atou.grτηλ:2109576100
ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΦΟΡΟΥΜ
Πόλη: Ολυμπιακό Στάδιο Αθήνας, Αθήνα
Ημερομηνία: 27-28 Μαΐου 2022
Εκθέματα: Έκθεση προώθησης Κρητικών Προϊόντων στα
Ελληνικά Ξενοδοχεία & τα Δίκτυα Διανομής– SUPERMARKET
Πληροφορίες: site:https://www.ebeh.gr/pagkritio-foroymproothisis-kritikon-proionton-sto-olympiako-stadio-tis-athinas-2728-maioye-mail:forum@ebeh.grτηλ:2810 247034,247039,
247047.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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26/05/2022 2ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ
ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΚΑΦΟΥΣ ΑΡΜΑΤΩΝ LEO 2" ΤΗΛ.210-3483161

ΑΣΔΥΣ ΘΗΣΕΑΣ
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20/05/2022
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Ν ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α' ΥΛΩΝ, ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΗΛ.210-3483161

ΑΣΔΥΣ ΘΗΣΕΑΣ
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24/5/2022
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛ. 22410 45300
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09/5/2022 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΙΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΗΛ.210 8191241

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
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12/5/2022 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ -ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΗΛ.2313 327821

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
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17/5/2022 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΗΛ.210 6571758

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ
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20/6/2022 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΜΠΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛ.25410 25319

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
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26/5/2022 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΛ. 210 3726000

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΑ

ΔΕΥΑΡ

•

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

