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ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ Β.Ε.Θ.

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

Αναστάσιος Καπνοπώλης
Πρόεδρος Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η ΚΥΑ για τα νέα
μέτρα για τον κορονοϊό έως 15.06.2022
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2676/Β/31.05.2022 η
νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ.
30819/2022 με τα Έκτακτα μέτρα προστασίας
της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 που
ισχύουν στο σύνολο της Επικράτειας από την
Τετάρτη , 01 Ιουνίου 2022 και ώρα 06:00 έως και
τη Τετάρτη , 15 Ιουνίου 2022 και ώρα 06:00.
Σύμφωνα με το ΚΥΑ αναστέλλεται η χρήση της
μάσκας σε εξωτερικούς αλλά και σε πολλούς
εσωτερικούς χώρους. Συμπεριλαμβάνεται σε
αυτούς τα αεροπλάνα και οι υπεραστικές
συγκοινωνίες που υπάρχει αριθμημένη θέση.

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ: Δυνατότητα επιλογής ή προαιρετικής συνέχισης
της ασφάλισης και στους δύο φορείς των ασφαλισμένων, που έως
τις 31/12/2016 υπήρχε υποχρέωση ασφάλισης σε δύο ή
περισσότερους ενταχθέντες στον e–ΕΦΚΑ φορείς για την ίδια
απασχόληση
Οι ασφαλισμένοι, για τους οποίους έως τις 31/12/2016 υπήρχε
υποχρέωση ασφάλισης σε δύο ή περισσότερους ενταχθέντες στον e–
ΕΦΚΑ φορείς για την ίδια απασχόληση, θα μπορούν να επιλέξουν να
συνεχίσουν προαιρετικά την ασφάλισή τους και στο δεύτερο πρώην
φορέα, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό, στον οποίο υπάγονται,
καταβάλλοντας όμως οι ίδιοι επί των αποδοχών τους το συνολικό
ποσοστό εισφοράς εργοδότη και ασφαλισμένου, σύμφωνα με την
εγκύκλιο 19 / Αρ. Πρωτ.: 234410/19.05.2022 (ΑΔΑ: ΨΣΙΜ46ΜΑΠΣ-ΓΩΜ).
Μπορείτε να δείτε τη σχετική εγκύκλιο εδώ

Δημοσιεύθηκε ο νόμος 4935/2022 με τα Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων μέσω συνεργασιών και εταιρικών
μετασχηματισμών
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 103/Α/26-5-2022 ο Νόμος 4935/2022 με τίτλο "Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και
εταιρικών μετασχηματισμών και άλλες διατάξεις." Σκοπός της νομοθετικής πρωτοβουλίας είναι η παροχή σημαντικών και
καινοτόμων κινήτρων για τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας, μέσα από μετασχηματισμούς πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων και συνεργασίες προσώπων, για όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας. Τα κίνητρα του νομοσχεδίου
αφορούν κάθε μορφής μετασχηματισμούς, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης εισφοράς ατομικής επιχείρησης σε
οποιασδήποτε μορφής εταιρία, καθώς και συνεργασίες προσώπων, είτε με τη μορφή δεσμευτικών συμβάσεων - συμφωνιών είτε
με την από κοινού ίδρυση νέων εταιριών. Ειδικότερα, παρέχεται το κίνητρο της απαλλαγής κατά 30% από την καταβολή του φόρου
εισοδήματος επί των φορολογητέων κερδών της νέας εταιρίας ή του συνεργαζόμενου προσώπου. Στην περίπτωση συνεργασιών
φυσικών προσώπων κατ’ επάγγελμα αγροτών η απαλλαγή αυτή ανέρχεται σε 50%. Σημειώνεται πως η απαλλαγή παρέχεται υπό
συγκεκριμένες προϋποθέσεις ως προς τον κύκλο εργασιών και το μέγεθος των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων
(καταλαμβάνονται πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις), ενώ ορίζεται απώτατος χρόνος για τον οποίο χορηγείται η ωφέλεια
(εννέα έτη), ανώτατο όριο συνολικού οφέλους κατά περίπτωση μετασχηματισμού ή συνεργασίας και εξαιρέσεις, όπως των
κατασκευαστικών κοινοπραξιών.

Τροποποίηση δικαιολογητικών για χορήγηση και ανανέωση άδειας παραγωγού και επαγγελματία πωλητή στο
υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2660/30.05.2022 τεύχος Β΄, η υπ΄αριθμ. Απόφαση 55332/27.05.2022 του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, σχετικά με την τροποποίηση των δικαιολογητικών για τη χορήγηση και ανανέωση άδειας παραγωγού και
επαγγελματία πωλητή στο υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο.

Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων για τον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Ανοίγει αύριο 1 Ιουνίου 2022 το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ για υποβολή δηλώσεων στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»,
ως εξής:
Α. Για τον μήνα Μάιο 2022 – Β’ Φάση ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ
Για τον μήνα Μάιο 2022 – Β΄ Φάση ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, δίνεται η δυνατότητα υποβολής των δηλώσεων «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Β΄ ΦΑΣΗ)» και «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» (Β΄ ΦΑΣΗ) – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ», από 1/6/2022 έως 10/6/2022.
Β. Για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο 2022 – Α’ Φάση ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ (νέα προθεσμία)
Δίνεται η δυνατότητα υποβολής στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ των δηλώσεων «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» (Α΄- ΦΑΣΗ)» και «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Α΄ – ΦΑΣΗ) – ΟΡΘΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» από επιχειρήσεις – εργοδότες που επιθυμούν να ενταχθούν στον Μηχανισμό για τους μήνες Ιανουάριο,
Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο 2022, οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει B΄ Φάση για τον αντίστοιχο μήνα, να το κάνουν από
1/6/2022 έως 4/6/2022.
Σε κάθε περίπτωση παραμένει η υποχρέωση γνωστοποίησης εκ των προτέρων κάθε αλλαγής ή τροποποίησης της οργάνωσης
του χρόνου εργασίας μέσω του εντύπου Ε4: Πίνακας Προσωπικού – Συμπληρωματικός Ωραρίου των εργαζομένων που
εντάσσονται στον Μηχανισμό, για τους αντίστοιχους μήνες ένταξης στον Μηχανισμό.
Γ. Για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο 2022 – Β’ Φάση ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ (νέα προθεσμία)
Δίνεται η δυνατότητα υποβολής των δηλώσεων «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Β΄
ΦΑΣΗ)» και «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Β΄ ΦΑΣΗ) – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ», για
τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο 2022, από 5/6/2022 έως 10/6/2022 και μόνο για:

• επιχειρήσεις που δεν έχουν υποβάλει δήλωση Β΄ Φάσης,
• επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει δήλωση Β΄ Φάσης, αποκλειστικά για τους εργαζόμενους οι οποίοι αποκλείστηκαν από τις
πληρωμές της Β΄ Φάσης εντός της κάτωθι προθεσμίας:
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν υποβληθεί το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Β’ Φάση) –
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» για τους εργαζόμενους οι οποίοι αποκλείστηκαν από τις πληρωμές της Β΄ ΦΑΣΗΣ, οι εργοδότες μπορούν
να αναζητούν την τελευταία δήλωση για τη Β’ ΦΑΣΗ και επιλέγοντας το κουμπί [Διαχείριση] να ενημερώνονται για τους λόγους
αποκλεισμού εργαζομένων από τις πληρωμές της Β’ Φάσης.

e-ΕΦΚΑ: Από την 1η Ιουνίου αποκλειστικά ηλεκτρονικά η υποβολή των αιτήσεων επικουρικής ασφάλισης ιδιωτικού
τομέα - Ένα ακόμη βήμα για την επιτάχυνση έκδοσης των συντάξεων
Σύμφωνα με ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ, από την 1η Ιουνίου 2022 η υποβολή των νέων αιτήσεων απονομής και μεταβίβασης
Επικουρικών Συντάξεων Ιδιωτικού Τομέα θα πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ.
Με αυτόν τον τρόπο καταργείται η δυνατότητα προσκόμισης με φυσικό τρόπο των δικαιολογητικών που απαιτούνταν για την
υποβολή της αίτησης και μειώνονται δραστικά οι χρόνοι έκδοσης των επικουρικών συντάξεων. Επιπλέον, η υποβολή των
αιτήσεων με αποκλειστικά ηλεκτρονικό τρόπο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της νέας fast track διαδικασίας έκδοσης
επικουρικών συντάξεων που θα περιορίσει στο ελάχιστο τους χρόνους απονομής.
Είναι χαρακτηριστικό πως τους τελευταίους 12 μήνες υποβλήθηκαν 94.000 αιτήσεις για επικουρικές συντάξεις ιδιωτικού τομέα.
Από αυτές, οι 13.000 υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά και οι υπόλοιπες 81.000 με επίσκεψη στις τοπικές διευθύνσεις.
Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης πραγματοποιείται από τους ασφαλισμένους μπαίνοντας στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ
(www.efka.gov),
στην
επιλογή:
Ηλεκτρονική
Υπηρεσία
Υποβολής
Αίτησης
Συνταξιοδότησης
(https://www.efka.gov.gr/el/syntaxioychoi/aitisi). Υπενθυμίζεται πως ήδη εδώ και αρκετούς μήνες υποβάλλονται αποκλειστικά
ηλεκτρονικά οι αιτήσεις για κύριες συντάξεις ενώ μέσα στο επόμενο τρίμηνο πρόκειται να υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά
και οι αιτήσεις μεταβίβασης λόγω θανάτου για τις επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου τομέα, όπου τον τελευταίο χρόνο
υποβλήθηκαν πάνω από 25.000 αιτήσεις.
Δυνατότητα αίτησης με φυσικό τρόπο στις τοπικές διευθύνσεις θα συνεχίζει να υπάρχει μόνο για εξαιρετικές περιπτώσεις όπου
στην κύρια σύνταξη παρουσιάζεται πρόβλημα κατά την ηλεκτρονική υποβολή (λ.χ. αλλοδαποί). Θα παρέχεται η δυνατότητα είτε
έντυπης είτε χειρόγραφης αίτησης για τους ασφαλισμένους αυτούς.
Υπενθυμίζεται ότι στους ενδιαφερόμενους παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής παρακολούθησης της πορείας της αίτησης
συνταξιοδότησής τους μέσα από τον εξής σύνδεσμο.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ εδώ

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ: Ασφαλιστική τακτοποίηση στον e–Ε.Φ.Κ.Α. των μαθητευόμενων σε Ε.Σ.Κ., ΕΠΑ.Σ., Δ.ΥΠ.Α.,
Πρόγραμμα «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» σε Ε.Π.Α.Λ. και Ι.Ε.Κ., οι οποίοι παράλληλα παρακολουθούν
προγράμματα μάθησης σε εργασιακούς χώρους
Με τις διατάξεις του Ν. 4763/2020 (Φ.Ε.Κ. 254 / τεύχος Α ́ / 21.12.2020) και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού Υπουργικών Αποφάσεων
επιδιώκεται η αναδιάρθρωση του εθνικού συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, θεσμοθετείται το «Εθνικό
Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης» (Ε.Σ.Ε.Ε.Κ.) και ορίζονται οι «δομές διακυβέρνησης»
της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Στην εγκύκλιο 20 / Αρ. Πρωτ.: 242035 / 24.05.2022 του e-ΕΦΚΑ, προς ενιαία αντιμετώπιση, παρέχονται οδηγίες αναφορικά με την
ασφάλιση των μαθητευόμενων σε φορείς αρμοδιότητας Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ) βάσει του ν.4921/2022 (Φ.Ε.Κ.75/τ.Α /́ 18.04.2022)
και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Μπορείτε να δείτε τη σχετική εγκύκλιο εδώ

Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ και ΟΠΕΚΑ για την εβδομάδα 30 Μαΐου – 3 Ιουνίου
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Την ολοκλήρωση της πληρωμής των κύριων και επικουρικών συντάξεων Ιουνίου και την πληρωμή προκαταβολών συντάξεων για
τον ίδιο μήνα καθώς και των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ για τον Μάιο περιλαμβάνει -μεταξύ άλλων- ο προγραμματισμός των
καταβολών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ και ΟΠΕΚΑ για την εβδομάδα 30 Μαΐου– 3 Ιουνίου. Συνολικά θα καταβληθούν περί τα 1,2 δισ.
ευρώ σε πάνω από 3 εκατ. δικαιούχους.
Ειδικότερα:
1. Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
• Τη Δευτέρα 30 Μαΐου θα καταβληθούν 750,2 εκατ. ευρώ σε 1.483.174 συνταξιούχους που προέρχονται από το τ. ΙΚΑΕΤΑΜ, τις τράπεζες, τον ΟΤΕ και το Δημόσιο και των οποίων το ΑΜΚΑ λήγει σε 0,2,4,6 και 8. Ολοκληρώνεται έτσι
η καταβολή κύριων και επικουρικών συντάξεων Ιουνίου.
• Την ίδια ημέρα (Δευτέρα 30 Μαΐου) θα καταβληθούν 10,5 εκατ. ευρώ σε 27.500 δικαιούχους για προκαταβολές
συντάξεων Ιουνίου, στη βάση του ν. 4778/2021.
• Κατά την εβδομάδα 29 Μαΐου- 3 Ιουνίου Θα καταβληθούν 16,5 εκατ. ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης
αποφάσεων για εφάπαξ.
• Θα καταβληθούν τέλος 525.000 ευρώ σε 560 δικαιούχους για παροχές του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ
2. Από τη ΔΥΠΑ (τ. ΟΑΕΔ) θα γίνουν οι εξής καταβολές:
• 13 εκατ. ευρώ σε 40.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων
• 24 εκατ. ευρώ σε 16.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης
• 7 εκατ. ευρώ σε 13.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
3. Από τον ΟΠΕΚΑ την Τρίτη 31 Μαΐου θα πραγματοποιηθούν οι εξής καταβολές
• 215,8 εκατ. ευρώ σε 764.537 δικαιούχους για οικογενειακά επιδόματα παιδιών
• 72,4 εκατ. ευρώ σε 170.750 δικαιούχους για Αναπηρικά Επιδόματα (αναπηρικά και διατροφής)
• 46,7 εκατ. ευρώ σε 224.813 δικαιούχους για Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα
• 34,5 εκατ. ευρώ σε 285.259 δικαιούχους για επίδομα στέγασης
• 11,3 εκατ. ευρώ σε 11.278 δικαιούχους για επίδομα γέννησης
• 11,4 εκατ. ευρώ σε 34.918 δικαιούχους για επιδόματα ανασφάλιστων υπερηλίκων
• 356.472 ευρώ σε 1.527 δικαιούχους ως συνεισφορά του Δημοσίου σε δάνεια του Προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ» (λόγω
COVID-19)
• 143.957 ευρώ σε 2.196 δικαιούχους για συνεισφορά Δημοσίου σε δάνεια (προστασία κύριας κατοικίας)
• 219.313 ευρώ σε 436 δικαιούχους για επίδομα αναδοχής
• 249.118 ευρώ σε 773 δικαιούχους για επίδομα στεγαστικής συνδρομής
• 217.800 ευρώ σε 6.145 δικαιούχους για επίδομα ομογενών-προσφύγων
• 145.000 ευρώ σε 183 δικαιούχους για έξοδα κηδείας ανασφαλίστων

Λήγει στις 31.05.2022 η καθολική απόδοση ασφαλιστικής ικανότητας στους Μη Μισθωτούς
Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ υπενθυμίζει πως στις 31 Μαΐου 2022 λήγει η καθολική απόδοση ασφαλιστικής ικανότητας στους Μη
Μισθωτούς (ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενους και αγρότες).
Από 1η Ιουνίου ασφαλιστική ικανότητα θα συνεχίσουν να έχουν όσοι μη μισθωτοί:
➢ Δεν έχουν οφειλές προς τον ΕΦΚΑ και το ΚΕΑΟ
➢ Έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους προς το ΚΕΑΟ
➢ Έχουν οφειλές αλλά έχουν καταβάλλει εντός του 2022, αναδρομικά για το έτος 2021, το ελάχιστο ποσό που αντιστοιχεί
στην ετήσια εισφορά για παροχές σε είδος και σε χρήμα, σύμφωνα με την ασφαλιστική κατηγορία την οποία είχαν επιλέξει
για το έτος 2021.
Επισημαίνεται ότι από την 1η Ιουνίου 2022 όσοι μη μισθωτοί διαπιστώσουν ότι δεν διαθέτουν ασφαλιστική ικανότητα παρά το
γεγονός ότι έχουν αποπληρώσει τις κατ’ ελάχιστον αναλογούσες εισφορές εμπρόθεσμα, μπορούν να υποβάλλουν σχετικό αίτημα
ηλεκτρονικά-χωρίς την ανάγκη μετάβασης σε υποκατάστημα- στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) στην πλατφόρμα:
«Έλεγχος ασφαλιστικής ικανότητας μη Μισθωτών», https://www.efka.gov.gr/el/elegchos-asphalistikes-ikanotetas-me-misthoton
και να τους αποδίδεται άμεσα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ εδώ

Μείωση εισφορών επικουρικής ασφάλισης από 6,5% σε 6%
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία από
σήμερα 1/6/2022 μειώνεται το ύψος των εισφορών επικουρικής ασφάλισης από 6,5% σε 6%, ισόποσα για εργοδότες και μισθωτούς.
Η μείωση αυτή έρχεται σε συνέχεια της μείωσης κατά 3,9 ποσοστιαίες μονάδες των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης που
ψηφίστηκαν και εφαρμόζονται τα δύο προηγούμενο χρόνια (2020-2021). Σαν αποτέλεσμα αυτών των μειώσεων της λεγόμενης
«φορολογικής σφήνας» (tax wedge), αυξάνεται το διαθέσιμο εισόδημα των εργαζομένων και, ταυτόχρονα, επέρχεται ελάφρυνση
στο μη μισθολογικό κόστος των επιχειρήσεων. Αυτά με τη σειρά τους, οδηγούν σε αύξηση της ανταγωνιστικότητας των
επιχειρήσεων και ενίσχυση της απασχόλησης.
Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, ειδικά για τους χαμηλόμισθους εργαζόμενους, ενώ το 2019 με βάση το μέγεθος της
«φορολογικής σφήνας» η Ελλάδα βρισκόταν στην 14η θέση μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ, το 2021 ανέβηκε στην 5η καλύτερη
θέση και με τη σημερινή μείωση αναμένεται περαιτέρω βελτίωση της κατάταξής της.
Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εδώ

Παράταση της περιόδου χάριτος και της προθεσμίας εφάπαξ καταβολής του επιστρεπτέου μέρους της Επιστρεπτέας
Προκαταβολής και επέκταση των δόσεων επιστροφής
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 01.06.2022
Η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και με τη συνδρομή
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες των επιχειρήσεων που έχουν επηρεαστεί
αρνητικά από την κρίση της πανδημίας του κορωνοϊού και με στόχο την περαιτέρω διευκόλυνσή τους εν μέσω αυτής της δύσκολης
συγκυρίας, προχώρησαν στην τροποποίηση των αποφάσεων για όλους τους κύκλους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής,
προκειμένου να εξασφαλιστεί παράταση της αποπληρωμής για τους δικαιούχους και επέκταση των δόσεων επιστροφής.
Ειδικότερα, με την έκδοση σχετικών αποφάσεων (ΦΕΚ Β 2614, 2615, 2626, 2659, 2669, 2670 και 2674) παρατείνεται η περίοδος
χάριτος για την επιστροφή του επιστρεπτέου μέρους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, ως και την 30η Ιουνίου 2022 και η
ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης μετατίθεται την 29η Ιουλίου 2022.
Επιπλέον, αυξάνονται οι δόσεις για την αποπληρωμή του επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας ενίσχυσης από εξήντα (60) σε
ενενήντα έξι (96) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, οι οποίες είναι άτοκες.
Παράλληλα, παρατείνεται αναλόγως και η προθεσμία για την εναλλακτική δυνατότητα εφάπαξ καταβολής του επιστρεπτέου
ποσού της ληφθείσας ενίσχυσης, με έκπτωση 15% επί του επιστρεπτέου ποσού, έως και την 29η Ιουλίου 2022.
Υπενθυμίζεται ότι το επιστρεπτέο μέρος της ενίσχυσης έχει μειωθεί και ανέρχεται στα κάτωθι ποσοστά επί της ληφθείσας
ενίσχυσης, εφόσον τηρήθηκε η ρήτρα διατήρησης εργαζομένων που προβλεπόταν σε κάθε κύκλο Επιστρεπτέας Προκαταβολής
α)Για επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2019, δεν άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η
Απριλίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 και έχουν θετικά ακαθάριστα έσοδα το 2019, σε:
• 25% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των ακαθάριστων εσόδων του 2020 της επιχείρησης ξεπερνάει το 70% σε σχέση με το
2019 και η επιχείρηση παρουσιάζει ζημίες προ φόρων,
• 33,3% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των ακαθάριστων εσόδων του 2020 της επιχείρησης ανέρχεται τουλάχιστον σε 30%
και ως 70% σε σχέση με το 2019 και παρουσιάζει ζημίες προ φόρων και
• 50% της ενίσχυσης, για όλες τις λοιπές επιχειρήσεις.
β) Για νέες επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 ή για επιχειρήσεις που άνοιξαν
υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 ή έχουν μηδενικά ακαθάριστα έσοδα το 2019, σε:
• 25% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των ακαθάριστων εσόδων του 2020 της επιχείρησης ξεπερνάει το 30% σε σχέση με τα
έσοδα του 2019 και η επιχείρηση παρουσιάζει ζημίες προ φόρων,
• 33,3% της ενίσχυσης, για όλες τις λοιπές επιχειρήσεις.
Οι ειδοποιήσεις για την καταβολή του επιστρεπτέου ποσού θα αναρτηθούν στο πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ «myAADE»,
στην επιλογή «Μητρώο & Επικοινωνία / e-Κοινοποιήσεις», ενώ θα αποσταλεί και σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
στη δηλωθείσα από τον υπόχρεο ηλεκτρονική διεύθυνση. Οι επιχειρήσεις θα μπορούν να δουν τις οφειλές τους από το
επιστρεπτέο μέρος της ενίσχυσης στο πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ («myAADE») στην επιλογή «Οφειλές, Πληρωμές &
Επιστροφές». Υπενθυμίζεται ότι η πληρωμή των οφειλών είναι δυνατή και μέσω του συστήματος IRIS Online Payments, στο
myAADE (myaade.gov.gr), με άμεση πίστωση των οφειλών.
H Κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών συνεχίζουν την έμπρακτη στήριξη των επιχειρήσεων που έχουν επηρεαστεί από τις
συνέπειες της πανδημίας, παρακολουθώντας τις εξελίξεις και τις ανάγκες στην πραγματική οικονομία και παρεμβαίνοντας όπου
χρειάζεται.

Διαθέσιμη σε κινητό και τάμπλετ η εφαρμογή myErgani
Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξεδόθη από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, διαθέσιμη
είναι πλέον σε κινητό και τάμπλετ η εφαρμογή myErgani, διευκολύνοντας ακόμα περισσότερο την άμεση πρόσβαση των
εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα στο εργασιακό ιστορικό τους. H εφαρμογή είναι διαθέσιμη για android και iOS συσκευές.
Μέσω αυτής ο κάθε εργαζόμενος έχει άμεση και εύκολη πρόσβαση σε όλες τις εργασιακές σχέσεις με τους εργοδότες όπου έχει
απασχοληθεί, καθώς και στα πιο πρόσφατα καταγεγραμμένα στοιχεία της κάθε σχέσης, όπως έχουν καταγραφεί στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ
από τις δηλώσεις των υπόχρεων εργοδοτών. Παράλληλα, μπορεί να βλέπει σε πραγματικό χρόνο τις αλλαγές που
πραγματοποιούνται στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ και τον αφορούν, μέσω προωθητικών ειδοποιήσεων (push notifications). Η είσοδος στην
υπηρεσία προϋποθέτει αυθεντικοποίηση με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης TaxisNet.
Υπενθυμίζεται ότι τον Δεκέμβριο του 2021 είχε τεθεί σε λειτουργία η web εφαρμογή myergani.gov.gr, που αποτέλεσε τον πρόδρομο
του myErgani mobile app. Με τη σειρά της η εφαρμογή αποτελεί τη βάση μέσω της οποίας θα είναι διαθέσιμη η Ψηφιακή Κάρτα
Εργασίας, μέσω σχετικής αναβάθμισης (update) της εφαρμογής.
Από 1η Ιουλίου 2022, κάθε εργαζόμενος σε τράπεζες και σούπερ μάρκετ (με περισσότερους από 250 εργαζόμενους) θα έχει
πρόσβαση στην Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας του (σε μορφή QR Code). Έτσι, οι εργαζόμενοι θα μπορούν να βλέπουν το Ημερολόγιο
Πραγματικής Απασχόλησης, το οποίο συγκεντρώνει το προγραμματισμένο ωράριο, καθώς και όλα τα δεδομένα της ατομικής τους
Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας με ένα κλικ από το κινητό τους.
Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εδώ

Αύξηση 48,8% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία
τον Απρίλιο εφέτος
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΣΤΑΤ 30.05.2022
Αύξηση, της τάξης του 48,8%, σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής
αγοράς) τον Απρίλιο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2021, έναντι αύξησης 14,6% που σημειώθηκε κατά
την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2021 με το 2020.
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η «εκτίναξη» του κόστους παραγωγής των εγχώριων βιομηχανιών οφείλεται στις εξής μεταβολές των
δεικτών των επιμέρους αγορών:
α. Στην αύξηση του δείκτη τιμών παραγωγού εξωτερικής αγοράς κατά 50,9%, και
β. Στην αύξηση του δείκτη τιμών παραγωγού εγχώριας αγοράς κατά 48,1%.
Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 2,5% τον Απρίλιο 2022 σε σύγκριση με τον δείκτη του Μαρτίου 2022, έναντι
αύξησης 0,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2021.
Αύξηση 3,3% στις νέες εγγραφές επιχειρήσεων στο σύνολο της οικονομίας
στο α' τρίμηνο του 2022
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΣΤΑΤ 31.05.2022
Αύξηση 3,3% σημείωσαν οι νέες εγγραφές (ενάρξεις λειτουργίας επιχειρήσεων) στο σύνολο της οικονομίας το α' τρίμηνο εφέτος και
ανήλθαν σε 27.301, έναντι 26.441 το α' τρίμηνο 2021. Ενώ, μείωση 20,9% καταγράφηκε σε σχέση με το δ' τρίμηνο 2021 που είχαν
ανέλθει σε 34.508.
Σύμφωνα με τη δημογραφία επιχειρήσεων της ΕΛΣΤΑΤ, για τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας με τη μεγαλύτερη συνεισφορά
στο συνολικό κύκλο εργασιών (σύμφωνα με τα στοιχεία του Στατιστικού Μητρώου Επιχειρήσεων 2019), η μεγαλύτερη αύξηση στο
πλήθος των εγγραφών νέων επιχειρήσεων καταγράφηκε στον τομέα "Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και
υπηρεσιών εστίασης" (68,1%) και στον τομέα "Μεταφορά και αποθήκευση" (66,7%). Ενώ η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στον
τομέα "Κατασκευές" (19%) και στον τομέα "Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών"
(0,7%).
Κατά 12,3% αυξήθηκε ο όγκος των πωλήσεων του λιανικού εμπορίου τον Μάρτιο του 2022
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΣΤΑΤ 31.05.2022
Αύξηση 12,3% σημείωσε ο όγκος των πωλήσεων στο λιανικό εμπόριο της χώρας τον Μάρτιο εφέτος, παρά το γεγονός ότι στις μισές
από τις επιμέρους κατηγορίες των καταστημάτων ο τζίρος ήταν μειωμένος.
Ειδικότερα, αύξηση του όγκου των πωλήσεων καταγράφηκε σε: Μεγάλα καταστήματα τροφίμων (12,5%), Έπιπλα- ηλεκτρικά είδηοικιακό εξοπλισμό (6,2%), Πολυκαταστήματα (1,2%) και Τρόφιμα- ποτά- καπνό (0,8%). Στον αντίποδα, οι πωλήσεις κινήθηκαν
πτωτικά σε: Ένδυση- υπόδηση (28,1%), Καύσιμα και λιπαντικά αυτοκινήτων (3%), Βιβλία- χαρτικά- λοιπά είδη (2,2%) και
Φαρμακευτικά- καλλυντικά (0,5%).
Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές) παρουσίασε αύξηση 12,3% τον Μάρτιο
2022 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2021, ενώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2022
σημείωσε αύξηση 2,3%. Ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 1,8% τον Μάρτιο 2022 σε σύγκριση με τον
αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2022.
Ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών (κύκλος εργασιών σε τρέχουσες τιμές) παρουσίασε αύξηση 20,2% τον Μάρτιο 2022 σε σύγκριση
με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2021, ενώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2022 σημείωσε αύξηση 5,6%.
Ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 2,7% τον Μάρτιο 2022 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του
Φεβρουαρίου 2022.

Κατάθεση στον ΠΟΕ ειδοποιήσεων από την Αιγυπτιακή πλευρά σχετικά με την εφαρμογή νέων προτύπων
(standards)/νομοθεσίας προϊόντων
To Οικονομικό & Εμπορικό γραφείο της πρεσβείας της Ελλάδος στο Κάιρο ενημερώνει για την κατάθεση στον ΠΟΕ ειδοποιήσεων από
την Αιγυπτιακή πλευρά σχετικά με την εφαρμογή νέων προτύπων (standards)/νομοθεσίας προϊόντων.
Με ηλεκτρονική επιστολή της, η Διπλωματική Αντιπροσωπεία της Ε.Ε. ενημέρωσε το Οικονομικό & Εμπορικό γραφείο της πρεσβείας
της Ελλάδος στο Κάιρο ότι η Αίγυπτος κατέθεσε στον ΠΟΕ νέα κοινοποίηση SPS σχετικά με τα επικαιροποιημένα πρότυπα που
αφορούν στην περιεκτικότητα σε υγρασία του σιταριού. Την εν λόγω ειδοποίηση, για διευκόλυνσή σας, μπορείτε να την βρείτε εδώ.
Παρακαλείσθε για την αποστολή τυχόν σχολίων, παρατηρήσεων κ.λπ. στο αρμόδιο γραφείο μέχρι τις 15 Ιουνίου 2022, προκειμένου
εν συνεχεία να προωθηθούν στο τμήμα Εμπορικών Υποθέσεων της αρμόδιας Διπλωματικής Αντιπροσωπείας της Ε.Ε..

Δ.ΥΠ.Α.: Μέχρι το τέλος Ιουλίου ισχύουν οι επιταγές κοινωνικού τουρισμού 2021-2022
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δ.ΥΠ.Α. 30/05/2022
Συνεχίζονται οι διακοπές με το ενισχυμένο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2021-2022 έως τις 31 Ιουλίου 2022, ενώ υπενθυμίζεται
ότι και φέτος επιδοτούνται τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
Η μέγιστη διάρκεια διανυκτερεύσεων είναι 6 βράδια με μικρή ιδιωτική συμμετοχή, ενώ στα νησιά της Κω, Λέρου, Λέσβου, Σάμου, Χίου
και στο Νομό Έβρου είναι 10 βράδια με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή.
Επιπλέον, στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης των πυρόπληκτων περιοχών, η μέγιστη διάρκεια διανυκτερεύσεων στους Δήμους ΙστιαίαςΑιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης- Αγίας Άννας Ευβοίας είναι 12 βράδια.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.oaed.gr/koinonikostourismos .

Κλιματικός Νόμος: Ψηφίστηκε χωρίς την
υποχρεωτική ασφάλιση κτιρίων
Ψηφίστηκε την περασμένη εβδομάδα ο εθνικός
κλιματικός νόμος που έχει ως στόχο τη μείωση των
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 55%, σε σχέση
με τα επίπεδα του 1990 και μηδενικό ισοζύγιο άνθρακα
για τη χώρα μας έως το 2050.
Ωστόσο, πριν την ψήφιση του, η ηγεσία του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχώρησε σε βελτιωτικές
αλλαγές, κάνοντας δεκτές ορισμένες ενστάσεις που είχαν
εκφραστεί.
Από τις σημαντικότερες τροποποιήσεις, είναι η
απόσυρση του άρθρου 1, τροπολογίας του Υπουργείου
Περιβάλλοντος που προέβλεπε την υποχρεωτική
εξαίρεση από την αναδάσωση, των εκτάσεων που έχουν
κηρυχθεί αναδασωτέες αλλά δεν έχουν κυρωθεί στους
δασικούς χάρτες.
Επίσης, αποσύρθηκε το άρθρο 23 του κλιματικού νόμου
που προέβλεπε ότι από την 1η Ιανουαρίου 2025 τα νέα
κτίρια που βρίσκονται σε ζώνες υψηλής τρωτότητας
ασφαλίζονται υποχρεωτικά ενώ η ύπαρξη ασφαλιστηρίου
συμβολαίου
αποτελεί
προϋπόθεση
για
την
ηλεκτροδότηση του κτιρίου. (ΠΗΓΗ:NEWSLETTER
TEE/TKM 02.06.2022)

Δυνατότητα υπογραφής ιδιωτικού συμφωνητικού από
περισσότερους από δύο συμβαλλόμενους μέσω του
docs.gov.gr
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης 25.05.2022
Τη δυνατότητα να βεβαιώνουν ψηφιακά τις υπογραφές τους σε
ιδιωτικά συμφωνητικά με περισσότερους από δύο συμβαλλόμενους
έχουν από σήμερα οι πολίτες. Πρόκειται για μία ακόμα διεύρυνση των
λειτουργικών του docs.gov.gr, η οποία υλοποιήθηκε από το Εθνικό
Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET),
εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Για
την ψηφιακή βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής τους σε ιδιωτικό
συμφωνητικό, οι πολίτες ακολουθούν τα ίδια βήματα με εκείνα που
απαιτούνται για τη συμπλήρωση Εξουσιοδότησης ή Υπεύθυνης
Δήλωσης.
Αναλυτικά το δελτίο τύπου σχετικά με τα βήματα για την ψηφιακή
βεβαίωση των υπογραφών εδώ
Ενημέρωση ΚΕΕ σχετικά με Ευρωπαϊκή Συνάντηση Νέων στην
Αυστρία
Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων (ΚΕΕ) με την αποστολή σχετικών
εγγράφων, ενημερώνει αναφορικά με την Ευρωπαϊκή Συνάντηση
Νέων στην Αυστρία, από ευρωπαϊκές χώρες και την Τουρκία, από τις
5 έως τις 9 Σεπτεμβρίου 2022 σε ένα παλιό κάστρο της Αυστρίας.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα συνημμένα αρχεία, πατήστε
εδω1 , εδω2 και εδω3 .
Σε δημόσια διαβούλευση η ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων σχετικά με τις προδιαγραφές και τη λειτουργία χώρων
αναψυχής και επιχειρήσεων με αντικείμενο δραστηριότητας την παροχή υπηρεσιών διαδραστικής ψυχαγωγίας (δωμάτια
απόδρασης - escape rooms)
Από την Τρίτη 31 Μαΐου 2022 τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με
θέμα: «Ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων για τις προδιαγραφές και τη λειτουργία χώρων αναψυχής και επιχειρήσεων με αντικείμενο
δραστηριότητας την παροχή υπηρεσιών διαδραστικής ψυχαγωγίας τα δωμάτια απόδρασης (escape rooms)».
Στόχος της Κοινής Υπουργικής Απόφασης είναι η θεσμοθέτηση κανόνων ασφαλείας και ελέγχου των εν λόγω ψυχαγωγικών
δραστηριοτήτων, δεδομένου του ότι μέχρι σήμερα δεν είχαν θεσμοθετηθεί εξειδικευμένοι κανόνες για τις δραστηριότητες αυτές.
Τυχόν σχόλια σχετικά με την υπό διαβούλευση ΚΥΑ, παρακαλούμε να αποστέλλονται στο email: emporio@mnec.gr
Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Τρίτη 7 Ιουνίου 2022.
Δείτε το σχέδιο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης εδώ

Δ.ΥΠ.Α.: Έρευνα Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης - Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ) – Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό
Επιμελητήριο
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δ.ΥΠ.Α. 02/06/2022
Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α. - πρώην ΟΑΕΔ) έχει υπογράψει με το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό
Επιμελητήριο μνημόνιο τριετούς συνεργασίας με κοινό στόχο την αποτελεσματικότερη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης στην
αγορά εργασίας και συγκεκριμένα των αναγκών των επιχειρήσεων που αναζητούν προσωπικό με τις δεξιότητες όσων αναζητούν
εργασία. Στις δράσεις που προβλέπονται στο μνημόνιο, περιλαμβάνεται και η διερεύνηση της ζήτησης σε συγκεκριμένες
επαγγελματικές και τεχνικές δεξιότητες, ιδιαίτερα στη μετά-Covid εποχή, ώστε η Δ.ΥΠ.Α. να προετοιμάσει τα κατάλληλα προγράμματα
και δράσεις μέσω των 50 Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) Μαθητείας και 30 Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που
λειτουργούν πανελλαδικά, αλλά και μέσω των προγραμμάτων κατάρτισης για την αναβάθμιση δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού
που έχει ξεκινήσει να υλοποιεί με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Σε πρώτη φάση, η Δ.ΥΠ.Α. θα σχεδιάσει δύο
πιλοτικά προγράμματα στις ΕΠΑΣ, τα οποία θα απαντήσουν στις σύγχρονες απαιτήσεις των επιχειρήσεων, εξοπλίζοντας παράλληλα
νέους υποψήφιους με τα προσόντα που χρειάζονται για μια επιτυχημένη καριέρα. Από το 1952, η Δ.ΥΠ.Α. υλοποιεί με επιτυχία το
δυικό εκπαιδευτικό σύστημα, που συνδυάζει την παράλληλη 2ετή θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση στην τάξη με την
αμειβόμενη μαθητεία σε επιχειρήσεις.Στο πλαίσιο της νέας πιλοτικής δράσης, σχεδιάστηκε μία έρευνα που θα απευθυνθεί σε
επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου ή/και του Μητρώου των ΕΠΑΣ της Δ.ΥΠ.Α. και θα αποτελείται από δύο μέρη, τη συλλογή
ποσοτικών στοιχείων μέσα από ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο και τη συλλογή ποιοτικών στοιχείων μέσα από διαδικτυακές ή/και δια
ζώσης διαβουλεύσεις (focus groups).Ο Σπύρος Πρωτοψάλτης, Διοικητής της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, επισημαίνει: «Η
αντιμετώπιση της σημαντικής αναντιστοιχίας δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας απαιτεί νέες πρωτοβουλίες, νέες συνεργασίες και νέα
εργαλεία. Σε αυτό το πλαίσιο, η Δ.ΥΠ.Α. και το Επιμελητήριο ενώνουν τις δυνάμεις τους ώστε να διασυνδέσουν τις δράσεις και τα
προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων. Στόχος μας είναι να
δίνουμε στο ανθρώπινο δυναμικό και ιδιαίτερα στους νέους τις απαραίτητες δεξιότητες για επαγγελματική επιτυχία και ανέλιξη και
ταυτόχρονα να στηρίζουμε τις επιχειρήσεις με το κατάλληλο προσωπικό. Η Δ.ΥΠ.Α. επενδύει στην ποιοτική αναβάθμιση των
δεξιοτήτων του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας για την αύξηση της απασχόλησης και τη μείωση της ανεργίας».Η Δρ Κούσια
Βενετία, Πρόεδρος της Επιτροπής Απασχόλησης του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, δηλώνει: «Οι εξελίξεις στην
αγορά εργασίας είναι τόσο ραγδαίες και απαιτούν συνεχή προσαρμογή των δεξιοτήτων του ενεργού πληθυσμού και ταυτόχρονα
αποτελεσματική διαχείριση από όλες τις εταιρίες. Στο πλαίσιο αυτό όλοι οι εμπλεκόμενοι καλούμεθα να συμμετέχουμε ενεργά σε έναν
ουσιαστικό διάλογο για την κατανόηση και επίλυση των προκλήσεων. Οι συνεργασίες αποτελούν ένα πολύ σημαντικότερο εργαλείο
για την επίτευξη αυτού του σκοπού. Εκεί αποσκοπεί και η έρευνα που διεξάγει το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και η
Δ.ΥΠ.Α. ως μέρος ενός συνολικότερου προγράμματος δράσης του Μνημονίου Συνεργασίας που έχουν συνάψει οι δύο οργανισμοί,
με στόχο τη διερεύνηση και αποσαφήνιση των αναγκών των επιχειρήσεων σε επαγγελματικές δεξιότητες. Πιστεύουμε ότι η
συγκεκριμένη προσπάθεια θα βρει ενεργό συμπαραστάτη όλες τις εταιρίες που επιχειρούν στην Ελλάδα και θα είναι χρήσιμη για
όλους τους εμπλεκομένους, συμπληρώνοντας σημαντικά τον ήδη υπάρχοντα μηχανισμό διερεύνησης αναγκών των εργοδοτών».

Ενημέρωση από ΕΠΑνΕΚ 2014-2020
2η τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης Αιτήσεων Χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης
«Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης
εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίου και σχολής χορού»
Δημοσιεύθηκε η δεύτερη (2η) Απόφαση Έγκρισης Αιτήσεων Χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης του
ΕΠΑνΕΚ «Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης
εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίου και σχολής χορού», σχετικά με τη
συμπληρωματική έγκριση χρηματοδότησης επιπλέον τετρακοσίων σαράντα οκτώ (448) έργων δημόσιας δαπάνης 10.260.042,77
ευρώ, οι οποίες αφορούν σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τα συνολικά εγκεκριμένα έργα στη Δράση ανέρχονται σε εξακόσια πενήντα
έξι (656). Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 16.899.966,27 ευρώ.
Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ
3η Απόφαση Αποδοχής Ενστάσεων στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»
Δημοσιεύθηκε η τρίτη (3η) Απόφαση Αποδοχής 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 εξέτασης δύο (2) ενστάσεων, συνολικής αιτούμενης δημόσιας δαπάνης
494.479,88 ευρώ.
React EU - Η Δράση χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της απόκρισης της Ένωσης στην πανδημία COVID-19
Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ
3η Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης «Έκτακτη
επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων
και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίου και σχολής χορού»
Δημοσιεύθηκε η τρίτη (3η) Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης του
ΕΠΑνΕΚ «Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης
εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίου και σχολής χορού», σχετικά με την
απόρριψη ως μη επιλέξιμων, διακοσίων ογδόντα τεσσάρων (284) αιτήσεων χρηματοδότησης, δημόσιας δαπάνης 6.319.800,14
ευρώ, λόγω μη πληρότητας δικαιολογητικών ή/και μη τήρησης τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής στη Δράση.
Οι υποψήφιοι των οποίων οι αιτήσεις χρηματοδότησης απορρίπτονται δύνανται εναλλακτικά είτε να υποβάλλουν μία και μοναδική
νέα αίτηση χρηματοδότησης, είτε να υποβάλλουν διοικητική ένσταση αποκλειστικά μέσω του ΠΣΚΕ, εντός αποκλειστικής
προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη γνωστοποίηση μέσω αυτοματοποιημένου μηνύματος, προς τη δηλωμένη
ηλεκτρονική ταχυδρομική διεύθυνση στο ΠΣΚΕ.
Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ
2η Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης «Έκτακτη
επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων
και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίου και σχολής χορού»
Δημοσιεύθηκε η δεύτερη (2η) Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης του
ΕΠΑνΕΚ «Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης
εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίου και σχολής χορού», σχετικά με την
απόρριψη ως μη επιλέξιμων, διακοσίων σαράντα μίας (241) αιτήσεων χρηματοδότησης, συνολικής δημόσιας δαπάνης 4.472.911,80
ευρώ, λόγω μη πληρότητας δικαιολογητικών ή/και μη τήρησης τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής στη Δράση.
Οι υποψήφιοι των οποίων οι αιτήσεις χρηματοδότησης απορρίπτονται δύνανται εναλλακτικά είτε να υποβάλλουν μία και μοναδική
νέα αίτηση χρηματοδότησης, είτε να υποβάλλουν διοικητική ένσταση αποκλειστικά μέσω του ΠΣΚΕ, εντός αποκλειστικής
προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη γνωστοποίηση μέσω αυτοματοποιημένου μηνύματος, προς τη δηλωμένη
ηλεκτρονική ταχυδρομική διεύθυνση στο ΠΣΚΕ.
Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ
24η Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας
Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»
Δημοσιεύθηκε η εικοστή τέταρτη (24η) Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης «Εργαλειοθήκη
Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την απόρριψη δύο (2) αιτήσεων
χρηματοδότησης, συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 178.600,00 ευρώ.
Οι υποψήφιοι, των οποίων οι αιτήσεις χρηματοδότησης απορρίπτονται έχουν άπαξ τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής
ένστασης κατά αυτής, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20)
ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της έκδοσης της παρούσας Απόφασης.
Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2022 ΙΝΕ ΓΣΕΕ – Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση
Tο Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ δίνει στη δημοσιότητα την Ετήσια Έκθεση του 2022 για την ελληνική οικονομία και την
απασχόληση, η οποία επικεντρώνεται στις μακροοικονομικές, τις δημοσιονομικές και τις χρηματοοικονομικές εξελίξεις και στην
κατάσταση της αγοράς εργασίας, όπως διαμορφώθηκαν από τις συνέπειες της πανδημικής κρίσης και του κύματος της ακρίβειας.
Για τα βασικά συμπεράσματα πατήστε εδώ

Για το πλήρες κείμενο της Ετήσιας Έκθεσης πατήστε εδώ

Ωριμάζουν ψηφιακά, αλλά με αργά βήματα οι ΜμΕ στην Ελλάδα
Σημαντικό δρόμο προς την ψηφιοποίηση έκαναν στη διάρκεια της πανδημίας οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) στην Ελλάδα, οι
οποίες, ωστόσο, στη μεγάλη τους πλειονότητα, δεν έχουν κατακτήσει ακόμη υψηλά ποσοστά ψηφιακής ετοιμότητας. Ο Δείκτης
Ψηφιακής Ετοιμότητας των ελληνικών ΜμΕ μεταξύ 2020 και 2022 αυξήθηκε, κατά μέσο όρο, κατά 10%. Εντούτοις, μόνο 1 στις 5
μικρές και μεσαίες εταιρείες βρίσκεται σε προχωρημένα στάδια ψηφιακής ετοιμότητας, ενώ οι μισές είναι ακόμη στην αρχή της
διαδρομής προς την ψηφιοποίηση. Σε κάθε περίπτωση, η πανδημία επιτάχυνε τα ψηφιακά αντανακλαστικά των ΜμΕ στην Ελλάδα
και όσες έκαναν ψηφιακή πρόοδο έχτισαν άμυνες έναντι της κρίσης. Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων (2 στις 3) αξιοποίησαν τις
ψηφιακές τεχνολογίες για να ξεπεράσουν τις δυσκολίες, που προκάλεσε ο COVID-19. Μάλιστα, το αισιόδοξο είναι ότι 7 στις 10
δηλώνουν πως θα συνεχίσουν τη χρήση τους στο μέλλον. Συγκεκριμένα, το 75% των επιχειρήσεων παρατήρησαν αύξηση στην
κίνηση του ηλεκτρονικού τους καταστήματος, ενώ αυξημένα είναι, επίσης, τα ποσοστά στις τηλεφωνικές πωλήσεις (53%), στις
ψηφιακές προωθητικές ενέργειες (66%), την τηλεργασία (52%) και τις τηλεδιασκέψεις (88%).
Την παραπάνω εικόνα αποτυπώνει η έρευνα “Η Ψηφιακή Ετοιμότητα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στην Ελλάδα”, που
εκπόνησε το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ELTRUN) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για λογαριασμό της
COSMOTE.
Ψηφιακή ετοιμότητα
Από τα στοιχεία της έρευνας, φαίνεται πως η ψηφιακή ετοιμότητα επηρεάζεται και από το μέγεθος, αλλά και από τον κλάδο των
επιχειρήσεων. Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις (με 6-10 και πάνω από 10 εργαζόμενους) και οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών
τοποθετούνται υψηλότερα στον δείκτη. Οι κλάδοι του τουρισμού, του εμπορίου και της μεταποίησης έπονται. Σύμφωνα με την
έρευνα, οι ψηφιακά πιο ώριμες εταιρείες ήταν σε ευνοϊκότερη θέση για να ξεπεράσουν τα προβλήματα που προκάλεσε ο COVID,
καθώς χρησιμοποίησαν περισσότερο - και συνδυαστικά - τις διαθέσιμες τεχνολογίες. Έτσι, επανήλθαν πιο εύκολα στην
προγενέστερη κατάσταση και επηρεάστηκαν λιγότερο αρνητικά. Για παράδειγμα, στην κατηγορία των πολύ ώριμων ψηφιακά
επιχειρήσεων (Advanced), το ποσοστό των ΜμΕ που αξιοποίησαν τις τεχνολογίες, για να επανέλθουν ευκολότερα στην
κανονικότητα ανήλθε σε 55% και το 24% δηλώνει πως έχει επανέλθει πλήρως στην προ-COVID κατάσταση. Αντίθετα στην αρχική
κατηγορία (Elementary), μόνο το 28% χρησιμοποίησαν τις τεχνολογίες για να ανταπεξέλθουν στα προβλήματα και μόνο το 15%
δηλώνουν πως έχουν επανέλθει πλήρως στην προ-COVID κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση, οι ΜμΕ, που αξιοποίησαν τις ψηφιακές
τεχνολογίες, είδαν οφέλη και μάλιστα σημαντικά, καθώς τουλάχιστον 1 στις 2 διαπίστωσαν αύξηση πωλήσεων (64%) και μείωση
κόστους (59%). Επιπλέον, από το 64% των ΜμΕ που δήλωσαν ικανοποιητική αύξηση πωλήσεων, το 29% διαπίστωσαν αυξήσεις
ακόμα και πάνω από 20%. Αντίστοιχα από το 59% των ΜμΕ, που δήλωσαν ικανοποιητική μείωση κόστους από τη χρήση ψηφιακών
τεχνολογιών, το 16% διαπίστωσαν μειώσεις ακόμα και πάνω από 20%.
Χρήση ψηφιακών εργαλείων
Το 2022, καταγράφηκε αυξητική τάση στη χρήση των ψηφιακών εφαρμογών και υποδομών σε σχέση με το 2020. Σύμφωνα με τα
ευρήματα της έρευνας, αυξημένες παρουσιάζονται οι ιστοσελίδες (από 70% το 2020, σε 78% το 2022) και οι digital καμπάνιες που
υλοποιήθηκαν από επαγγελματίες (από 17% το 2020, σε 33% το 2022). Ωστόσο, παρατηρείται περιορισμένη χρήση τεχνολογιών
ΙοΤ (4%) και σταδιακή μόνο αξιοποίηση Data Analytics (25%). Σταθερή παραμένει η αξιοποίηση ψηφιακών συστημάτων διαχείρισης
πόρων (ERP και CRM), ενώ έντονο παραμένει το ενδιαφέρον για τις ψηφιακές υποδομές, με τις ΜμΕ να συνεχίζουν να θεωρούν
τη ψηφιακή ασφάλεια ως ένα θέμα μείζονος σημασίας (8 στις 10 ΜμΕ) και 2 στις 3 επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν servers.
Αναλυτικά, τα ποσοστά χρήσης ψηφιακών εργαλείων στην Ελλάδα, σήμερα, διαμορφώνονται ως εξής:
- Ηλεκτρονικά καταστήματα (e-shops): από 17% το 2020, η χρήση ενισχύθηκε σε 24% (αύξηση 40% από το 2020),
- Ιστοσελίδες (websites): από 70% το 2020, η χρήση ανήλθε σε 78%,
- Digital καμπάνιες: από 36%, η χρήση ανήλθε σε 48% (αύξηση 33% από το 2020),
- Τηλεφωνικά κέντρα: από 52%, η χρήση ανήλθε σε 63% (αύξηση 21% από το 2020),
- Εργαλεία τηλεδιάσκεψης: από 39%, η χρήση αυξήθηκε σε 62% (αύξηση 59% από το 2020).
- Ψηφιακή ασφάλεια: από 78%, η χρήση ανήλθε σε 86%,
-Servers: από 53% το 2020, η χρήση αυξήθηκε σε 63% (αύξηση 19% από το 2020).
Εμπόδια
Σύμφωνα με τις ελληνικές ΜμΕ, τα κύρια εμπόδια στην αξιοποίηση και χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών είναι η έλλειψη
ενημέρωσης (47%), χρηματοοικονομικών πόρων (45%), υποστήριξης από τους προμηθευτές τεχνολογίας (41%) και τεχνικών
γνώσεων (39%).
Αναφορικά με τις ψηφιακές δεξιότητες, ενώ το 50% των ΜμΕ δηλώνουν ότι οι υπάλληλοι και ιδιοκτήτες δεν διαθέτουν τις
απαραίτητες γνώσεις για τη σωστή αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών, μόνο το 30% δηλώνουν ότι παρακολουθούν σχετικά
εκπαιδευτικά προγράμματα. (ΠΗΓΗ:sepe.gr NEWSLETTER 02.06.2022)

Focus Business Türkiye May 2022
Η Γενική Διεύθυνση Εξαγωγών του Υπουργείου Εμπορίου της Δημοκρατίας της Τουρκίας συντάσσει ενημερωτικό δελτίο που
αφορά το μήνα Μάιο με τίτλο «Focus Business Türkiye May 2022».
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο δελτίο, πατήστε εδώ.

Ημερίδα με τίτλο «Ο ρόλος των ΜΜΕ στην προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας»
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την ένωση Συντακτών Μακεδονίας - Θράκης (ΕΣΗ ΕΜ-Θ), το τμήμα Δημοσιογραφίας &
ΜΜΕ του ΑΠΘ και το Ίδρυμα Heinrich Boll συνδιοργανώνουν Ημερίδα με θέμα «Ο ρόλος των ΜΜΕ στην προώθηση της Κυκλικής
Οικονομίας». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 3 Ιουνίου και ώρα 14.00 – 16.00 στη ΔΕΘ-Helexpo (Περίπτερο
16).
Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.

Δ.ΥΠ.Α.: Αναρτήθηκαν τα προσωρινά μητρώα παρόχων επαγγελματικής κατάρτισης για την αναβάθμιση δεξιοτήτων
80.000 ανέργων με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δ.ΥΠ.Α. 01/06/2022
Σήμερα, Τρίτη 31 Μαΐου 2022, αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) τα δύο Προσωρινά
Μητρώα Παρόχων Κατάρτισης στο πλαίσιο των προγραμμάτων αναβάθμισης δεξιοτήτων «νέας γενιάς» για 80.000 ανέργους,
συνολικού προϋπολογισμού 100 εκ. ευρώ, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Στόχος της δράσης
είναι η αποτελεσματική διασύνδεση της κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και η ενίσχυση της απασχολησιμότητας των
ανέργων για την ταχύτερη εργασιακή επανένταξή τους.
Οι αιτήσεις συμμετοχής αξιολογήθηκαν από επιτροπές, ώστε οι πάροχοι να πληρούν τα κριτήρια, τους όρους και τις προϋποθέσεις
που ορίζουν οι δημόσιες προσκλήσεις για τη διασφάλιση ποιότητας.
Τα αντίστοιχα μητρώα περιλαμβάνουν 13 επιλεγμένα Κέντρα Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) των ΑΕΙ και 168
επιλεγμένα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) και έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.voucher.gov.gr/
Οι ενδιαφερόμενοι πάροχοι κατάρτισης που έχουν απορριφθεί έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τους λόγους της απόρριψής
τους χρησιμοποιώντας τους κωδικούς τους, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: https://www.voucher.gov.gr/
Αιτιολογημένες ενστάσεις, με τα τυχόν δικαιολογητικά συνημμένα, μπορούν να υποβληθούν από αύριο, Τετάρτη 1 Ιουνίου 2022 έως
και την Παρασκευή 3 Ιουνίου 2022 και ώρα 23:59, αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση: https://www.voucher.gov.gr/
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ενστάσεων, η ΔΥΠΑ θα αναρτήσει τα οριστικά μητρώα και θα καλέσει τους παρόχους
να καταθέσουν προτεινόμενα προγράμματα κατάρτισης.
Υπενθυμίζεται ότι η δράση αφορά στην παροχή θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 50-200 ωρών σε 80.000 ανέργους ηλικίας άνω
των 18 ετών, η οποία θα οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων και αντίστοιχη πιστοποίηση μέσω
ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης, ενώ τα προγράμματα κατάρτισης κάθε μητρώου έχουν προϋπολογισμό 50 εκ. ευρώ.
Τα προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων «νέας γενιάς» ενσωματώνουν τις εξής καινοτομίες:
1. Τα πανεπιστήμια αποκτούν κεντρικό ρόλο στην κατάρτιση: Για πρώτη φορά, οι άνεργοι συμπολίτες μας αποκτούν πρόσβαση
σε προγράμματα κατάρτισης που προσφέρονται από τα πανεπιστήμια και ειδικότερα τα ΚΕΔΙΒΙΜ των ΑΕΙ, στο πλαίσιο
ειδικής πρόσκλησης που θα απευθύνεται μόνο στα δημόσια πανεπιστημιακά ιδρύματα. Τα πανεπιστήμια θα διαχειριστούν
σ’ αυτή την 1η φάση το 50% του προϋπολογισμού.
2. Προσφέρεται ευρύ φάσμα επιλογών σε σύγχρονα αντικείμενα κατάρτισης υψηλής ζήτησης: Σε αντίθεση με προγράμματα
που είχαν προωθηθεί μέχρι σήμερα, τα οποία είχαν κατά βάση έναν πιο «παραδοσιακό» χαρακτήρα, οι ωφελούμενοι
μπορούν να επιλέξουν μεταξύ πληθώρας προγραμμάτων κατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης, με έμφαση σε ψηφιακές
και «πράσινες» δεξιότητες.
3. Η πληρωμή παρόχων και ωφελούμενων συνδέεται με την πιστοποίηση: Με στόχο να εξασφαλιστεί ότι οι πόροι θα «πιάσουν
τόπο», το 30% του ποσού που δικαιούνται οι πάροχοι και οι καταρτιζόμενοι θα καταβάλλεται μόνο μετά την επιτυχή
πιστοποίηση. Για πρώτη φορά, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εισάγει τη μεθοδολογία της πληρωμής
των παρόχων βάσει αποτελέσματος (Payment by Results), με σκοπό την αποτελεσματικότητα και βέλτιστη αξιοποίηση των
κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης.
4. Δίνεται έμφαση στην πιστοποίηση από μεγάλες διεθνείς εταιρείες τεχνολογίας που παρέχουν -μέσω τρίτων φορέωναναγνωρισμένες πιστοποιήσεις για ψηφιακές δεξιότητες. Στόχος η αναβάθμιση της ποιότητας και της ελκυστικότητας των
προγραμμάτων.
5. Ανεβαίνει ο πήχης για τους παρόχους κατάρτισης, καθώς εισάγονται αυστηρότερα κριτήρια για τη συμμετοχή των ΚΔΒΜ στο
πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης επιπλέον διεθνών πιστοποιητικών ISO.
6. Έλεγχος του εκπαιδευτικού υλικού από ανεξάρτητο φορέα: Διασφαλίζεται η ποιότητα του εκπαιδευτικού υλικού με βάση
σύγχρονες ποιοτικές προδιαγραφές, οι οποίες θα ελέγχονται από εξειδικευμένο ανεξάρτητο φορέα.
7. Επιλογή φορέα πιστοποίησης από τους ίδιους τους καταρτιζόμενους και όχι από τους παρόχους κατάρτισης, έτσι ώστε οι
ωφελούμενοι να επιλέγουν τον πάροχο που επιθυμούν.
8. Τέλος, μία ακόμη καινοτομία είναι ότι το μητρώο των προγραμμάτων και η συμμετοχή των ανέργων θα παραμείνουν
«ανοιχτά», μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού. Με άλλα λόγια, οι ωφελούμενοι θα μπορούν να ενταχθούν στο
πρόγραμμα οποιαδήποτε στιγμή και να επιλέξουν από ευρεία γκάμα προγραμμάτων κατάρτισης που θα εμπλουτίζεται
συνεχώς.
Τα νέα προγράμματα σηματοδοτούν την αναβάθμιση της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης των ανέργων, με στοχευμένες
παρεμβάσεις σε όλη τη διαδικασία και τους εμπλεκόμενους φορείς (πάροχοι κατάρτισης, πάροχοι πιστοποίησης, καταρτιζόμενοι,
κλπ.).
Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζονται ταυτόχρονα:
• Ευρεία γκάμα προγραμμάτων κατάρτισης (συμπεριλαμβανομένων και προγραμμάτων μεγάλων εταιρειών πληροφορικής με
μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας) με διασφάλιση της ποιότητας του περιεχομένου τους
•

Ελεύθερη επιλογή από τον άνεργο του προγράμματος κατάρτισης, του χρόνου που θα το επιλέξει, του παρόχου κατάρτισης
και του παρόχου πιστοποίησης

•

Ποιοτική αναβάθμιση των παρόχων κατάρτισης με την αύξηση των προαπαιτούμενων για τα ιδιωτικά ΚΔΒΜ και τη συμμετοχή
και των ΚΕΔΙΒΙΜ των ΑΕΙ.

Δ.Υ.ΠΑ.: Νέο πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας με 100% επιδότηση για 10.000 άνεργους νέους, ηλικίας
έως 29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δ.ΥΠ.Α. 03/06/2022
Την Παρασκευή 3 Ιουνίου 2022 και ώρα 12:00 μ.μ., ξεκινούν οι αιτήσεις παρόχων για το «Πρόγραμμα προεργασίας για 10.000
άνεργους νέους, ηλικίας έως 29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας». Συγκεκριμένα, 6.500 άνεργοι νέοι στην
Περιφέρεια Αττικής και 3.500 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα έχουν την ευκαιρία να αναβαθμίσουν τα προσόντα τους και
να προετοιμαστούν για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας μέσω προγραμμάτων επιδότησης προεργασίας της Δ.ΥΠ.Α..
Ωφελούμενοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων των Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) της Δ.ΥΠ.Α. που εδρεύουν
σε περιοχές αρμοδιότητας των Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, ηλικίας έως 29 ετών, απόφοιτοι οποιασδήποτε
εκπαιδευτικής βαθμίδας. Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας μέσω της απόκτησης
επαγγελματικής εμπειρίας, καθώς και η αντιμετώπιση του φαινομένου διαρροής επιστημονικού εργατικού δυναμικού.
Το πρόγραμμα διαρκεί 7 μήνες και η Δ.ΥΠ.Α. θα καταβάλει στους ωφελούμενους μηνιαία αποζημίωση ίση με τον νόμιμο κατώτατο
καθαρό μισθό (με πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές), καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας.
Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, εντάσσονται στο πρόγραμμα, ανάλογα με το προσωπικό που απασχολούν,
ως εξής:
Εργοδότες με Προσωπικό έως

Ανώτατος Αριθμός Ωφελούμενων

3 άτομα

1

4-9 άτομα

2

10-19 άτομα

3

20-30 άτομα

5

31-50 άτομα

8

άνω των 50 ατόμων

20% του απασχολούμενου προσωπικού, έως 20

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μην έχει προβεί η επιχείρηση σε μείωση προσωπικού λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας στο
3μηνο πριν την υποβολή της αίτησης.
Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω της ιστοσελίδας της Δ.ΥΠ.Α.:
https://www.oaed.gr/proghrammata-anoikhta
Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 65.000.000 €, συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο/Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων), μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».
Για τη Δημόσια Πρόσκληση και για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της
Δ.ΥΠ.Α. www.oaed.gr

Το λογότυπο (logo) της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ)
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία το
λογότυπο (logo) της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) παρουσιάζεται σήμερα το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, στο πλαίσιο του μετασχηματισμού και εκσυγχρονισμού της υπηρεσίας.
Το νέο όνομα ΔΥΠΑ συμβολίζει την επανεκκίνηση του πρώην ΟΑΕΔ, ο οποίος με το νόμο 4921/2022 «Δουλειές Ξανά» απέκτησε νέες
αρμοδιότητες και καθήκοντα. Η ονομασία που επιλέχθηκε, ακολουθεί την ονομασία πολλών αντίστοιχων οργανισμών σε χώρες της
Ευρώπης.
Το λογότυπο ακολουθεί μια σύγχρονη δημιουργική προσέγγιση. Σχεδιαστικά επικρατεί το ανθρώπινο στοιχείο, καθώς κάτω από το
γράμμα ύψιλον, που απεικονίζεται ως δέντρο, βρίσκονται δύο εργαζόμενοι. Αυτό αποτυπώνει και σχηματικά το μήνυμα της
προστασίας των εργαζομένων από την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης.
Στόχος άλλωστε της ΔΥΠΑ είναι να θέτει στο επίκεντρο τον άνθρωπο, τον άνεργο και τον εργαζόμενο, και να στοχεύει στη δημιουργία
περισσότερων δυνατοτήτων κατάρτισης και ευκαιριών απασχόλησης.
Η χρωματική παλέτα του λογοτύπου ποικίλει. Το βασικό χρώμα είναι το μπλε και διαφοροποιείται ανάλογα με τις κατηγορίες δράσεων
και τα σημεία εξυπηρέτησης της ΔΥΠΑ στους τομείς της Απασχόλησης, της Εκπαίδευσης και της Κοινωνικής Πολιτικής.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εδώ

Δ.ΥΠ.Α.: Μέχρι τις 6 Ιουνίου οι αιτήσεις παρόχων πιστοποίησης για συμμετοχή στις νέες δράσεις αναβάθμισης
δεξιοτήτων 80.000 ανέργων
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δ.ΥΠ.Α. 30/05/2022
Τη Δευτέρα 6 Ιουνίου 2022 και ώρα 23:59 ολοκληρώνεται η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων παρόχων πιστοποίησης προσώπων
(Α΄ φάση) για την ένταξή τους στο Μητρώο Παρόχων Πιστοποίησης που συγκροτεί η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ),
στο πλαίσιο των προγραμμάτων αναβάθμισης δεξιοτήτων «νέας γενιάς» για 80.000 ανέργους, συνολικού προϋπολογισμού 100 εκ.
ευρώ, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Στόχος της δράσης είναι η αποτελεσματική διασύνδεση
της κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και η ενίσχυση της απασχολησιμότητας των ανέργων για την ταχύτερη
εργασιακή επανένταξή τους.
Συγκεκριμένα, οι πάροχοι, οι οποίοι ενδιαφέρονται να πιστοποιήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες των καταρτιζομένων στα
«Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες
δεξιότητες», καλούνται να υποβάλουν αίτηση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης gov.gr, σύμφωνα με τους
όρους και προϋποθέσεις της σχετικής πρόσκλησης, για ένταξη στο μητρώο.
Η αίτηση συμμετοχής βρίσκεται στη διεύθυνση:
https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/katartise-kai-ekpaideutiko-periekhomeno/eggraphe-sto-metroo-parokhon-pistopoieses
Η Δημόσια Πρόσκληση είναι αναρτημένη στη διεύθυνση:
https://www.oaed.gr/storage/katartisi/tamio-anakampsis/prosklisi-parokhon-pistopiisis.pdf
Υπενθυμίζεται ότι η δράση αφορά στην παροχή θεωρητικής κατάρτισης, διάρκειας 50-200 ωρών, σε 80.000 ανέργους ηλικίας άνω
των 18 ετών. Η κατάρτιση αυτή θα οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων και αντίστοιχη
πιστοποίηση μέσω ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης, οι οποίοι θα ενταχθούν στο ειδικό Μητρώο Φορέων Πιστοποίησης
προσώπων, εφόσον πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια διασφάλισης ποιότητας, όπως ορίζει η δημόσια πρόσκληση. Οι αιτήσεις θα
αξιολογηθούν από επιτροπές και οι πάροχοι που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις θα ενταχθούν στο Μητρώο.
Τα νέα προγράμματα σηματοδοτούν την αναβάθμιση της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης των ανέργων με στοχευμένες
παρεμβάσεις σε όλη τη διαδικασία και τους εμπλεκόμενους φορείς (πάροχοι κατάρτισης, πάροχοι πιστοποίησης, καταρτιζόμενοι,
κλπ.).

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΖΩΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Α.Ε.: Το Next Stage Sustainability Bootcamp προωθεί «πράσινες» επιχειρηματικές
ιδέες!
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Α.Ε. 31/05//2022
Ένα χρόνο μετά τον επιχειρηματικό διαγωνισμό Next Stage Challenge με μεγάλη συμμετοχή νεοφυών επιχειρήσεων και έπαθλα
άνω των 20.000€, διοργανώνεται το Next Stage Sustainability Bootcamp με κύριο στόχο την προώθηση και ενίσχυση της βιώσιμης
επιχειρηματικότητας. Το πρόγραμμα διοργανώνεται από την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας (https://www.thessinnozone.gr) σε
συνεργασία με το Friedrich Naumann Foundation for Freedom Greece and Cyprus (https://www.freiheit.org/greece) και υλοποιείται
από την Ideas Forward (https://ideasforward.com).
Μπορεί να συνδυαστεί η βιωσιμότητα με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα; Όλο και περισσότερες εταιρείες και οργανισμοί
αναδιοργανώνουν τη λειτουργία τους, προτείνοντας νέες και πρωτοπόρες πρακτικές για τη βιωσιμότητά τους, τη διαφύλαξη των
πόρων του πλανήτη, την εναρμόνισή τους με την ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία, τη μεταστροφή του κόσμου σε πιο πράσινες
επιλογές και λύσεις.
Εάν δουλεύετε πάνω σε μια καινοτόμο επιχειρηματική ιδέα που επιδιώκει ένα θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία ή το περιβάλλον, το
Next Stage Sustainability Bootcamp είναι για εσάς! Από 1 έως 10 Ιουλίου, 15 επιλεγμένες επιχειρηματικές ιδέες με αντικείμενο τη
βιώσιμη ανάπτυξη θα έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν την επιχειρηματική τους προσπάθεια στο επόμενο στάδιο.
Κατά τη διάρκεια του Bootcamp, το οποίο θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία στις εγκαταστάσεις της Αλεξάνδρειας Ζώνης
Καινοτομίας στη Θεσσαλονίκη, οι ομάδες θα λάβουν εκπαίδευση και εξατομικευμένη καθοδήγηση. Παράλληλα, θα έχουν ευκαιρίες
δικτύωσης με οργανισμούς και επιχειρήσεις που στηρίζουν έμπρακτα τη βιώσιμη ανάπτυξη και αναζητούν συνεργασίες. Στο τέλος
του Bootcamp θα έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τη δουλειά τους σε θεσμικούς επενδυτές και επιχειρηματικούς αγγέλους,
ενώ με τη συμμετοχή τους θα διεκδικήσουν βραβεία και συνεχιζόμενη υποστήριξη και μετά την ολοκλήρωση του Bootcamp.
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές στο nextstage.gr μέχρι τις 18 Ιουνίου.
Πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής στην ιστοσελίδα nextstage.gr, στο Facebook (https://www.facebook.com/nextstage.gr) και στο
LinkedIn (https://www.linkedin.com/showcase/next-stage-gr).
Για να διαβάσετε περισσότερα, πατήστε εδώ.

23ο newsletter ΟΑΕΠ – Μάιος 2022
Στο 23ο newsletter του ΟΑΕΠ (Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων) μπορείτε να ενημερωθείτε για τη συμμετοχή του
ΟΑΕΠ στο Spring Meeting της Ένωσης της Βέρνης (Berne Union), στα πλαίσια του οποίου υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας του
Export Credit Greece με τον ομόλογο Αφρικανικό Οργανισμό African Trade Insurance Agency (ATI).
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο newsletter, πατήστε εδώ.

Με επενδύσεις στη ρομποτική και στα Advanced Analytics γράφεται το μέλλον των logistics
Με ψηφιακούς όρους γράφεται το μέλλον των Μεταφορών και Logistics στην Ελλάδα, με τον κλάδο να βρίσκεται σε ρυθμούς ψηφιακού
μετασχηματισμού. Ο τομέας γνώρισε δραστικές μεταβολές και ανακατατάξεις κατά την τελευταία δεκαετία και καθ' όλη τη διάρκεια της
πανδημίας. Ωστόσο, ενάντια σε αυτές τις προκλήσεις, ο κλάδος παρουσιάζει σημαντική ανάπτυξη, ενώ κινείται “επιθετικά” στον δρόμο
του ψηφιακού μετασχηματισμού. Την παραπάνω εικόνα αποτυπώνει η έρευνα της KPMG “The Future of Transportation & Logistics”,
που διερευνά τη δομή του κλάδου στην Ελλάδα, τις οικονομικές τάσεις και τους διαφορετικούς τύπους των προσφερόμενων υπηρεσιών.
Σύμφωνα με την έρευνα, οι κυρίαρχες τάσεις στον κλάδο σήμερα είναι η προσήλωση και η επένδυση στην τεχνολογία της ρομποτικής,
η αυξημένη σημασία των Advanced Analytics, η στροφή προς τη βιωσιμότητα και την οικολογική συνείδηση και η αστικοποίηση των
λειτουργιών αποθήκευσης και διανομής. Ρίχνοντας φως στις μελλοντικές προοπτικές, η έρευνα διαπιστώνει ότι, καθώς ένας
αυξανόμενος αριθμός εμπόρων αναζητά καινοτόμους τρόπους για να βελτιώσει την παράδοση προς τον τελικό καταναλωτή, ο κλάδος
στέφεται όλο και περισσότερο σε νέες λύσεις με τη μέθοδο “click and collect”. Η έρευνα συγκρίνει τα τρία μοντέλα που χρησιμοποιούνται
αυτήν τη στιγμή: Store Collection, Smart Lockers και Curbside Pickup System.
Ρομποτική τεχνολογία
Η λύση Store Collection αποδεικνύεται η απλούστερη λύση παραλαβής παραγγελιών, προσφέροντας ευελιξία και χαμηλό κόστος για
μικρό αριθμό παραγγελιών ανά ημέρα. Στο μεταξύ, τα Smart Lockers, σύμφωνα με την έρευνα, μειώνουν το κόστος της διαδικασίας
παραλαβής, εξαλείφοντας την ανθρώπινη επαφή, με τα οικονομικά στοιχεία να καθιστούν το μοντέλο κατάλληλο για μεσαίο αριθμό
παραγγελιών ανά ημέρα. Τέλος, τα Curbside Pickup Systems (CPS) είναι μια λύση, που κάνει πλήρη χρήση της ρομποτικής
τεχνολογίας στη διαδικασία παραλαβής, προσφέροντας την καλύτερη εμπειρία πελάτη, ευκολία, ευελιξία και το χαμηλότερο κόστος για
μεγάλο αριθμό παραγγελιών.
Δυναμική του κλάδου
Ο κλάδος των Logistics εκδηλώνει υψηλή επενδυτική δραστηριότητα: περισσότερα από €150 εκατ. αναμένεται να επενδυθούν για την
ανάπτυξη εγκαταστάσεων αποθήκευσης και διανομής τα επόμενα χρόνια.Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, η Ακαθάριστη
Προστιθέμενη Αξία (GVA) των Μεταφορών και Logistics στην Ελλάδα αντιπροσώπευε το 7,5% του συνολικού GVA για το 2019, την 5η
υψηλότερη μεταξύ των χωρών της ΕΕ-27. Ο τομέας 3PL παρουσιάζει σημαντική ανάπτυξη, με μέσο ετήσιο ποσοστό αύξησης (CAGR)
9,8% στα έσοδα του κλάδου 3PL από το 2015 έως το 2019, με το EBITDA και τη ρευστότητα να απεικονίζουν μια συνολική θετική
απόδοση την ίδια περίοδο. Η ελληνική αγορά 3PL αποτελείται, κυρίως, από μικρομεσαίους παίκτες, με το 78% του συνόλου των 1.550
εταιρειών 3PL να έχουν ετήσια έσοδα κάτω από €1 εκατ. Όπως τονίζει η KPMG, η αγορά είναι ανταγωνιστική, εξαιρετικά
κατακερματισμένη, παρά την παρουσία πολλών παγκόσμιων οργανισμών logistics, και οι περισσότερες εταιρείες παρουσιάζουν
σημαντική ανάπτυξη. (ΠΗΓΗ: sepe.gr NEWSLETTER 31.05.2022)

Τελική παράταση έως τις 15 Ιουνίου για την υποβολή αιτήσεων για τον Προσωπικό Βοηθό
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Παρατείνεται η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για την υπηρεσία του Προσωπικού Βοηθού για Άτομα με Αναπηρία έως τις 15 Ιουνίου
2022, με σκοπό τη διευκόλυνση όλων των ενδιαφερομένων.
Υπενθυμίζεται ότι, όσοι επιθυμούν, μπορούν υποβάλλουν την αίτηση τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση prosopikosvoithos.gov.gr.
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων λειτουργεί helpdesk για αναφορά/επίλυση προβλημάτων και παροχή οδηγιών,
τηλεφωνικώς στους αριθμούς 1555 και 210 7000240, αλλά και μέσω φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας.
Επισημαίνεται ότι θα γίνονται δεκτές και αποφάσεις πιστοποίησης αναπηρίας που είχαν εκδοθεί από υγειονομικές επιτροπές των
νομαρχιών πριν την σύσταση των ΚΕΠΑ, αλλά και από τις Α.Σ.Υ.Ε., Α.Ν.Υ.Ε. και Α.Α.Υ.Ε., εφόσον δεν υφίσταται απόφαση των
ΚΕΠΑ. Αυτή η ρύθμιση αφορά εκείνους που έχουν τέτοια πιστοποίηση εφ’ όρου ζωής και δεν έχουν πιστοποίηση ΚΕΠΑ. Επίσης,
αφορά αποκλειστικώς την α’ φάση του Πιλοτικού Προγράμματος. Οι ενδιαφερόμενοι για τις επόμενες φάσεις, θα πρέπει
υποχρεωτικώς να διαθέτουν πιστοποίηση από τα ΚΕΠΑ, στα οποία μπορούν να απευθυνθούν και να εξυπηρετηθούν κατά
προτεραιότητα για έκδοση πιστοποίησης.
Όσοι έχουν ήδη υποβάλλει αίτηση θα ενημερωθούν τις επόμενες μέρες με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προκειμένου να
μπουν ξανά στην πλατφόρμα, χρησιμοποιώντας πλέον τους κωδικούς taxisnet, προκειμένου να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία τους,
όπως αυτά θα έχουν προκύψει μέσω διαλειτουργικής διασταύρωσης. Σε περίπτωση που δεν το πράξουν, η αίτησή τους θα θεωρείται
ότι υποβλήθηκε έγκυρα και θα λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία που προέκυψαν διαλειτουργικώς. Θα παρέχεται δυνατότητα
αμφισβήτησης των στοιχείων αυτών. Στην περίπτωση αυτή, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου θα κρίνουν τις σχετικές
αμφισβητήσεις.
Από την επόμενη εβδομάδα, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να απευθύνονται στα Κέντρα Κοινότητας, προκειμένου να
διευκολυνθούν στην υποβολή αιτήσεων. Θα πρέπει οι πολίτες να έχουν μαζί τους τα έγγραφα που απαιτούνται και συγκεκριμένα:
φωτοτυπίες ταυτότητας (των ίδιων και των προσώπων που τυχόν εκπροσωπούν), την πιστοποίηση αναπηρίας τους και τα έγγραφα
που αποδεικνύουν ότι εκπροσωπούν τρίτον (κατά περίπτωση: δικαστική απόφαση επιμέλειας, δικαστική απόφαση δικαστικής
συμπαράστασης, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, σύμβαση ή δικαστική απόφαση αναδοχής).
Όπως έχει ήδη ανακοινώσει η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου για την πιλοτική εφαρμογή
του προγράμματος που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, η πρώτη φάση αφορά σε 1.000 ωφελούμενους που κατοικούν
στην Περιφέρεια Αττικής, ενώ στη δεύτερη φάση προστίθενται επιπλέον 1.000 ωφελούμενους που κατοικούν σε άλλες Περιφέρειες
της χώρας. Το 2024, μετά την ολοκλήρωση του πιλοτικού προγράμματος, θα ακολουθήσει η πανελλαδική εφαρμογή της υπηρεσίας.

Εναρκτήρια εκδήλωση του έργου CREATIVE HUB
Το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης πραγματοποιεί την εναρκτήρια εκδήλωση του έργου CREATIVE HUB την
Τετάρτη 8 Ιουνίου 2022 και ώρες 12:30 - 14:30, διά ζώσης στο Mediterranean Palace Hotel (Αίθουσα ΔΙΑΣ), Σαλαμίνος 3 &
Καρατάσου, Θεσσαλονίκη. Η γλώσσα της εκδήλωσης είναι η ελληνική με ταυτόχρονη διερμηνεία στη βουλγαρική.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα της εκδήλωσης, πατήστε εδώ.
Για τη δήλωση της δωρεάν συμμετοχής σας, πατήστε εδώ.
Την εκδήλωση μπορείτε να την παρακολουθήσετε και στο κανάλι του ΕΒΕΘ στο YouΤube.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε το site: https://www.ebeth.gr/
s.angelidou@ebeth.gr , τηλ. 2310-370180 / 182 .

ή να επικοινωνήσετε με

email:

8 στις 10 εταιρείες θα αυξήσουν τις ψηφιακές επενδύσεις κόντρα στον πληθωρισμό
Πλήρως ανελαστικές έχουν καταστεί οι δαπάνες των επιχειρήσεων στην ψηφιακή τεχνολογία, με τις τεχνολογικές επενδύσεις να
είναι μονόδρομος για το μέλλον των εταιρειών. Εν μέσω πανδημικής κρίσης, πολέμου και εκτίναξης του πληθωρισμού, οι
επιχειρήσεις, παγκοσμίως, δηλώνουν αποφασισμένες να αυξήσουν ή στη χειρότερη περίπτωση να διατηρήσουν ανέπαφες τις
επενδύσεις τους στην τεχνολογία την επόμενη διετία. Για την ακρίβεια 8 στους 10 οικονομικούς διευθυντές (το 78%) απαντούν
ότι θα αυξήσουν ή θα διατηρήσουν στα σημερινά επίπεδα της ψηφιακές επενδύσεις τους έως το 2023, ακόμη και στην περίπτωση
που ο πληθωρισμός επιμείνει. Οι CFOs κάθε άλλο παρά προτίθενται να χαλαρώσουν τις τεχνολογικές επενδύσεις των εταιρειών
τους, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι θεωρούν την τεχνολογία “κλειδί” για την μέλλον τους. Όπως προκύπτει από σχετική έρευνα
της Gartner, σχεδόν μια στις δυο επιχειρήσεις (το 46%) σκοπεύει να διευρύνει τα ψηφιακά της σχέδια, ενώ το 32% απάντησε ότι
θα τα διατηρήσει στα σημερινά επίπεδα. Η εκτίναξη του πληθωρισμού δεν ακυρώνει αυτά τα σχέδια.
Μάλιστα, ο πληθωρισμός λειτουργεί ως καταλύτης, που οδηγεί τους CFOs να αυξήσουν τις ψηφιακές επενδύσεις, με στόχο τη
μείωση του κόστους της επιχειρηματικής δραστηριότητας και τον εντοπισμό νέων πηγών κερδοφορίας. Αντίθετα, οι επιχειρήσεις
εμφανίζονται αποφασισμένες να προχωρήσουν σε μειώσεις κόστους σε τομείς της επιχείρησης, εάν ο πληθωρισμός συνεχίσει
την ανοδική του πορεία.
Οι ψηφιακές επενδύσεις αυξάνουν τα έσοδα
Η επιμονή των εταιρειών ανά τον πλανήτη στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους, κάθε άλλο παρά ανεξήγητη είναι. Σύμφωνα με τα
στοιχεία που επικαλείται η Gartner, οι εταιρείες που υλοποιούν τις κατάλληλες ψηφιακές επενδύσεις έχουν 2,7 φορές υψηλότερα
ποσοστά διατήρησης πελατών, 1,6 φορές υψηλότερα ποσοστά ικανοποίησης πελατών και 1,9 φορές υψηλότερη μέση αξία
παραγγελιών. Οι κορυφαίες ψηφιακές εταιρείες έχουν, επίσης, 3 φορές περισσότερες πιθανότητες να επιτύχουν αύξηση εσόδων
και περιθωρίου κέρδους πάνω από τον κλάδο. Την ίδια στιγμή, οι ίδιοι οι καταναλωτές απαντούν ότι, παρά τη δυσμενή συγκυρία,
είναι διατεθειμένοι να βάλουν το χέρι στην τσέπη για να απολαύσουν μια πιο ολοκληρωμένη ψηφιακή εμπειρία: το 67% των
καταναλωτών απαντά ότι είναι πρόθυμο να πληρώσει περισσότερα για μια εξαιρετική ψηφιακή εμπειρία. Η αυξανόμενη εστίαση
των οικονομικών διευθυντών στον αυτοματισμό ως στρατηγική μετριασμού του πληθωρισμού ευθυγραμμίζεται με τα ευρήματα
της έρευνας Finance Technology Innovations Survey της Gartner, η οποία ρώτησε τους χρηματοοικονομικούς ηγέτες σχετικά με
τα επενδυτικά σχέδια τους για συγκεκριμένες χρηματοοικονομικές τεχνολογίες τα επόμενα δύο χρόνια.Τα δεδομένα έδειξαν
προγραμματισμένη αύξηση των επενδύσεων σε ρομποτική αυτοματοποίηση διεργασιών (RPA), αυτοματοποίηση αναφορών και
εξόρυξη διεργασιών, τεχνολογίες κρίσιμες για τον εξορθολογισμό των διαδικασιών ρουτίνας και την απελευθέρωση του
προσωπικού, ώστε να επικεντρωθεί σε δραστηριότητες υψηλότερης αξίας και αυξημένη παραγωγικότητα.
(ΠΗΓΗ: sepe.gr NEWSLETTER 31.05.2022)

Συνέδρια/Φόρουμ στην Ακτή Ελεφαντοστού – Ιούνιος 2022
Η Β1 Διεύθυνση Σχεδιασμού Εξωστρέφειας & Συντονισμού Φορέων Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών ενημερώνει
σχετικά
με
τη
διενέργεια
δύο
Συνεδρίων/Φόρουμ
στην
Ακτή
Ελεφαντοστού
τον
Ιούνιο.
1) Η εταιρία “Africa Communication Events France”, με έδρα στο Παρίσι, διοργανώνει την ετήσια Διάσκεψη Κορυφής του “Africa
CEO Forum” στις 13-14 Ιουνίου 2022 στο Αμπιτζάν.
Το εν λόγω Φόρουμ αποτελεί διεθνή πλατφόρμα συνάντησης μεταξύ υψηλόβαθμων στελεχών επιχειρήσεων, επενδυτών και
πολιτικών αρχηγών. Αναμένεται ότι ο αριθμός των συμμετεχόντων φέτος θα ξεπεράσει τους 1.500, ενώ θα εκπροσωπηθούν περί
τις 70 χώρες. Στο τελευταίο Φόρουμ που διοργανώθηκε στη Ρουάντα συζητήθηκαν επενδύσεις ύψους € 3 δισ. και προσφέρθηκε η
δυνατότητα σε ποσοστό 60% των συμμετεχόντων να συνάψουν συμφωνίες.
Οι τυχόν ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις δύνανται να αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Φόρουμ:
https://www.theafricaceoforum.com/en/ .
Επίσης, δύνανται να επικοινωνήσουν με την κα. Sanganoko Minata στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: Τηλ.: +225 27 20 20 30
10 / +225 07 89 47 00 17 .
Email: m.dieket@diplomatie.gouv.ci / amysa2003@yahoo.fr .
2) Η Κυβέρνηση της Ακτής Ελεφαντοστού και η Ε.Ε. (με χρηματοδότηση της Ε.Ε.), σε συνεργασία με τη Γενική Συνομοσπονδία
Επιχειρήσεων της εν λόγω χώρας (CGECI), διοργανώνει το 1ο Επιχειρηματικό Συνέδριο Δυτικής Αφρικής - Ε.Ε. με τίτλο:
“Transformation of West African economies through a strengthened partnership between the European Union and west African
private sectors” στις 16-17 Ιουνίου 2022 στο Αμπιτζάν.
Το εν θέματι Συνέδριο θα συγκεντρώσει υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων, Υπουργικές Αντιπροσωπείες της Οικονομικής
Κοινότητας των Δυτικοαφρικανικών Κρατών (CEDEAO-ECOWAS) και της Μαυριτανίας, με σκοπό να αναδειχθούν οι επενδυτικές
ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην περιοχή της Δυτικής Αφρικής. Προγραμματίζεται η διεξαγωγή Β2Β καθώς και B2G
συναντήσεων με Υπουργούς χωρών της Δυτικής Αφρικής, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την οικονομία, τις επενδύσεις και τις
Συμφωνίες Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης (ΣΟΕΣ).
Οι τυχόν ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: https://www.businessforumabidjan.com/informations-sur-le-business-forum/ .

Εκδήλωση με τίτλο «Ημέρα Πληροφόρησης Επιχειρηματιών για τα Δυτικά Βαλκάνια»
Το Υπουργείο Εξωτερικών, το Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών και το Enterprise Europe Network (EEN-Hellas 2025),
στο πλαίσιο της διαρκούς ενημέρωσης της επιχειρηματικής κοινότητας και με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών
επιχειρήσεων, διοργανώνουν εκδήλωση με τίτλο «Ημέρα Πληροφόρησης Επιχειρηματιών για τα Δυτικά Βαλκάνια».
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022, στις 10:30 π.μ., στο κτήριο του ΕΒΕΑ (Ακαδημίας 7, Αθήνα), όπου
οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες θα ενημερωθούν για τις εξής αγορές:
o Αλβανία από τον κ. Σαράντη Μοσχόβη, Σύμβουλο ΟΕΥ Α΄, Επικεφαλής Γραφείου ΟΕΥ Τιράνων
o Βόρεια Μακεδονία από την κα Αναστασία Ζωγράφου, Σύμβουλο ΟΕΥ Α΄, Επικεφαλής Γραφείου ΟΕΥ Σκοπίων
o Βοσνία & Ερζεγοβίνη από τον κ. Γεώργιο Τοσούνη, Σύμβουλο ΟΕΥ Α΄, Επικεφαλής Γραφείου ΟΕΥ Σεράγεβο
o Κόσοβο* από τον κ. Μιχαήλ Βρεττάκη, Σύμβουλο ΟΕΥ Α΄, Γραφείο Συνδέσμου Πρίστινας
o Σερβία από τον κ. Βασίλειο Σκρόνια, Γενικό Σύμβουλο ΟΕΥ Α΄, Επικεφαλής Γραφείου ΟΕΥ Βελιγραδίου.
Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν από τα στελέχη των Γραφείων Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων οι
αγορές αρμοδιότητάς τους, ενώ θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στους κλάδους που εμφανίζουν σημαντικό ενδιαφέρον για τις ελληνικές
εξαγωγικές επιχειρήσεις. Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί ανοικτή συζήτηση με τη μορφή ερωτήσεων και
απαντήσεων (Q & A), ενώ μετά το πέρας της συζήτησης θα ακολουθήσει δικτύωση (networking) των στελεχών των Γραφείων
ΟΕΥ με τους συμμετέχοντες επιχειρηματίες.
Οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες μπορούν να συμπληρώνουν το Δελτίο Συμμετοχής, πατώντας εδώ.
Τηλ. Επικοινωνίας: 210-3382342, 210-3382466, Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του ΕΒΕΑ
______________________________________________________________________
* Η ονομασία αυτή τελεί υπό την επιφύλαξη των θέσεων ως προς το καθεστώς και είναι σύμφωνη με την Απόφαση του
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (ΣΑ ΗΕ) 1244/1999 και τη Γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης
(ΔΔΧ) σχετικά με την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσόβου.

Breakfast Talk Series: Μία συζήτηση για την ισότητα των φύλων, τις Επιτυχίες Σταδιοδρομίας, την Ανθεκτικότητα και την
Ενδυνάμωση
Το Ιταλικό Εμπορικό Επιμελητήριο του Χονγκ Κονγκ και του Μακάο διοργανώνει την πρώτη συζήτηση για τη σειρά Breakfast Talk
την Τετάρτη, 8 Ιουνίου, και ώρα 08:30 - 10:00 GMT+8, στην τοποθεσία House Studio, Soho House Hong Kong.
Θα διεξαχθεί ένα πάνελ συζήτησης με θέμα: «Women's Voices 2022: Συζήτηση για την ισότητα των φύλων, τις επαγγελματικές
επιτυχίες, την προσαρμοστικότητα και την ενδυνάμωση», μία εκδήλωση που στοχεύει στην ευαισθητοποίηση για τις θέσεις των
γυναικών στον εργασιακό χώρο, προσφέροντας παράλληλα εξαιρετικές γνώσεις από γυναίκες που έχουν επιτύχει στην καριέρα
τους.
Με συντονίστρια την Καθηγήτρια, Véronique J. A. Lafon-Vinais, οι ομιλητές θα “βουτήξουν” στις πολυπλοκότητες που μπορεί να
συναντήσουν οι γυναίκες στον χώρο εργασίας, πώς μπορούν να τις ξεπεράσουν και πώς μπορούν να προηγηθούν στην ηγεσία στο
χώρο εργασίας τους. Με την ανταλλαγή απόψεων από τους ομιλητές, η εκδήλωση στοχεύει να εμπνεύσει και να παρακινήσει τις
γυναίκες στο χώρο εργασίας και να δώσει συμβουλές στην επόμενη γενιά γυναικών ηγετών.
Θα ακολουθήσει μία συνεδρία σε μορφή Ερωτήσεων - Απαντήσεων μετά τη συζήτηση στο πάνελ.
Επιπλέον, οι επισκέπτες θα μπορούν να απολαύσουν αναψυκτικά, ενώ θαυμάζουν τη βιτρίνα των κοσμημάτων και να πάρουν στο
σπίτι ένα δώρο εκτίμησης Pomellato.
Παρακαλείσθε να έχετε υπόψιν τα εξής:
•
Οι συμμετέχοντες πρέπει να σαρώσουν την εφαρμογή για κινητά «LeaveHomeSafe» κατά την άφιξη
•
Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν λάβει και τις 3 δόσεις του εμβολίου για τον COVID-19
•
Οι συμμετέχοντες πρέπει να κάθονται κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης
•
Όλες οι επερχόμενες εκδηλώσεις του Επιμελητηρίου θα υπόκεινται στα πιο πρόσφατα μέτρα ασφάλειας και κοινωνικής
αποστασιοποίησης της κυβέρνησης του Χονγκ Κονγκ. Θα κρατάμε ενήμερους τους επισκέπτες μας για τις τελικές ρυθμίσεις
ακολουθώντας τις υποδεικνυόμενες οδηγίες. Σας ευχαριστούμε για την ευγενική κατανόησή σας.
Για να δηλώσετε συμμετοχή στην εκδήλωση και να ενημερωθείτε σχετικά με το χρηματικό αντίτιμο, πατήστε εδώ.
Όροι και Προϋποθέσεις:
•
Απαιτείται κράτηση εκ των προτέρων. Επιβεβαιώστε ότι η κράτησή σας έχει επιβεβαιωθεί εκτός εάν ειδοποιηθείτε
διαφορετικά.
•
Οι ακυρώσεις πρέπει να παρέχονται γραπτώς στη διεύθυνση: icc@icc.org.hk τουλάχιστον 72 ώρες (3 ημέρες) πριν από
την εκδήλωση. Δεν θα υπάρξει καμία χρέωση σε περίπτωση ακύρωσης.
•
Η εκδήλωση είναι κλειστή για τα ΜΜΕ.
•
Με την παρουσία σας σε αυτή την εκδήλωση, συμφωνείτε να φωτογραφηθείτε, να ηχογραφηθείτε και/ή να
μαγνητοσκοπηθείτε και να δώσετε άδεια χρήσης της εικόνας σας σε διαφημιστικό υλικό ή/και υλικό μάρκετινγκ.
•
Η εκδήλωση θα ακυρωθεί σε περίπτωση που υπάρξουν παρεμβολές στο σήμα αναμετάδοσης.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το site: https://www.icc.org.hk/ ή επικοινωνήστε με email: icc@icc.org.hk .

17ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ενέργειας της Ελληνικής Ένωσης για την Ενεργειακή Οικονομία
Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την ενσωμάτωση των ΑΠΕ στην ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά, ελάτε μαζί μας στο 17ο
Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ενέργειας της Ελληνικής Ένωσης για την Ενεργειακή Οικονομία με τίτλο: «Το μέλλον των παγκόσμιων
ενεργειακών συστημάτων», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 21-24 Σεπτεμβρίου 2022 στην Αθήνα, Ελλάδα.
Για να ενημερωθείτε για τις θεματικές ενότητες του συνεδρίου, πατήστε εδώ.
Για να ενημερωθείτε για το πρόγραμμα, πατήστε εδώ.
Για να πραγματοποιήσετε εγγραφή στο Συνέδριο και να ενημερωθείτε για το αντίτιμο του εισιτηρίου και για τις πολιτικές ακύρωσης,
πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε το site: https://www.haee.gr/ ή να επικοινωνήσετε με email: info@haee.gr ,
τηλ. +30 210-9230422 .

Εικονικό Συνέδριο με θέμα τη Ν. Αφρική

Σεμινάριο Κοινωνικών Δικτύων (Social Media) - Πανεπιστήμιο
Αιγαίου

Το Ελληνοαφρικανικό Εμπορικό και Αναπτυξιακό
Επιμελητήριο διοργανώνει εικονικό συνέδριο με θέμα τη Ν.
Αφρική την Τετάρτη 8 Ιουνίου 2022 και ώρα 16:00-18:00.

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου
διοργανώνει σεμινάριο με τίτλο: “Προσωπική και Επαγγελματική
Χρήση Κοινωνικών Δικτύων (Social Media)”.
Στο σεμινάριο θα εκπαιδευτείτε στα ελληνικά από επαγγελματίες του
χώρου με σημαντική διδακτική εμπειρία, καθώς και πολύχρονη
επαγγελματική πείρα, στη χρήση κοινωνικών δικτύων, από την άνεση
του δικού σας σπιτιού. Ξεκινώντας από μηδέν επίπεδο γνώσης, θα
είστε σε θέση να διαχειρίζεστε μια σειρά κοινωνικών δικτύων είτε για
προσωπική είτε για επαγγελματική χρήση.

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΕΒ), το Εμπορικό
και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕ) και ο
Σύνδεσμος Ελλήνων Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ) με θέμα:
«Προοπτικές και Ευκαιρίες Ελλήνων Επιχειρηματιών για
Εμπόριο και Επενδύσεις στη Ν. Αφρική».
Το συνέδριο θα ασχοληθεί με την οικονομική κατάσταση
της χώρας, τις εξελίξεις και τάσεις, το επιχειρηματικό
περιβάλλον και τις εξαγωγικές και επενδυτικές ευκαιρίες
στη Ν. Αφρική.
Το συνέδριο θα συγκεντρώσει κορυφαίους κυβερνητικούς
και επιχειρηματικούς αξιωματούχους από τη Ν. Αφρική
καθώς
και
Έλληνες
επιχειρηματίες
που
δραστηριοποιούνται στη χώρα αυτή.
Στο συνέδριο μπορούν να συμμετάσχουν μέλη και μη. Οι
ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη φόρμα
συμμετοχής για να λάβουν τους κωδικούς πρόσβασης
στην
τηλεδιάσκεψη
(μέσω
zoom).
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη φόρμα συμμετοχής,
πατήστε εδώ.
Σημειώνεται ότι το συνέδριο θα διεξαχθεί στα αγγλικά.
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην πρόσκληση, πατήστε
εδώ.
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο σχετικό review, πατήστε
εδώ.
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο πρόγραμμα, πατήστε
εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε
το
site:
https://www.helafrican-chamber.gr/
ή
επικοινωνήστε με email: info@helafrican-chamber.gr , τηλ.
210 72 97 711 .

Διάρκεια Σεμιναρίου
100
ώρες θεωρητικής
και
πρακτικής
εκπαίδευσης μέσω hands on project. Η εκπαίδευση γίνεται στο δικό
σου χώρο και χρόνο.
Εκπαιδευτική Διαδικασία
Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται με τη μορφή βίντεο και υπάρχει
έξτρα επικοινωνία και βοήθεια με τους διδάσκοντες. Παρουσιάσεις,
quiz και ασκήσεις θα σας βοηθήσουν να τεστάρετε τις γνώσεις σας.
Τί θα κερδίσεις με τη συμμετοχή σου
• Εκπαιδευτικό περιεχόμενο από επαγγελματίες του χώρου

•

Ανάπτυξη hands on project

•

Επίλυση προβλημάτων από ειδικούς

•

Πιστοποιητικό εκπαίδευσης από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Κόστος Προγράμματος
Κόστος προγράμματος: €250
Εκπτωτικές κατηγορίες:
- 10% έκπτωση σε ανέργους
- 10% έκπτωση σε φοιτητές
- 10% έκπτωση σε ένστολους
- 10% έκπτωση σε ιδιωτικούς υπαλλήλους
- 10% έκπτωση σε υπαλλήλους Δημοσίου και ΟΤΑ
- 10% έκπτωση σε συμμετέχοντες άνω των 40 ετών
- 10% έκπτωση στην προκαταβολή του συνολικού ποσού
Δήλωση Συμμετοχής
Για να πραγματοποιήσετε δήλωση συμμετοχής, πατήστε εδώ.
Επικοινωνία
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα: https://epta.aegean.gr/ ή
να
επικοινωνήσετε
στο
τηλέφωνο: 22730-82255 καθημερινά κατά τις ώρες 9:00-15:00, αλλά
και στο εξής email: epta@aegean.gr.

POSIDONIA 2022
Η Διεθνής Έκθεση Ναυτιλίας “POSIDONIA 2022” θα πραγματοποιηθεί 6-10 Ιουνίου στον εκθεσιακό χώρο Metropolitan Expo, Αθήνα.
Η Posidonia φέρνει όλο τον ναυτιλιακό κόσμο στους εκθέτες της. Η διεθνής ναυτιλιακή κοινότητα παρευρίσκεται δυναμικά με εθνικά
περίπτερα και χιλιάδες επισκέπτες, όπως επίσης φιλοξενεί και τους ιδιοκτήτες του μεγαλύτερου εμπορικού στόλου στον κόσμο.
Η Posidonia μεταφέρει τους εκθέτες της στο επίκεντρο της ναυτιλιακής κοινότητας με αποκλειστική πρόσβαση σε ιδιοκτήτες και διοίκηση
που επιθυμούν να συνεργαστούν με προμηθευτές και υπηρεσίες για τις ναυτιλιακές τους δραστηριότητες και την ανανέωση του στόλου
τους. Τεχνικά και επιχειρησιακά στελέχη από όλο τον κόσμο θα είναι πρόθυμα να συνεργαστούν με τους εκθέτες, όχι μόνο για να
συζητήσουν λύσεις αλλά και για να λάβουν αποφάσεις.
Για να ενημερωθείτε για το αναλυτικό πρόγραμμα της έκθεσης, πατήστε εδώ
Για το πρόγραμμα των σεμιναρίων και των συνεδρίων που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της έκθεσης, πατήστε εδώ
Για να συμπληρώσετε τη φόρμα εγγραφής, πατήστε εδώ
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε το site: https://posidonia-events.com/
posidonia@posidonia-events.com , τηλ. +30 210 4283640 .

ή να επικοινωνήσετε με email:

Ταχύρρυθμο Πρόγραμμα Apache Kafka για Μηχανικούς - Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου διοργανώνει ταχύρρυθμο πρόγραμμα Apache Kafka για Μηχανικούς.
Στο πρόγραμμα θα εκπαιδευτείτε στα ελληνικά από επαγγελματίες του χώρου με πολύχρονη εμπειρία σε
περιβάλλον Apache Kafka σχετικά με τη διαχείριση, την παραγωγή και τη δημιουργία αποδοτικών εφαρμογών σε πλήθος
σημερινών οικοσυστημάτων και από την άνεση του δικού σας σπιτιού.
Το Apache Kafka είναι ένα πρόγραμμα για μηχανικούς λογισμικού που αναπτύσσουν εφαρμογές που χρησιμοποιούν Kafka API
και μηχανικούς παραγωγής (SREs, devops ή sysadmins) που εγκαθιστούν, διαμορφώνουν, συντονίζουν και παρακολουθούν Kafka
στην παραγωγή. Επιπλέον, αυτή η εκπαίδευση μπορεί να είναι χρήσιμη για αρχιτέκτονες και μηχανικούς δεδομένων που είναι
υπεύθυνοι για το σχεδιασμό και την κατασκευή ολόκληρης της υποδομής δεδομένων ενός οργανισμού.
Έναρξη Σεμιναρίου
30 Μαΐου 2022
Διάρκεια Σεμιναρίου
120 ώρες θεωρητικής και κυρίως πρακτικής εκπαίδευσης μέσω hands on project. Η εκπαίδευση γίνεται στο δικό σας χώρο και
χρόνο.
Εκπαιδευτική Διαδικασία
Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται με τη μορφή βίντεο και υπάρχει έξτρα επικοινωνία και βοήθεια με τους διδάσκοντες. Οι ζωντανές
συνεδρίες με ειδικούς δίνουν τη δυνατότητα ανάλυσης περιπτώσεων, επίλυσης πρακτικών προβλημάτων και επεξήγησης του
θεωρητικού υπόβαθρου.
Τί θα κερδίσεις με τη συμμετοχή σου
• Εκπαιδευτικό περιεχόμενο από επαγγελματίες του χώρου

•

Ανάπτυξη hands on project

•

Επίλυση προβλημάτων από ειδικούς

•

Πιστοποιητικό εκπαίδευσης από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Κόστος Προγράμματος
Κόστος προγράμματος: €300
Εκπτωτικές κατηγορίες:
- 10% έκπτωση σε ανέργους
- 10% έκπτωση σε φοιτητές
- 10% έκπτωση σε ένστολους
- 10% έκπτωση σε ιδιωτικούς υπαλλήλους
- 10% έκπτωση σε υπαλλήλους Δημοσίου και ΟΤΑ
- 10% έκπτωση σε συμμετέχοντες άνω των 40 ετών
- 10% έκπτωση σε προκαταβολή του συνολικού ποσού
Δήλωση Συμμετοχής
Για να πραγματοποιήσετε δήλωση συμμετοχής, πατήστε εδώ.
Επικοινωνία
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://epta.aegean.gr/ ή να επικοινωνήσετε στο
τηλέφωνο: 22730-82255 καθημερινά κατά τις ώρες 9:00-15:00, αλλά και στο εξής email: epta@aegean.gr.

Τεχνολογικό Συνέδριο “Voxxed Days Thessaloniki”

Το Τεχνολογικό Συνέδριο “Voxxed Days Thessaloniki”, το οποίο διοργανώνεται με την υποστήριξη της Αλεξάνδρειας Ζώνης
Καινοτομίας, θα πραγματοποιηθεί στις 24 και 25 Ιουνίου 2022 στο συνεδριακό κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» στη Θεσσαλονίκη.
Το Συνέδριο είναι μία σειρά από Tech Events για όσους αγαπούν, γοητεύονται ή και εργάζονται σε Javascript & Java, Html5, γλώσσες
JVM, Mobile Development, Cloud and Big Data, AI και Modern Web. Στηρίζονται στη φιλοσοφία των συνεδρίων Devoxx, τα οποία
πραγματοποιούνται σε δεκάδες πόλεις σε όλο τον κόσμο, προσελκύοντας χιλιάδες συμμετέχοντες.
Στο Συνέδριο θα παρευρεθούν πάνω από 30 ομιλητές από Ελλάδα, Ευρώπη και Αμερική, έμπειροι προγραμματιστές από τις πιο
γνωστές τεχνολογίες ανοιχτού λογισμικού και καταξιωμένοι επαγγελματίες που θα μοιραστούν με μεγάλη χαρά τις γνώσεις και
εμπειρίες τους. Οι συμμετέχοντες θα έρθουν σε επαφή με νέες τεχνολογίες και πρακτικές ανάπτυξης λογισμικού, σε ένα φιλικό και
χαλαρό περιβάλλον διασκέδασης και κοινωνικής δικτύωσης.
Για πληροφορίες σχετικά με τις τιμές των εισιτηρίων, πατήστε εδώ.
Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε το site: https://voxxeddays.com/thessaloniki/# ή να επικοινωνήσετε με
email: thessaloniki@voxxeddays.com .

Σεμινάριο αυτογνωσίας & αυτοβελτίωσης με τίτλο: “Η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας”
Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) διοργανώνει Σεμινάριο αυτογνωσίας & αυτόβελτίωσης με τίτλο: “Η καλύτερη εκδοχή του
εαυτού μας” τη Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022 και ώρα 16:00΄ έως 19:00΄ στο Κτίριο του ΣΒΕ (26ης Οκτωβρίου 21), στην περιοχή των
Παλαιών Σφαγείων Θεσσαλονίκης.
Σε αυτό το σεμινάριο/συνάντηση θα πραγματοποιήσετε ένα ταξίδι, κατά τη διάρκεια του οποίου θα γνωρίσετε λίγο καλύτερα τον…
εαυτό σας. Θα θυμηθείτε κάποιους από τους σημαντικότερους σταθμούς της έως τώρα πορείας σας και θα χαράξετε τη ρότα σας για
το αύριο που θέλετε (και αξίζετε), με ξεναγό σας τον Master Executive Coach Δημήτρη Τσούχλο.
Κόστος Σεμιναρίου: 100 € (πλέον ΦΠΑ 24%)
Για να πραγματοποιήσετε εγγραφή στο σεμινάριο, πατήστε εδώ
Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων, θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα μέτρα κατά της πανδημίας, τα οποία θα ισχύουν κατά την ημερομηνία της
διεξαγωγής του.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το site: https://sbe.org.gr/ ή επικοινωνήστε με email: dinaki@sbe.org.gr , τηλ. 2310539817.

Πρόσκληση με την ευκαιρία της Εθνικής Εορτής της Ιταλικής Δημοκρατίας
Το Επίτιμο Προξενείο της Ιταλίας στη Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στην Αθήνα και το Ελληνο-Ιταλικό
Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, σας προσκαλεί στη συναυλία της καλλιτέχνιδας Francesca Bellenis “Musica Nel Cuore”. Η εκδήλωση θα
πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022 και ώρα 19.30 στο Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης (Λεωφ. 3 ης Σεπτεμβρίου,
54636 Θεσσαλονίκη). Την εκδήλωση θα τιμήσει με την παρουσία της η Πρέσβειρα της Ιταλίας στην Ελλάδα, κα. Patrizia Falcinelli. Θα
ακολουθήσει Cocktail.
Η κράτηση θέσεων πραγματοποιείται τηλεφωνικώς στο 2310-947744 .
67th India International Garment Fair
Η “International Garment Fair Association” (IGFA) διοργανώνει την 67 η Διεθνή Έκθεση Ενδυμάτων της Ινδίας (IIGF), η οποία θα
πραγματοποιηθεί από τις 20 έως τις 22 Ιουνίου 2022 στο εκθεσιακό κέντρο India Expo Mart, Greater Noida, Ινδία.
Η IIGF είναι μία από τις μεγαλύτερες επιχειρηματικές εκθέσεις ενδυμάτων και αξεσουάρ στην Ασία, καθώς παρουσιάζει τις
ενημερωμένες τάσεις της μόδας στην Ινδική βιομηχανία ένδυσης.
Σκοπός της είναι να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ των αγοραστών του εξωτερικού και των διακεκριμένων Ινδών πωλητών, σε αυτούς
τους δύσκολους καιρούς, με τη δυνατότητα συμμετοχής με φυσική παρουσία περισσότερων από 350 πωλητών/εξαγωγέων γυναικείων,
ανδρικών, παιδικών ενδυμάτων και αξεσουάρ μόδας.
Η έκθεση λειτουργεί ως μία μεγάλη ευκαιρία για τις ελληνικές εταιρείες να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις προμήθειας ένδυσης και
αξεσουάρ μόδας με τα πιο πρόσφατα σχέδια και συλλογές για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2023.
Για να συμπληρώσετε την φόρμα εγγραφής, πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε το site: https://www.indiaapparelfair.com/ ή να επικοινωνήσετε απευθείας με
τον διοργανωτή της έκθεσης στο εξής email: info@indiaapparelfair.com .

Sharr Economic Forum 2022
H Β1 Διεύθυνση Σχεδιασμού Εξωστρέφειας και Συντονισμού Φορέων Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών ενημερώνει ότι το
πρώτο ετήσιο οικονομικό συνέδριο “SEF2022” του Ιδρύματος “Sharr Economic Forum” σε συνεργασία με το μεγαλύτερο επιχειρηματικό
φορέα της χώρας, το Επιμελητήριο Κοσόβου, θα πραγματοποιηθεί σε υβριδική μορφή στις 21–22 Ιουνίου 2022 στην Πρίστινα, Κόσοβο.
Το “Οικονομικό Φόρουμ Sharr” είναι μία πλατφόρμα διαλόγου μεταξύ κυβερνήσεων, ιδιωτικού τομέα, ΜΜΕ και κοινωνίας των πολιτών,
με στόχο αποδοτικές συνεργασίες δημοσίου με ιδιωτικό τομέα στο Κοσσυφοπέδιο και στα Δυτικά Βαλκάνια.
Η εναρκτήρια έκδοση του “Sharr Economic Forum” στοχεύει να αντιμετωπίσει τις τρέχουσες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η περιοχή
από την πολιτική, τον γεωπολιτικό ανταγωνισμό στην περιοχή και πέραν αυτής, τις οικονομικές και ενεργειακές προκλήσεις και τις
ευκαιρίες που προσφέρει η περιοχή για περισσότερη συνεργασία, περισσότερη αλληλεγγύη και οικονομική ανάπτυξη, διασώζοντας
ταυτόχρονα το κλίμα, τη δημοκρατία και την κοινωνία.
Σκοπός του Φόρουμ είναι να συγκεντρώσει συμμετέχοντες από διάφορους τομείς με ποικίλες γνώσεις και να τους ενθαρρύνει να
ανταλλάξουν απόψεις και να αναζητήσουν καινοτόμες λύσεις για τις παρούσες και τις μελλοντικές προκλήσεις.
Οι θεματικές του συνεδρίου εστιάζουν στην πανδημία και στις επιπτώσεις της, στην ενέργεια και στην κλιματική αλλαγή.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε το site: https://sharrforum.com/
sef2021@gmail.com , τηλ. +383 12 345 678 .

ή να επικοινωνήσετε με email:

15ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για την Ενέργεια και την Κλιματική Αλλαγή
Το 15ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για την Ενέργεια και την Κλιματική Αλλαγή (15 th International Scientific Conference on Energy
and Climate Change) θα πραγματοποιηθεί στις 12-14 Οκτωβρίου 2022 στο κτίριο «Κωστής Παλαμάς» του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών, στην Αθήνα, Ελλάδα. Το Συνέδριο θα τελεστεί υπό την αιγίδα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας του
Ευξείνου Πόντου και της πρωτοβουλίας του Ακαδημαϊκού Αντίκτυπου των Ηνωμένων Εθνών.
Η εκδήλωση απευθύνεται σε φορείς λήψης αποφάσεων και πολιτικής για θέματα επενδύσεων πράσινης ενέργειας, ενδιαφερόμενους
φορείς
της
αγοράς,
επιστήμονες,
ακαδημαϊκούς,
επικεφαλής
έργων
και
κοινοπραξίες.
Κάθε μέρα είναι αφιερωμένη σε διαφορετικές προοπτικές των πολιτικών για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή, επιτρέποντας με
αυτόν τον τρόπο πιο εστιασμένες παρουσιάσεις και συζητήσεις στις πολιτικές, επιστημονικές και επιχειρηματικές απόψεις του θέματος.
Αναλυτικότερα, η πρώτη ημέρα είναι αφιερωμένη στο «9ο Φόρουμ Επενδύσεων Πράσινης Ενέργειας», ενώ η δεύτερη ημέρα στις
«Επιστημονικές εργασίες» και η 3η ημέρα στην «Εκδήλωση Μεσιτείας».
Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά λόγω της αβεβαιότητας που έχει επιβάλει ο COVID-19, αλλά και με φυσική παρουσία
εάν το επιτρέπουν οι συνθήκες.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δήλωση συμμετοχής και τη φόρμα εγγραφής, πατήστε
Περισσότερες πληροφορίες για το πώς διαμορφώνεται το αντίτιμο του εισιτηρίου σε κάθε περίπτωση, θα βρείτε εδώ.
Περισσότερες πληροφορίες για τη θεματολογία, θα βρείτε εδώ.

εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε το site:
https://promitheasconference.wordpress.com/ ή να επικοινωνήσετε με email: epgsec@kepa.uoa.gr , τηλ. (+30) 210 72 75 732 .

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 30/003/000/1949/18.05.2022 (ΑΔΑ: 60ΒΡ46ΜΠ3Ζ-6Λ2)
Κοινοποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/787 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 «για τον
ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση και την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών, τη χρήση των ονομασιών των αλκοολούχων
ποτών στην παρουσίαση και επισήμανση άλλων τροφίμων, την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για τα αλκοολούχα ποτά, τη
χρήση της αιθυλικής αλκοόλης και των προϊόντων απόσταξης γεωργικής προέλευσης σε ποτά με αλκοόλη, και για την κατάργηση
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008».
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΔΤΔ Γ 1041429 ΕΞ 2022/12.05.2022
Είσοδος στην ΕΕ τροφίμων ζωικής προέλευσης που εμπίπτουν στους επίσημους ελέγχους σε Συνοριακούς Σταθμούς Ελέγχου
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ A.1068/26.05.2022 (ΑΔΑ: 6Ο5Ε46ΜΠ3Ζ-ΝΒ8)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1038/14.3.2022 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)
«Τρόπος υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν.
4174/2013, για τα έτη 2021 και επόμενα (Α 1
́ 70)» (Β ́1475). (ΦΕΚ 2618/Τεύχος Β΄/27.05.2022)
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1067/26.05.2022 (ΑΔΑ: Ψ7Ν646ΜΠ3Ζ-Π08)
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων απόδοσης του τέλους αλιευτικών πλοίων του άρθρου 57 του ν. 4646/2019
(Α’201). (ΦΕΚ 2663/Τεύχος Β΄/31.05.2022)
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΔΔΘΕΚΑ Β 1046568 ΕΞ 2022 /30.05.2022 (ΑΔΑ: 6ΕΟΖ46ΜΠ3Ζ-1ΕΧ)
Κοινοποίηση διορθωτικού στην συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών της αφενός, και των
κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, αφετέρου, που υπεγράφη στο Κασάνε στις 10 Ιουνίου 2016.
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1066/25.05.2022 (ΦΕΚ 2666/Τεύχος Β΄/31.05.2022)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1036/2020 (Β’ 624, 700) κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της
ΑΑΔΕ «Διαδικασία και προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013, περί εναλλακτικής φορολόγησης
εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα.
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1069 /30.05.2022 (ΑΔΑ: ΩΥΑΔ46ΜΠ3Ζ-ΦΩ7)
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν.27/1975. (ΦΕΚ 2675/Τεύχος
Β’/31.05.2022)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΑΛΒΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στα Τίρανα, απέστειλε έγγραφο με θέμα:
-Ενημερωτικό Δελτίο Μαΐου 2022
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στα
Τίρανα (www.agora.mfa.gr/al51), email: ecocom-tirana@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .

ΒΡΑΖΙΛΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Βραζιλία, απέστειλε ενημερωτικά έγγραφα με
θέμα:
-Μείωση δασμών κατά 10% σε μεγάλο τμήμα εισαγόμενων προϊόντων στην Βραζιλία ως μέσο περιορισμού πληθωριστικών
πιέσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη
Βραζιλία(https://www.agora.mfa.gr/index.php?option=com_agora&view=search&Itemid=944&list_limit=10&countries%5B%5D=34
&search_text=&search_type=0&date_from=&date_to=) ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ: www.veth.gov.gr
ΙΣΠΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μαδρίτη, απέστειλε ενημερωτικά έγγραφα με
θέμα:
-Η παρουσία της Ισπανίας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας, 23-26 Μαΐου 2022
-Οι θέσεις της Τράπεζας της Ισπανίας σχετικά με τη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων
-AΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ με συμμετοχή του Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης στη Διεθνή Έκθεση Φαρμακευτικής
INFARMA, 22-24 Μαρτίου 2021
-H τρέχουσα κατάσταση στην αγορά ακινήτων στην Ισπανία: μεγάλη αύξηση στις τιμές των κατοικιών
-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ
-Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Εξελίξεων στην Ισπανία Μάιος 2022
-Εξαγορά της εταιρίας Byredo από την ισχυρή ισπανική Puig
-Τρέχουσα κατάσταση και τελευταία στατιστικά της αγοράς εργασίας στην Ισπανία
-Ο ρόλος της Ισπανίας στη μεταφορά του φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Ετήσια Συνέλευση Ισπανικής Ένωσης Αερίου,
31.05.2022.
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 .

ΡΩΣΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα απέστειλε έγγραφο με θέμα:
-Ρωσικό Εξωτερικό Εμπόριο Ιανουαρίου 2022 - Συσχέτιση με Ιανουάριο 2021
-Εξωτερικό Εμπόριο Ρωσίας - Α΄ Τρίμηνο 2022
Το εν λόγω Δελτίο έχει αναρτηθεί στην διαδικτυακή πύλη του Γραφείου μας, «Αgora» (http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeiaoikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/844). Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδος στη Μόσχα (www.agora.mfa.gr), email: ecocom-moscow@mfa.gr ή
την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
2Η ΔΙΕΘΝΗΣ 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
POSIDONIA 2022
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα
Ημερομηνία: 6 - 10 Ιουνίου
Εκθέματα: Έκθεση για τη Ναυτιλία
Πληροφορίες: Site: https://posidonia-events.com/ , e-mail: posidonia@posidonia-events.com , τηλ: +30 210 4283640

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
AUTOMECHANIKA ISTANBUL 2022
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 02 - 05 Ιουνίου 2022
Εκθέματα: Έκθεση για ανταλλακτικά, εξαρτήματα, ηλεκτρονικά, αξεσουάρ, επισκευές και συντήρηση αυτοκινήτων
Πληροφορίες: site: https://automechanika-istanbul.tr.messefrankfurt.com/istanbul/en.html
LONDON WINE FAIR 2022
Πόλη: Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο
Ημερομηνία: 07-09 Ιουνίου 2022
Εκθέματα: Έκθεση Κρασιού
Πληροφορίες: site: https://www.londonwinefair.com/
ORGANIC FOOD IBERIA 2022
Πόλη: Μαδρίτη, Ισπανία
Ημερομηνία: 8-9 Ιουνίου 2022
Εκθέματα: Έκθεση για φυσικά και βιολογικά προϊόντα
Πληροφορίες: site: events@reco-exports.gr
15η Διεθνής Έκθεση “FOTEG ISTANBUL 2022”
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 8-11 Ιουνίου 2022
Εκθέματα: Έκθεση για τεχνολογίες επεξεργασίας τροφίμων & ποτών, αλυσίδα εφοδιασμού, εκτύπωση & επισήμανση, ασφάλεια
& υγιεινή τροφίμων, συστατικά τροφίμων & ποτών.
Πληροφορίες: site: http://www.fotegistanbul.com/en/
15th INTERNATIONAL TRADE FAIR FOR FOOD PROCESSING TECHNOLOGIES
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 9-11 Ιουνίου 2022
Εκθέματα: Έκθεση τεχνολογιών επεξεργασίας τροφίμων
Πληροφορίες: site: http://www.fotegistanbul.com/en/index.html

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΦΙΑΛΩΝ

424 ΓΣΝΘ
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17/6/2022
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ
(ΦΑΡΜΑΚΑ
ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ) ΤΗΛ. 2310381080

424 ΓΣΝΘ

225

17/6/2022
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ
(ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΣΙΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ)
ΤΗΛ. 2310381080
17/6/2022
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ
(ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ)
ΤΗΛ.
2310381080
17/6/2022
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ (ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΑ) ΤΗΛ. 2310381080

424 ΓΣΝΘ

17/6/2022
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ
(ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ
ΑΝΟΣΟΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ
ΦΑΡΜΑΚΑ) ΤΗΛ. 2310381080
17/6/2022
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ (ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ
ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟ) ΤΗΛ. 2310381080
22/6/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ
ΔΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΤΩΝ
ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ
ΤΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΗΛ 2310 381080

424 ΓΣΝΘ
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9/6/2022
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΤΗΛ. 2310381080

50

424 ΓΣΝΘ

424 ΓΣΝΘ

424 ΓΣΝΘ

424 ΓΣΝΘ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (συνέχεια)
223

28/6/2022
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΚΑΙΝΟΥΡΙΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛ. 23213 300548

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ

232

6/7/2022 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΟ
ΕΡΓΟ
ΜΕ ΤΙΤΛΟ
"ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
NEXT"
ΤΗΛ.210 3483161

ΑΣΔΥΣ ΘΗΣΕΑΣ

•

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.

