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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

Απαντήσεις στις συχνές
Ερωτήσεις σχετικά με την
αναστολή καταχώρισης
εταιρειών στο Γ.Ε.ΜΗ.
Σε ό,τι αφορά τη με αρ. πρωτ.
60522/10-06-2022 Απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και
Προστασίας του Καταναλωτή,
σύμφωνα με την οποία παρέχονται
διευκρινίσεις
σχετικά
με
το
Ν.4919/2022, ο οποίος θεσπίζει τη
διαδικασία και τις προϋποθέσεις
της αναστολής καταχώρισης για
όσες επιχειρήσεις και για όσο
διάστημα δεν έχουν εκπληρώσει
την
υποχρέωση
δημοσίευσης
σημαντικών πράξεων και στοιχείων
τους στο Γ.Ε.ΜΗ., το Υπουργείο
Ανάπτυξης
και
Επενδύσεων
εξέδωσε έγγραφο με σύντομες
Ερωτήσεις – Απαντήσεις για την
αναστολή
καταχώρισης
στο
Γ.Ε.ΜΗ..
Δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ

Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ
για την εβδομάδα 20-24 Ιουνίου
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
58 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε πάνω από 71.000 δικαιούχους κατά
την εβδομάδα 20-24 Ιουνίου στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών
του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
Ειδικότερα:
1. Από τον e-ΕΦΚΑ θα καταβληθούν:
➢ 15,3 εκατ. ευρώ σε 680 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για
εφάπαξ.
➢ 10,3 εκατ. ευρώ σε 28.100 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα
μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας)
➢ 215.000 ευρώ σε 1.250 δικαιούχους γ ια πληρωμή ληξιπρόθεσμων
οφειλών υγείας
2. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
➢ 11 εκατ. ευρώ σε 29.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας
και λοιπών επιδομάτων
➢ 20 εκατ. ευρώ σε 10.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων
προγραμμάτων απασχόλησης
➢ 700.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας
➢ 500.000 ευρώ σε 1.000 δικαιούχους για Προγράμματα Κοινωφελούς
Χαρακτήρα

Την Παρασκευή 24/06/2022 οι πληρωμές
του μηχανισμού ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ για τον Μάιο
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 23.06.2022
Την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022 καταβάλλεται
το ποσό των 6,3 εκατομμυρίων ευρώ για 27.222
πληρωμές δικαιούχων, που αφορούν σε
εργαζομένους ενταγμένους στον μηχανισμό
ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ
για
την
πληρωμή
της
οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας,
για το μήνα Μάιο 2022, καθώς και για
προηγούμενους μήνες ετών 2020 – 2022
(υπόλοιπα).
Επιπλέον, καταβάλλεται το ποσό των 3,4
εκατομμυρίων
ευρώ για 19.662 πληρωμές
δικαιούχων επιχειρήσεων για την επιδότηση
νέων θέσεων εργασίας του προγράμματος
100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας
του άρθρου 28 του ν. 4726/2020 (Α’ 181), όπως
ισχύει.

Πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Ιουλίου 2022
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ e-ΕΦΚΑ 30.06.2022
Στο πλαίσιο της εφαρμογής του μέτρου της ταυτόχρονης καταβολής των
κύριων και επικουρικών συντάξεων, το Διοικητικό Συμβούλιο του e-ΕΦΚΑ
αποφάσισε στη συνεδρίαση της 16ης Ιουνίου 2022 το ακόλουθο πρόγραμμα
πληρωμής των κύριων και επικουρικών συντάξεων:
ΚΥΡΙΕΣ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

•
•

•

Στις 27 Ιουνίου 2022, ημέρα Δευτέρα, θα καταβληθούν οι κύριες και
επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων που προέρχονται από τους
τέως φορείς: ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΝΑΤ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΔΕΗ.
Στις 28 Ιουνίου 2022, ημέρα Τρίτη, θα καταβληθούν οι κύριες και
επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων που προέρχονται από τους
τέως
φορείς: ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,
ΤΡΑΠΕΖΕΣ,
ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΑ
(ΤΣΕΑΠΓΣΟ,ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΟΤΕ και ΔΗΜΟΣΙΟ που ο ΑΜΚΑ τους
τελειώνει σε 1,3,5,7,9.
Στις 29 Ιουνίου 2022 ημέρα Τετάρτη θα καταβληθούν οι κύριες και
επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων που προέρχονται από τους
τέως
φορείς: ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,
ΤΡΑΠΕΖΕΣ,
ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΑ
(ΤΣΕΑΠΓΣΟ,ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΟΤΕ και ΔΗΜΟΣΙΟ που ο ΑΜΚΑ τους
τελειώνει σε 0,2,4,6,8.

Τέλος στους συμψηφισμούς μη ληξιπρόθεσμων οφειλών με επιστροφές ποσών από κατασχέσεις εις χείρας τρίτου
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΑΔΕ 23.06.2022
Με στόχο τον διαρκή εξορθολογισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους φορολογουμένους, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Εσόδων επανακαθορίζει τις εξαιρέσεις από τον αυτεπάγγελτο συμψηφισμό χρηματικών απαιτήσεων οφειλετών έναντι του Δημοσίου,
με μη ληξιπρόθεσμα χρέη.
Συγκεκριμένα, με απόφαση του Διοικητή της, Γιώργου Πιτσιλή, στις περιπτώσεις οφειλών φορολογουμένου. για τις οποίες έχουν
επιβληθεί κατασχέσεις εις χείρας τρίτου (πχ τράπεζες), επιστρέφονται ποσά που έχουν αποδοθεί στην ΑΑΔΕ από τους τρίτους για τις
κατασχέσεις αυτές, χωρίς συμψηφισμό με μη ληξιπρόθεσμες οφειλές του φορολογουμένου, εφόσον κατά το χρόνο της απόδοσης η
οφειλή για την οποία επιβλήθηκαν οι κατασχέσεις έχει αποσβεστεί.
Για παράδειγμα, ένας φορολογούμενος έχει ληξιπρόθεσμη οφειλή 10.000€ και ταυτόχρονα οφείλει τις υπόλοιπες μη ληξιπρόθεσμες
δόσεις του ΕΝΦΙΑ. Έστω ότι για την οφειλή των 10.000 € επιβάλλονται κατασχέσεις εις χείρας τραπεζών και αποδίδονται συνολικά
στην ΑΑΔΕ 12.000 ευρώ από τις τράπεζες. Με τη νέα απόφαση, οι 2.000 ευρώ επιστρέφονται στον πολίτη χωρίς να συμψηφίζονται
με τις μη ληξιπρόθεσμες δόσεις του ΕΝΦΙΑ.

Παράταση της προθεσμίας υποβολής των
φορολογικών δηλώσεων έως τις 29 Ιουλίου
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 23.06.2022
Το Υπουργείο Οικονομικών υλοποιεί έμπρακτα τη δέσμευσή
του για τη διευκόλυνση και την εξυπηρέτηση όλων των
φορολογούμενων πολιτών.
Με απόφαση που υπέγραψε σήμερα ο Υφυπουργός
Οικονομικών, κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος, παρατείνεται
έως τις 29 Ιουλίου 2022 και ώρα 15.00 η προθεσμία για την
υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος
φορολογικού έτους 2021 φυσικών και νομικών προσώπων
και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ΚΦΕ, των οποίων
το φορολογικό έτος λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2021.
Παρά το γεγονός ότι φέτος η ηλεκτρονική πλατφόρμα
υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών
προσώπων ξεκίνησε να λειτουργεί από τις 30 Μαρτίου 2022,
η χρονική αυτή παράταση κρίνεται επιβεβλημένη, λόγω των
ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν.
Υπενθυμίζεται ότι η καταβολή της πρώτης δόσης του φόρου
εισοδήματος θα πρέπει να γίνει έως τις 29 Ιουλίου.
Η Κυβέρνηση, ασκώντας σταθερά μια φορολογική πολιτική
με κοινωνικό και αναπτυξιακό πρόσημο, παρατείνει το
χρονικό περιθώριο υποβολής των δηλώσεων φορολογίας
εισοδήματος,προκειμένου να διευκολύνει όλους τους
Έλληνες πολίτες για να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις
τους.

Δύο νέες λειτουργίες σε myDATA και timologio
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΑΔΕ 16.06.2022
Με στόχο τη διαρκή αναβάθμιση των παρεχόμενων
υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις, η Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων προσφέρει νέες δυνατότητες στην
πλατφόρμα myDATA και στην εφαρμογή timologio.
Συγκεκριμένα, οι λειτουργίες, που τέθηκαν σήμερα σε
εφαρμογή, είναι οι εξής:
1. Συνοπτικό Βιβλίο: Δυνατότητα αναζήτησης ανά ΑΦΜ
αντισυμβαλλόμενου
Παρέχεται η δυνατότητα εξαγωγής και αποθήκευσης σε
αρχείο excel που περιέχει, σε μηνιαία βάση, αναλυτικά όλες
των συναλλαγές εσόδων και εξόδων της επιχείρησης, ανά
ΑΦΜ αντισυμβαλλόμενου και τύπο παραστατικού.
Επιπλέον, από τις 23 Ιουνίου 2022 θα είναι διαθέσιμη η
δυνατότητα εξαγωγής, σε επίπεδο έτους συγκεντρωτικά, του
πλήθους και της συνολικής αξίας συναλλαγών ανά ΑΦΜ
αντισυμβαλλόμενου.
2. Timologio: Δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης πριν
την έκδοση του παραστατικού
Προστίθεται η δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης των
παραστατικών κατά την έκδοσή τους μέσα από την εφαρμογή
timologio, ώστε ο χρήστης να μπορεί να ανακτήσει σε δεύτερο
χρόνο τα προσωρινά αποθηκευμένα παραστατικά του και να
ολοκληρώσει τη διαδικασία έκδοσης.

Υπογραφή συμφωνίας για τα συγγενικά δικαιώματα μουσικών, τραγουδιστών και παραγωγών μεταξύ ΚΕΕΕ και GEA
Την Πέμπτη 9 Ιουνίου 2022 υπεγράφη συμφωνία για τα συγγενικά δικαιώματα μουσικών, τραγουδιστών και παραγωγών μεταξύ
ΚΕΕΕ και GEA, στα Γραφεία της ΚΕΕΕ, παρουσία του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη.
Με γνώμονα την απόλυτη κοινωνική ευθύνη απέναντι στις επιχειρήσεις, τους δικαιούχους των συγγενικών δικαιωμάτων, το Κράτος
και την κοινωνία προέκυψε η συμφωνία αυτή, μετά από πολυετείς και επίπονες διαπραγματεύσεις, με απώτερο σκοπό τη
συνεργασία, την ενότητα και την αλληλεγγύη, ώστε να αδειάσουν οι αίθουσες των δικαστηρίων και να εκλείψουν το οικονομικό
κόστος, η ανούσια αντιπαράθεση και τα τεράστια προβλήματα.
Αντικείμενο της συμφωνίας είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών για τη δημιουργία καμπάνιας αναφορικά με την εύλογη
αμοιβή του άρθρου 49 του Νόμου περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Ν. 2121/1993), την οποία οφείλουν να καταβάλουν για τα έτη
2011-2021 στον GEA τα μέλη της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ). Η καμπάνια, η οποία προβλέπει ειδικές
εκπτώσεις, θα είναι σε ισχύ για δύο (2) ολόκληρους μήνες (από 15/06/2022 έως 15/08/2022). Σ’ αυτή μπορούν να συμμετέχουν
όλες οι επιχειρήσεις αποκλειστικά από τον κλάδο της καφέ-εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης, εφόσον έχουν καταβάλει τη
συνδρομή τους στο Επιμελητήριο που υπάγονται. Οι επιχειρήσεις μπορούν να συμβληθούν ρυθμίζοντας, σε άκρως προνομιακή
τιμή, όλες τις εκκρεμότητες των αναδρομικών ετών χρήσης μουσικής από την έναρξη λειτουργίας τους έως και το έτος 2022.
Μοναδική προϋπόθεση είναι η υπογραφή 2ετούς συμφωνίας που θα αποτυπώνει σε ένα συνολικό πακέτο τις αμοιβές όλων των
ετών έως και το 2023. Το ύψος της αμοιβής θα ορίζεται από εξειδικευμένο εκπρόσωπο του Οργανισμού σε συνεργασία με τον
εκάστοτε επιχειρηματία, βάσει της πραγματικής δραστηριότητας της επιχείρησης.
Παράλληλα με τη συμφωνία, θα πραγματοποιείται και ενεργοποίηση/ενημέρωση του κοινού με δράσεις προβολής και διαφήμισης,
με σκοπό την ολική επαναφορά των επιχειρήσεων στη νέα κανονικότητα.
Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο κείμενο της συμφωνίας πατώντας εδώ.
Δείτε εδώ το σχετικό φυλλάδιο.

Σε δημόσια διαβούλευση η Κοινή Υπουργική Απόφαση σχετικά με το πλαίσιο για παροχή τηλεργασίας
μετά από αίτηση του εργαζομένου
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 20.06.2022
Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε σήμερα για ένα μήνα το σχέδιο Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη και Υγείας Θάνου Πλεύρη για την παροχή εξ’ αποστάσεως εργασίας με τηλεργασία μετά από
αίτηση του εργαζομένου, που εξειδικεύει τις σχετικές ρυθμίσεις του νόμου 4808/2021 για την Προστασία της Εργασίας (άρθρο
67).
Στην υπό διαβούλευση ΚΥΑ προσδιορίζονται οι παθήσεις των εργαζόμενων που μπορούν να τεκμηριώσουν κίνδυνο της υγείας
τους, ο οποίος μπορεί να αποφευχθεί αν τηλεργάζονται. Περιγράφεται επίσης η διαδικασία μέσω της οποίας υποβάλλεται η
σχετική αίτηση (για παροχή τηλεργασίας) του εργαζόμενου προς τον εργοδότη.
Πιο συγκεκριμένα, οι βασικότερες προβλέψεις είναι οι εξής:
– Αίτηση προς τον εργοδότη τους για την παροχή της εργασίας με το σύστημα της τηλεργασίας μπορεί να υποβληθεί από
εργαζομένους με τις ακόλουθες παθήσεις, νοσήματα ή αναπηρίες:
1. Νεοπλασματική νόσος υπό χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία ή ανοσοθεραπεία ή βιολογική ή άλλη στοχευμένη θεραπεία
ή μετά το πέρας της θεραπείας και μέχρι την ικανοποιητική αποκατάσταση της υγείας.
2. Αιματολογικές κακοήθειες υπό χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία ή ανοσοθεραπεία ή μετά το πέρας της θεραπείας και
μέχρι την ικανοποιητική αποκατάσταση της υγείας.
3. Μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου με λήψη ≥ 2 ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων.
4. Μεταμόσχευση μυελού των οστών το τελευταίο έτος ή/και λήψη ≥ 2 ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων.
5. Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) με FEV1 <50% ή/και DLCO<40%.
6. Διάχυτες διάμεσες πνευμονοπάθειες με διαχυτική ικανότητα <50%.
7. Χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια υπό κατ’ οίκον οξυγονοθεραπεία.
8. Κυστική ίνωση.
9. Καρδιοπάθειες οποιασδήποτε αιτιολογίας με κλάσμα εξώθησης μικρότερο ή ίσο του 40% και μη αντιρροπούμενη
καρδιακή ανεπάρκεια.
10. Μείζων ανεπίπλεκτη καρδιοχειρουργική επέμβαση (αορτοστεφανιαία παράκαμψη, αντικατάσταση βαλβίδων) μετά το
πέρας της αναρρωτικής άδειας.
11. Δυσρυθμίες καρδιάς με ιστορικό υποτροπιαζόντων συγκοπτικών επεισοδίων περισσότερων από δύο (2) ανά έτος.
12. Σοβαρή συμπτωματική καρδιακή βαλβιδοπάθεια.
13. Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου υπό εξωνεφρική κάθαρση.
14. Σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια με μη αντιρροπούμενη κίρρωση.
15. Πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκειες ή ΗIV λοίμωξη με CD4 ≤200/μl.
16. Ιδιοπαθή φλεγμονώδη ή αυτοάνοσα νοσήματα που απαιτούν συστηματική λήψη υψηλών δόσεων κορτικοειδών ή
ανοσοκατασταλτικών, βιολογικών ή άλλων στοχευμένων θεραπειών.
17. Νευρολογικά νοσήματα που απαιτούν συστηματική χορήγηση υψηλών δόσεων κορτικοειδών ή ανοσοκατασταλτικών ή
βιολογικής ή άλλης στοχευμένης θεραπείας.
18. Παθήσεις με σημεία μυϊκής αδυναμίας αναπνευστικών μυών (βαριά μυασθένεια ή νευρομυϊκή πάθηση) κυρίως σε
περιόδους υψηλού κινδύνου λοίμωξης.
19. Νευρολογικές παθήσεις με υπολειπόμενο νευρολογικό έλλειμμα μετά την λήξη της αναρρωτικής άδειας το οποίο καθιστά
δυσχερή την μετάβαση στην εργασία.

Σε δημόσια διαβούλευση η Κοινή Υπουργική Απόφαση σχετικά με το πλαίσιο για παροχή τηλεργασίας
μετά από αίτηση του εργαζομένου (συνέχεια)
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.

Νόσος του κινητικού νευρώνα.
Επιληψία με τεκμηριωμένες πάνω από τρεις επιληπτικές κρίσεις τον μήνα.
Νόσος Πάρκινσον μετρίως σοβαρή ή σοβαρή.
Κακοήθεις όγκοι εγκεφάλου.
Οξύ ή χρόνιο μυοσκελετικό πρόβλημα εφόσον δυσχεραίνει την μετάβαση στην εργασία μετά το πέρας της αναρρωτικής
άδειας.
Αιμοσφαιρινοπάθειες (Μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική αναιμία κ.λπ.) με συχνές μηνιαίες μεταγγίσεις.
Αρρύθμιστος σακχαρώδης διαβήτης υπό ινσουλινοθεραπεία (HbA1c του τελευταίου 3μήνου ≥8.0% ή Μ.Ο. τιμών
γλυκόζης αίματος ≥200 mg/dL τις τελευταίες 7 ημέρες) ή σοβαρές μικρο/μακρο αγγειακές ή άλλες επιπλοκές.
Μη επαρκώς ρυθμιζόμενο ενδοκρινικό νόσημα (σοβαρός υπο/υπερθυρεοειδισμός, επινεφριδιακή ανεπάρκεια,
υποφυσιακή ανεπάρκεια κ.λπ.) με σοβαρά κλινικά συμπτώματα ή/και περιοδικές νοσηλείες.
Ασθενείς μετά από μείζονες χειρουργικές επεμβάσεις κατά τη μετεγχειρητική περίοδο και μετά το πέρας της αναρρωτικής
άδειας μέχρι την ικανοποιητική αποκατάσταση της υγείας.
Προϋπάρχουσα αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 50% ανεξαρτήτως κατηγορίας νοσημάτων, συμπεριλαμβανομένων
των παθήσεων που περιλαμβάνονται στην κ.υ.α. υπ’ αριθμ. Φ80100/24283/2022 «Αναθεώρηση του Πίνακα μη
αναστρέψιμων παθήσεων, για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον» (Β΄ 1224), και όπως κάθε φορά
ο ανωτέρω Πίνακας διαμορφώνεται, λόγω πιθανής ή ενδεχόμενης επιδείνωσης αυτών.
Γυναίκες που υποβάλλονται σε διαδικασία υποβοηθούμενης αναπαραγωγής κατά τα στάδια της ωοθηκικής διέγερσης,
εμβρυομεταφοράς και αναμονής μέχρι την εργαστηριακή διάγνωση της κύησης.

– Οι εργαζόμενοι με τις προαναφερθείσες παθήσεις, νοσήματα ή αναπηρίες υποβάλουν αίτηση προς τον εργοδότη τους για
παροχή τηλεργασίας καταθέτοντας ιατρική γνωμάτευση από θεράποντα ιατρό, στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται η ακριβής
περίπτωση, η χρονική διάρκεια της τηλεργασίας που δεν θα ξεπερνά τους 3 μήνες και η ενδεχόμενη ανάγκη επανεξέτασης του
εργαζόμενου για συνέχιση της τηλεργασίας. Οι εργαζόμενοι με πιστοποιημένη αναπηρία υποβάλλουν εκτός από την ιατρική
γνωμάτευση και την αντίστοιχη απόφαση του ΚΕΠΑ.
– Ο εργοδότης λαμβάνοντας υπόψη και τις απόψεις του Ιατρού Εργασίας της επιχείρησης οφείλει να απαντήσει στον εργαζόμενο
το συντομότερο δυνατό, αλλά σε κάθε περίπτωση όχι πέραν του 15μέρου από την παραλαβή της αίτησης, εάν κάνει αποδεκτό το
αίτημα ή όχι. Σε περίπτωση αποδοχής του αιτήματος ο εργαζόμενος αρχίζει αμέσως να παρέχει την εργασία με το σύστημα της
τηλεργασίας. Εάν ο εργοδότης δεν αποδεχτεί το αίτημα θα πρέπει να αιτιολογήσει την απόφασή του. Ο εργαζόμενος μπορεί να
αιτηθεί την επίλυση της εργατικής διαφοράς από την Επιθεώρηση Εργασίας. Σε περίπτωση που ο εργοδότης δεν απαντήσει εντός
του 15μέρου, θεωρείται ότι το αίτημα του εργαζόμενου έχει γίνει δεκτό.
– Σημειώνεται τέλος ότι οι προβλέψεις της ΚΥΑ δεν αντικαθιστούν τις ισχύουσες διατάξεις για αναρρωτικές άδειες λόγω νοσημάτων
ή ατυχημάτων που οδηγούν σε προσωρινή ανικανότητα για εργασία. Επίσης δεν αντικαθιστούν ούτε τροποποιούν τις ισχύουσες
διατάξεις για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και την επίβλεψη της υγείας τους από τον Ιατρό Εργασίας.
Αναλυτικά το σχέδιο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης εδώ

Συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην έκθεση MDF EXPO 2022 MEAT & GRILL DAYS 2022, DAIRY EXPO 2022 - FROZEN FOOD 2022, στην Αθήνα,
12–14 Νοεμβρίου 2022
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στηρίζοντας ενεργά την προβολή των ποιοτικών αγροτικών προϊόντων της περιοχής της, έχει
προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να συμμετάσχει στην έκθεση MDF EXPO 2022 για τους επαγγελματίες του κλάδου
του κρέατος και των προϊόντων του “MEAT & GRILL DAYS”, της γαλακτοκομίας και τυροκομίας “DAIRY EXPO”, των
κατεψυγμένων προϊόντων “FROZEN FOOD” και της ψυχρής εφοδιαστικής αλυσίδας “FOOD LOGISTICS”, που θα
πραγματοποιηθεί από τις 12 έως τις 14 Νοεμβρίου 2022 στο εκθεσιακό κέντρο METROPOLITAN EXPO στην Αθήνα, στο διεθνές
αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος.
Σκοπός της συμμετοχής της Περιφέρειας είναι η ανάδειξη της ποιότητας και της μοναδικότητας των τοπικών προϊόντων, που
προσδιορίζουν την ισχυρή ταυτότητα και φήμη της περιοχής και αποτελούν προϊόντα-σημαία της Κεντρικής Μακεδονίας. Στόχος
της Περιφέρειας με τη συμμετοχή της, είναι η προώθηση προς την ελληνική και διεθνή αγορά των προϊόντων που παράγονται
στην εδαφική της επικράτεια, η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον κλάδο αυτό, η εξωστρέφεια της παραγωγής και η τόνωση
του πρωτογενούς τομέα της Περιφέρειας, που παίζει καταλυτικό ρόλο στην ελληνική οικονομία εν γένει.
Τα προϊόντα που συμμετέχουν στην έκθεση είναι: Προϊόντα κρέατος (μπιφτέκια, σουβλάκια, γύρος, κλπ), λουκάνικα, πουλερικά,
αλλαντικά, ελληνικές φάρμες, σφαγεία εμπορίας κρέατος, τυροκομικά, γαλακτοκομικά, γιαούρτια, gourmet delicatessen,
κατεψυγμένα τρόφιμα (λαχανικά, φρούτα, προϊόντα ζύμης, θαλασσινά κ.ά.) καθώς και γενικά προϊόντα αγροδιατροφής.
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την ενοικίαση ειδικά διαμορφωμένου χώρου, με
ειδικής κατασκευής και ιδιαίτερης αισθητικής περίπτερα, τα οποία καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες προβολής των εκθεμάτων της
Περιφέρειας μας, με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:
• Κατασκευή περιπτέρου με εξοπλισμό (πάγκος, τραπέζι, καρέκλες, ράφια) σε επαρκή αριθμό που να καλύπτει τις ανάγκες των
εκθετών της Περιφέρειας
• Διαχωριστικά πάνελ ανά εκθέτη σε διχρωμία
• Φωτισμός και παροχή ρεύματος στα περίπτερα
• Επιγραφή με επωνυμία εκθέτη/ εκτύπωση λογοτύπου/ εκτύπωση αφίσας 1μ Χ 2,5μ.

Συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην έκθεση MDF EXPO 2022 MEAT & GRILL DAYS 2022, DAIRY EXPO 2022 - FROZEN FOOD 2022, στην Αθήνα,
12–14 Νοεμβρίου 2022 (συνέχεια)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Σήμανση περιπτέρου με τα διακριτικά της περιφέρειας και του παραγωγού
Αποθήκη ατομική ανά εκθέτη
Διαμόρφωση περιπτέρου της γραμματείας της περιφέρειας
100 δωρεάν προσκλήσεις ανά εκθέτη
Εγγραφή στον κατάλογο εκθετών και στην ψηφιακή έκθεση
Καινούρια μοκέτα χρώματος μπλε (ή όποιο άλλο χρώμα υποδείξει η αναθέτουσα αρχή)
Parking εκθετών
Καθημερινός καθαρισμός περιπτέρου
Ελεύθερη πρόσβαση σε όλες τις παράλληλες εκδηλώσεις
Συνεργείο παλετοφόρων και ανυψωτικών για την φορτοεκφόρτωση των εμπορευμάτων
Πρόσκληση σημαντικών αγοραστών για την επίσκεψη στο περίπτερο της ΠΚΜ με οργάνωση
προκαθορισμένων Β2Β συναντήσεων

Oι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν θα πρέπει να έχουν διασφαλισμένη φυσική παρουσία εκπροσώπησης των προϊόντων τους
καθ' όλη τη διάρκεια της έκθεσης. Επίσης, όσες επιχειρήσεις συμμετέχουν με ευαλοίωτα προϊόντα (γαλακτοκομικά/τυροκομικά,
αλλαντικά, προϊόντα κρέατος κλπ) καλό θα ήταν να φέρουν το δικό τους ψυγείο. Για όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται να
νοικιάσουν ψυγείο, το κόστος θα βαρύνει τις ίδιες τις επιχειρήσεις.
Λόγω συγκεκριμένου αριθμού των stand, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας για την διάθεσή τους, λαμβάνοντας υπόψη:
• Τον εξαγωγικό χαρακτήρα της επιχείρησης και αν διαθέτει τις απαραίτητες πιστοποιήσεις
• Τη δραστηριότητα της επιχείρησης και κατά πόσο συμβάλλει στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
• Την εκπροσώπηση όσο το δυνατό περισσότερων Περιφερειακών ενοτήτων της ΠΚΜ
• Τους εκθέτες οι οποίοι δεν έχουν ξανασυμμετέχει σε περίπτερο της Περιφέρειας σε διεθνείς εκθέσεις.
Βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή των επιχειρήσεων είναι τα προϊόντα τους να έχουν παραχθεί/ τυποποιηθεί/ μεταποιηθεί
εντός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς επίσης η επωνυμία της επιχείρησης ή η ετικέτα της συσκευασίας των
προϊόντων να μην παραπέμπουν σε άλλη περιφέρεια.
Για την υλοποίηση των παραπάνω και την αρτιότερη συμμετοχή της Περιφέρειας στην έκθεση, παρακαλούνται τα μέλη του ΒΕΘ
που θα επιθυμούσαν να προβάλλουν τα προϊόντα τους μέσα από το περίπτερο της ΠΚΜ (σε ξεχωριστό σταντ περίπου 10 τ.μ.)
να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους το συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από την Παρασκευή 01 Ιουλίου 2022.
Οι Δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να αποστέλλονται συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες στα email: g.karali@pkm.gov.gr
ή dao@pkm.gov.gr.. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση για την πρωτοβουλία της Περιφέρειας καθώς και για άλλες
δράσεις εξωστρέφειας και υποστήριξης του Τμήματος Προβολής Αγροτικών Προϊόντων στα τηλέφωνα 2313330350 κα. Γλυκερία
Καραλή, 2313330391 κα. Τσιαμπαλή Χαρίκλεια, 2313330052 κα. Μαρία Ελευθεριάδου

Υπεγράφη η απόφαση για την κήρυξη ως
υποχρεωτικής της Κλαδικής Σύμβασης Εργασίας
στον επισιτισμό
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 22.06.2022

ΚΑΙ

Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Κωστής Χατζηδάκης, υπέγραψε σήμερα την
Υπουργική Απόφαση για την κήρυξη ως υποχρεωτικής
της κλαδικής Σύμβασης Εργασίας στον επισιτισμό,
μετά την σχετική εισήγηση του Ανώτατου Συμβουλίου
Εργασίας.
Αυτό σημαίνει ότι οι μισθοί και οι λοιπές ρυθμίσεις που
προβλέπει η Συλλογική Σύμβαση ισχύουν πλέον
υποχρεωτικά για το σύνολο των εργαζομένων και των
επιχειρήσεων του κλάδου, ακόμη και αυτών που δεν
είχαν υπογράψει τη σχετική Σύμβαση.
Δείτε το κείμενο της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας
εδώ
Αναλυτικά το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων εδώ

Σε δημοσίευση επικαιροποιημένου
«Οδηγού για τις Ενώσεις Επιχειρήσεων»
προχώρησε η Επιτροπή Ανταγωνισμού
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, στο πλαίσιο προληπτικής
ενημέρωσης για την αποφυγή συμπεριφορών οι οποίες
ενδεχομένως αντιστρατεύονται το δίκαιο του ελεύθερου
ανταγωνισμού και επηρεάζουν δυσμενώς τις συνθήκες
λειτουργίας της αγοράς, δημοσίευσε τον επικαιροποιημένο
«Οδηγό για τις Ενώσεις Επιχειρήσεων», με στόχο την
ευαισθητοποίηση και ενημέρωση τους σε θέματα και δράσεις
που ενδέχεται να τις φέρουν αντιμέτωπες με της διατάξεις του
δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού.
Στον Οδηγό που έχει το ρόλο "κώδικα συμπεριφοράς"
τονίζεται πως με δεδομένο ότι οι επαγγελματικές ενώσεις
προσφέρουν
μία
πλατφόρμα
επικοινωνίας
μεταξύ
επιχειρήσεων που ανταγωνίζονται μεταξύ τους στην αγορά, οι
ενέργειές τους θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές όσον
αφορά στους κανόνες του ανταγωνισμού.
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο κείμενο του Οδηγού,
πατήστε εδώ.

Σε λειτουργία το Power Pass μέσω του vouchers.gov.gr
ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 17.06.2022
Σε λειτουργία βρίσκεται από το απόγευμα της Παρασκευής 17/06/2022 το Power Pass μέσω του vouchers.gov.gr. Πρόκειται για
την πλατφόρμα που είχε εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την οικονομική ενίσχυση οικιακών καταναλωτών
ηλεκτρικού ρεύματος. Υλοποιήθηκε από την Κοινωνία της Πληροφορίας ΜΑΕ (ΚτΠ ΜΑΕ), εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και τη Γενική Γραμματεία
Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 36 του νόμου 4936/2022 και στην υπ’
αρ. 3365/03-06-2022 Κοινή Απόφαση των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Η επιδότηση αφορά στους λογαριασμούς ρεύματος πρώτης κατοικίας ή φοιτητικής στέγης εντός Ελλάδος, που
εκδόθηκαν κατά το διάστημα από 01-12-2021 έως και 31-05-2022. Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται στο 60% της αύξησης της
τιμής ρεύματος της πρώτης κατοικίας και, ανάλογα με το ύψος των λογαριασμών, μπορεί να ανέλθει μέχρι και στο ποσό των
600€. Δικαιούχος του Power Pass είναι κάθε πολίτης που:
Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα διαρκέσει μέχρι και την 30ή Ιουνίου. Κατά τις πρώτες ημέρες της λειτουργίας της, η
πλατφόρμα θα ανοίγει σταδιακά για τους δικαιούχους, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους. Από την Παρασκευή 17-062022 το vouchers.gov.gr θα είναι διαθέσιμο για πολίτες με ΑΦΜ που λήγει σε 1 και, μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας, η
πλατφόρμα θα ανοίγει κλιμακωτά για το σύνολο των δικαιούχων και θα εκδίδονται νεότερες ανακοινώσεις.
H λειτουργία της πλατφόρμας είναι ιδιαίτερα απλή, καθώς χρειάζονται μόνο οι κωδικοί του πολίτη στο Taxisnet και το IBAN του
λογαριασμού στον οποίο επιθυμεί να πιστωθεί η επιδότηση. Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία αντλούνται αυτόματα μέσω του Κέντρου
Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης. Αναλυτικά:
1. Ο πολίτης εισέρχεται στην πλατφόρμα με τους κωδικούς του στο Taxisnet και επιβεβαιώνει ότι τα στοιχεία του
(ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, έτος γέννησης) που εμφανίζονται είναι σωστά.
2. Ο πολίτης καλείται να επιλέξει αν επιθυμεί να υποβάλει αίτηση για τον ίδιο ή για προστατευόμενο μέλος της οικογένειάς του.
3. Στην οθόνη εμφανίζονται τα στοιχεία της κύριας κατοικίας ανά μήνα (διεύθυνση και αριθμός παροχής). Τα στοιχεία αυτά ο
δικαιούχος μπορεί:
• είτε να τα επιβεβαιώσει,
• είτε να τα τροποποιήσει μέσω της πλατφόρμας «Δήλωση Κύριας Κατοικίας για Power Pass»
(https://www1.aade.gr/saadeapps3/powerpass/katoikia), η οποία έχει υλοποιηθεί από την ΑΑΔΕ. Ο πολίτης μπορεί να
μεταφερθεί στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ μέσω του vouchers.gov.gr, κάνοντας κλικ στο σχετικό πεδίο που εμφανίζεται κάτω
από τα στοιχεία πρώτης κατοικίας. Τα στοιχεία που δηλώνονται στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ καταχωρίζονται αμέσως. Έτσι,
αφού ο δικαιούχος συμπληρώσει τα σωστά στοιχεία πρώτης κατοικίας, μπορεί να επιστρέψει στην πλατφόρμα του Power
Pass και να ολοκληρώσει την αίτησή του.
4. Στην ίδια σελίδα εμφανίζονται και τα πεδία ώστε ο πολίτης να συμπληρώσει το e-mail του, το IBAN
και το όνομα του
τραπεζικού ιδρύματος όπου τηρείται ο τραπεζικός του λογαριασμός.
5. Πατώντας «Υποβολή», ο πολίτης ολοκληρώνει τη διαδικασία κατάθεσης της αίτησης.
Για όσες ημέρες παραμένει ανοιχτή η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων, θα διενεργείται προέλεγχος και θα αποστέλλονται
ειδοποιήσεις στους πολίτες για τυχόν διορθώσεις (μη υπαρκτή παροχή, λανθασμένη κατηγορία λογαριασμού κ.λπ.). Η εκκαθάριση
των αιτήσεων, ο προσδιορισμός του ποσού επιστροφής και η καταβολή του στους δικαιούχους θα πραγματοποιηθούν κατά
το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου.
Διευκρινίζεται ότι οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση τόσο για την κύρια κατοικία τους, όσο και για τη φοιτητική στέγη
προστατευόμενων μελών που φοιτούν στην Ελλάδα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο πολίτης μπορεί να υποβάλει μέχρι και τρεις
επιπλέον αιτήσεις για προστατευόμενα μέλη, ακολουθώντας κάθε φορά τα παραπάνω βήματα.
Επιπλέον, για όσους είναι υπόχρεοι να υποβάλουν πρώτη φορά φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2021, είναι
απαραίτητη η υποβολή της φορολογικής δήλωσης πριν από την αίτηση για το Power Pass. Σε αυτή την περίπτωση, θα λαμβάνεται
υπόψη το καθαρό οικογενειακό εισόδημα, μετά την αφαίρεση των φόρων, του φορολογικού έτους 2021.
Αναλυτικά το Κοινό Δελτίο Τύπου και Ερωτήσεις-Απαντήσεις σχετικά με το Power Pass εδώ

«Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή»:
Πρόγραμμα Αντικατάστασης και Ενεργειακής Αναβάθμισης Ηλεκτρικών Συσκευών
ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 20.06.2022
Το Πρόγραμμα Αντικατάστασης και Ενεργειακής Αναβάθμισης Ηλεκτρικών Συσκευών «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή» είναι το
μεγαλύτερο πρόγραμμα ανακύκλωσης και αντικατάστασης ηλεκτρικών συσκευών, στο οποίο θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι
οι πολίτες που έχουν τοποθετημένη στην οικία τους και όχι σε επαγγελματικό χώρο παλαιά ηλεκτρική συσκευή, συγκεκριμένα
κλιματιστικό, ψυγείο ή καταψύκτη, την οποία επιθυμούν να αντικαταστήσουν και να ανακυκλώσουν με άλλη νεότερης τεχνολογίας
και ενεργειακά αποδοτικότερη. Κάθε αίτηση μπορεί να περιλαμβάνει αθροιστικά από μία (1) έως τρεις (3) συσκευές προς
επιχορήγηση.
Η επιδότηση αφορά στην αντικατάσταση και ανακύκλωση:
➢
➢

παλαιών κλιματιστικών -που είναι παλαιάς τεχνολογίας και με παλιό ψυκτικό υγρό (μέχρι 2) με νέα ενεργειακής κλάσης από
Α++ και καλύτερη (δηλαδή Α+++) και
παλαιών ψυγείων-με παλαιά ενεργειακή κατάταξη- (μέχρι 1) με νέα ενεργειακής κλάσης από Ε και καλύτερη (δηλαδή D, C,
B, A) ή παλαιών καταψυκτών (μέχρι 1) με νέους ενεργειακής κλάσης από F και καλύτερη (δηλαδή E, D, C, B, A)

«Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή»:
Πρόγραμμα Αντικατάστασης και Ενεργειακής Αναβάθμισης Ηλεκτρικών Συσκευών (συνέχεια)
Η πλατφόρμα (Alazosyskevi.gov.gr) για την έναρξη υποβολής των αιτήσεων θα ανοίξει την Τρίτη 21 Ιουνίου 2022 και θα
πραγματοποιείται σταδιακά ανά ΑΦΜ. Δηλαδή:
➢ Την Τρίτη 21/06/2022, οι ΑΦΜ που λήγουν σε 1 & 2
➢ Την Τετάρτη 22/06/2022, οι ΑΦΜ που λήγουν σε 1234
➢ Την Πέμπτη 23/06/2022, οι ΑΦΜ που λήγουν σε 123456
➢ Την Παρασκευή 24/06/2022, οι ΑΦΜ που λήγουν σε 12345678
➢ Το Σάββατο 25/06/2022, οι ΑΦΜ που λήγουν σε 1234567890
Για την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης δεν απαιτείται κανένα δικαιολογητικό και μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα σε
λίγα λεπτά. Όλα τα στοιχεία αντλούνται και διασταυρώνονται αυτόματα από άλλους φορείς (ΑΑΔΕ & ΔΕΔΔΗΕ). Απαιτούνται
μόνο οι κωδικοί taxisnet και ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της οικίας που θα δηλωθεί στην αίτηση. Κάθε
πολίτης μπορεί να υποβάλει μόνο μια αίτηση για κάθε κατοικία.
Δείτε αναλυτικά το Κοινό Δελτίο Τύπου εδώ (ΦΕΚ 3099/Τεύχος Β΄/17.06.2022)

«Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή»:
Απαντήσεις σε συχνές Ερωτήσεις

Εκδήλωση με θέμα «Ικανοί για τον ψηφιακό μετασχηματισμό;
Πολιτικές, τάσεις και πρακτικές»

Τέθηκε σε λειτουργία η πλατφόρμα
https://allazosyskevi.gov.gr για την υλοποίηση
του προγράμματος "ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ-ΑΛΛΑΖΩ
ΣΥΣΚΕΥΗ", το οποίο επιχορηγεί νοικοκυριά
για την ανακύκλωση παλαιών ηλεκτρικών
συσκευών και την αντικατάστασή τους με νέες.

Tο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) και
η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα σας προσκαλούν στην εκδήλωση
"Ικανοί για τον ψηφιακό μετασχηματισμό; Πολιτικές, τάσεις και
πρακτικές", που διοργανώνουν την Τρίτη 28 Ιουνίου στις 16:00 στο
ΕΚΤ.

Τυχόν διευκρινίσεις των πολιτών σχετικά με το
ως άνω πρόγραμμα μπορούν να αντληθούν
μέσα από τις ακόλουθες απαντήσεις στις
συχνές ερωτήσεις.
Ερωτήσεις – Απαντήσεις για ωφελούμενους
Ερωτήσεις – Απαντήσεις για εμπόρους και
καταστήματα λιανικής
Ερωτήσεις – Απαντήσεις για κατασκευαστές
και αντιπροσώπους
Ερωτήσεις – Απαντήσεις για τεχνικούς
εγκατάστασης κλιματιστικών

Η εκδήλωση θα μεταδίδεται διαδικτυακά μέσω Zoom. Η συμμετοχή είναι
δωρεάν, ωστόσο απαιτείται προεγγραφή στον σύνδεσμο εδώ.
Στην εκδήλωση θα γίνει μια πρώτη καταγραφή των προκλήσεων αλλά και
των ευκαιριών που αναδύονται σχετικά με την επανακατάρτιση και
αναβάθμιση των ικανοτήτων που απαιτούνται στο πλαίσιο του ψηφιακού
μετασχηματισμού, και θα παρουσιαστούν ιδέες και λύσεις που έχουν
δοκιμαστεί στην πράξη.
Προσκεκλημένοι ομιλητές από δημόσιους οργανισμούς, επιχειρήσεις,
ερευνητικά κέντρα και ΜΚΟ, θα αναδείξουν μέσα από σύντομες εισηγήσεις
και διάλογο τις σχετικές πολιτικές πρωτοβουλίες, τάσεις και πρακτικές από
την Ελλάδα και την Ευρώπη.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τη σελίδα της εκδήλωσης.

Την Τρίτη 21/06/2022 ξεκινούν οι αιτήσεις για αμειβόμενη και ασφαλισμένη μαθητεία σε 51 Επαγγελματικές Σχολές
(ΕΠΑΣ) Μαθητείας με 31 ειδικότητες αιχμής
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δ.ΥΠ.Α. 21.06.2022
Την Τρίτη 21 Ιουνίου 2022 και ώρα 11:00, ξεκινάει η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή μαθητών και μαθητριών
στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας της ΔΥΠΑ, για το σχολικό έτος 2022-23, σε 31 ειδικότητες με υψηλή ζήτηση στην
αγορά εργασίας.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι γεννήθηκαν τα έτη 1993-2007 (15-29 ετών) και είναι κάτοχοι τουλάχιστον Απολυτηρίου
Γυμνασίου. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr με τους κωδικούς TAXISnet στην
ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-epaggelmatike-skhole-epas-tou-oaed
Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε σχολείο → Εγγραφή σε Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑ.Σ.)
της Δ.ΥΠ.Α.
Η ΔΥΠΑ εφαρμόζει από το 1952 το σύστημα της Μαθητείας, το οποίο είναι και το μοναδικό δυικό σύστημα στη χώρα μας, που
συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή επαγγελματική εκπαίδευση στην Σχολή με το πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό
χώρο, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας (on-the-job-training). Στόχος είναι να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος τις απαραίτητες
θεωρητικές γνώσεις αλλά και επαγγελματική εμπειρία στην αγορά εργασίας. Οι μαθητές των ΕΠΑΣ το πρωί πραγματοποιούν
μαθητεία σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα σε θέσεις συναφείς με την ειδικότητά τους, ενώ το απόγευμα
παρακολουθούν θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα στη σχολή. Η αμοιβή των μαθητών αντιστοιχεί σε 23,89 € για κάθε ημέρα
μαθητείας στο χώρο εργασίας για 2 έτη (τέσσερα εξάμηνα).

Την Τρίτη 21/06/2022 ξεκινούν οι αιτήσεις για αμειβόμενη και ασφαλισμένη μαθητεία σε 51 Επαγγελματικές Σχολές
(ΕΠΑΣ) Μαθητείας με 31 ειδικότητες αιχμής (συνέχεια)
Οι μαθητές των ΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ:
•
Πραγματοποιούν πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο με αμοιβή και πλήρη ασφάλιση
•
Φοιτούν σε σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και τους παρέχονται τα απαραίτητα βιβλία και βοηθήματα
•
Εκπαιδεύονται από έμπειρο και άρτια καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό
•
Δικαιούνται σπουδαστική άδεια μέχρι 30 ημέρες με αποδοχές
•
Δικαιούνται αναβολή στράτευσης
•
Λαμβάνουν επίδομα στέγασης και σίτισης όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις
Για το σχολικό έτος 2022-2023 θα λειτουργήσουν πανελλαδικά 51 ΕΠΑΣ Μαθητείας με 31 ειδικότητες υψηλής ζήτησης στην
αγορά εργασίας, ενώ θα επαναλειτουργήσει και η ΕΠΑΣ Μαθητείας Παλλήνης στην Περιφέρεια Αττικής, κατόπιν αιτημάτων της
τοπικής κοινωνίας.
Οι ειδικότητες που θα λειτουργήσουν είναι οι ακόλουθες:
•
Αισθητικής Τέχνης
•
Αργυροχρυσοχοΐας
•
Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής
•
Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας
•
Βοηθών Γενικής Νοσηλείας
•
Βοηθών Φαρμακείου
•
Γαλακτοκομίας – Τυροκομίας
•
Γραφικών Τεχνών – Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου
•
Εγκαταστατών Ψυκτικών & Κλιματιστικών Έργων
•
Επεξεργασία Γούνας
•
Κομμωτικής Τέχνης
•
Μαγειρικής Τέχνης
•
Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών
•
Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
•
Ξυλουργών – Επιπλοποιώ
•
Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ
•
Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων
•
Τεχνιτών Αμαξωμάτων
•
Τεχνιτών Εργαλειομηχανών
•
Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών
•
Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου
•
Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκαταστάσεων & Υπολογιστικών Μονάδων
•
Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
•
Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών
•
Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου
•
Τεχνιτών Ναυπηγικής Βιομηχανίας
•
Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων
•
Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων
•
Υφάσματος – Ένδυσης
•
Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων – Αρχιτεκτονικής Τοπίου
•
Ωρολογοποιίας
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.dypa.gov.gr/mathitia
Δείτε εδώ τη σχετική Πρόσκληση
Δείτε εδώ τον Κανονισμό Λειτουργίας των ΕΠΑΣ ΔΥΠΑ
Δείτε εδώ την Έγκριση Λειτουργίας Ειδικοτήτων 2022-2023
Δείτε εδώ τις Οδηγίες Υποβολής Αιτήσεων

Ημερίδα με τίτλο «Ταμείο Ανάκαμψης & νέο ΕΣΠΑ»
Η οικονομική e-εφημερίδα “Voria.gr” διοργανώνει ημερίδα με τίτλο: «Ταμείο Ανάκαμψης & νέο ΕΣΠΑ» τη Δευτέρα 27 Ιουνίου
2022 και ώρα 10:30 – 14:00 (ώρα προσέλευσης 10:00) στο ξενοδοχείο Mediterranean Palace στη Θεσσαλονίκη.
Πιο συγκεκριμένα, η ημερίδα θα αποτελείται από 2 ενότητες:
•
Οι νέοι δρόμοι που ανοίγουν το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ για την οικονομία και τις επιχειρήσεις
•
Το στοίχημα των υποδομών στη Βόρεια Ελλάδα
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο πρόγραμμα της εκδήλωσης, πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε το site: https://www.voria.gr/ ή να επικοινωνήσετε με email:
voria@voria.gr , τηλ. 2310533680-2 .

ΔΥΠΑ: Μέχρι 30 Ιουνίου οι αιτήσεις για τους 26 Βρεφονηπιακούς Σταθμούς ΔΥΠΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΥΠΑ 20/06/2022
Την Πέμπτη 30 Ιουνίου και ώρα 23:59, λήγει η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για εγγραφές και επανεγγραφές
βρεφών-νηπίων στους 26 Βρεφονηπιακούς Σταθμούς (ΒΝΣ) της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για τη σχολική
χρονιά 2022- 2023. Η φιλοξενία των βρεφών-νηπίων είναι δωρεάν.
Οι ιδιόκτητοι ΒΝΣ ΔΥΠΑ λειτουργούν από 1 Σεπτεμβρίου έως 31 Ιουλίου, από τις 6:45 έως τις 16:00 (Δευτέρα έως Παρασκευή)
και απευθύνονται σε βρέφη-νήπια από 6 μηνών έως 4 ετών. Εφαρμόζεται ημερήσιο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης για
την αρμονική ψυχοσωματική και εκπαιδευτική ανάπτυξη των παιδιών. Τα κριτήρια επιλογής είναι οικονομικά (με προτεραιότητα
τα παιδιά με γονείς χαμηλού εισοδήματος) και κοινωνικά (παιδιά πολυτέκνων, ορφανά, παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών, παιδιά
αναπήρων, κλπ.).
Στην Αττική λειτουργούν ΒΝΣ στους Δήμους Αχαρνών, Αγίας Βαρβάρας, Άνω Λιοσίων, Ελευσίνας, Κερατσινίου, Μοσχάτου,
Ολυμπιακού Χωριού και Περιστερίου, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα λειτουργούν στις πόλεις Αγρινίου, Άρτας, Δράμας,
Ηγουμενίτσας, Ιωαννίνων, Καβάλας, Καλαμάτας, Καρδίτσας, Καρπενησίου, Κομοτηνής, Λάρισας, Μεσολογγίου, Νάουσας,
Ξάνθης, Πατρών, Πυλαίας Θεσσαλονίκης, Σερρών και Τρικάλων.
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr με τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet στην εξής
ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-brephiko-kai-paidiko-stathmo/eggraphe-se-brephonepiako-stathmo-tesdemosias-uperesias-apaskholeses-d-up
Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε βρεφικό και παιδικό σταθμό → Εγγραφή σε βρεφονηπιακό
σταθμό της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.)
Δικαιούχοι είναι ο γονέας, οι γονείς ή οι ασκούντες την επιμέλεια (ανάδοχοι, κηδεμόνες, κλπ.) ωφελούμενων παιδιών, που:
• Κατά τα έτη 2021-2022 συμπλήρωσαν συνολικά 25 ημέρες ασφάλισης στον eΕΦΚΑ ή/και ειδικής παροχής προστασίας
μητρότητας ή/και τακτικής επιδότησης ανεργίας ή/και επιδότησης μακροχρόνιας ανεργίας, ή
• Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων της ΔΥΠΑ για τουλάχιστον 2 μήνες κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής αιτήσεων, ή
• Είναι δικαιούχοι του βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς-ανεξαρτήτως απασχολούμενων ασφαλισμένων (τ. ΟΑΕΕ, τ.
ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, τ. ΕΤΑΑ).
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων, θα αναρτηθεί προσωρινός πίνακας επιλεγέντων βρεφών και
νηπίων και οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις εντός 3 ημερών.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
https://www.dypa.gov.gr/brefonipiaki-paidiki-stathmi-oaed
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Σε λειτουργία στην πλατφόρμα “myBusinessSupport” η υποβολή αιτήσεων συμψηφισμού ανεξόφλητων απαιτήσεων
επιχειρήσεων παραμεθόριων περιοχών προς τη Δ.ΥΠ.Α. με φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές τους
ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 17.06.2022
Τα Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)
προχωρούν στην επίλυση του χρονίζοντος ζητήματος των ανεξόφλητων οικονομικών αξιώσεων επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται σε παραμεθόριες περιοχές της χώρας, κυρίως στη Θράκη. Οι αξιώσεις αυτές αφορούν οφειλόμενα ποσά για
επιδοτήσεις του εργοδοτικού κόστους, τα οποία δεν είχαν καταβληθεί σε δικαιούχους βιομηχανικές, βιοτεχνικές και μεταλλευτικές
επιχειρήσεις από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α. – πρώην ΟΑΕΔ).
Ειδικότερα, σε συνέχεια της έκδοσης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (υπ. αρ. οικ. 51245 ΚΥΑ, ΦΕΚ 2795/Β΄/6.6.2022), με την
οποία ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις τα δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης έκπτωσης από τις οφειλές στη φορολογική
διοίκηση και στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, των επιχειρήσεων με ανεξόφλητες απαιτήσεις προς τη Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ)
έως 31.12.2015, με την προϋπόθεση ότι για τις απαιτήσεις αυτές δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα ή έχουν παραιτηθεί απ’ αυτά,
ενεργοποιείται σήμερα, Παρασκευή 17.6.2022 στην ψηφιακή πλατφόρμα “myBusinessSupport” της ΑΑΔΕ η υποβολή των σχετικών
αιτήσεων από τις επιχειρήσεις-δικαιούχους.
Συνοπτικά, μετά την έκδοση σχετικής εγκριτικής απόφασης από την αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία της Δ.ΥΠ.Α., οι δικαιούχοι
μπορούν να υποβάλουν, έως 30.11.2022, αίτηση στην πλατφόρμα «myBusinessSupport – Ρύθμιση ανεξόφλητων οικονομικών
αξιώσεων παραμεθορίου», δηλώνοντας το ποσό της ανεξόφλητης απαίτησής τους που θα χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση
έκπτωσης από φορολογικές οφειλές και το ποσό που θα χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση έκπτωσης από ασφαλιστικές οφειλές.
Εντός 48 ωρών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ή από τη βεβαίωση των οφειλών, θα διενεργείται από την ΑΑΔΕ και το
Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) κεντρική διαδικασία απόσβεσης των οφειλών αυτών, με τη σειρά που
προβλέπεται στην παραπάνω απόφαση, έως την κάλυψη των ανεξόφλητων απαιτήσεων που έχουν αναγνωριστεί με την εγκριτική
απόφαση.
Μετά την απόσβεση των οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση και τα ασφαλιστικά ταμεία, οι δικαιούχοι θα λαμβάνουν αποδεικτικό
φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
Μέσω της νέας, πλήρως ψηφιοποιημένης διαδικασίας με τη συμβολή της ΑΑΔΕ, η Κυβέρνηση ικανοποιεί ένα πάγιο αίτημα μικρών
και μεσαίων επιχειρήσεων παραμεθόριων περιοχών της χώρας και τους παρέχει ανάσα ρευστότητας σε μια δύσκολη, διεθνώς,
συγκυρία.

Ενημέρωση από ΕΠΑνΕΚ 2014-2020
Παράταση ημερομηνίας υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επιχειρηματικών Σχεδίων στη Δράση «Επιχορήγηση
υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές
καταστροφές»
Δημοσιεύθηκε η δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επιχειρηματικών Σχεδίων
στη Δράση του ΕΠΑνΕΚ «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που
υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές», σύμφωνα με την οποία παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων
χρηματοδότησης έως την Παρασκευή 08/07/2022 και ώρα 15:00 από την Παρασκευή 17/06/2022 και ώρα 15:00 που ίσχυε.
Επισημαίνεται ότι αιτήσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν δύνανται να λάβουν ενίσχυση. Μετά τη λήξη της ημερομηνίας
και ώρας της ηλεκτρονικής υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή αίτησης.
Δείτε τη δεύτερη τροποποίηση της Πρόσκλησης εδώ
2η τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης Αιτήσεων Χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης
«Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών»
Δημοσιεύθηκε η δεύτερη (2η) τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης Αιτήσεων Χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της
Δράσης του ΕΠΑνΕΚ «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών», σχετικά με την
συμπληρωματική έγκριση χρηματοδότησης επιπλέον χιλίων εννιακοσίων εβδομήντα μίας (1.971) αιτήσεων χρηματοδότησης,
δημόσιας δαπάνης 3.402.490,80 ευρώ. Με την τροποποίηση της Απόφασης τα συνολικά εγκεκριμένα έργα στη Δράση ανέρχονται
σε τρεις χιλιάδες επτακόσια ενενήντα εννέα (3.799). Η συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 6.550.258,54 ευρώ.
Η ημερομηνία έναρξης υλοποίησης των έργων (έναρξη επιλεξιμότητας) είναι η 01/01/2021 και η διάρκεια υλοποίησής τους είναι
έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας Απόφασης.
Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ
5η 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 πέμπτη (5η) τροποποίηση της 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 τριακοσίων επτά (307) έργων δημόσιας δαπάνης
10.264.260,56 ευρώ, εκ των οποίων: α) οι διακόσιες ογδόντα εννέα (289) αιτήσεις χρηματοδότησης, με χρηματοδότηση κάτω
των 200.000,00ευρώ ανά επιχείρηση, δημόσιας δαπάνης 3.902.211,95 ευρώ, αφορούν σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και β) οι
δεκαοκτώ (18) αιτήσεις αφορούν σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με χρηματοδότηση άνω των 200.000,00 ευρώ ανά επιχείρηση,
δημόσιας δαπάνης 6.362.048,61 ευρώ.
Τα συνολικά εγκεκριμένα έργα στη Δράση ανέρχονται σε χίλια εξακόσια ενενήντα ένα (1.691). Η συνολική δημόσια δαπάνη
διαμορφώνεται σε 42.270.168,02 ευρώ.
Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ
9η τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»
Δημοσιεύθηκε η ένατη (9η) τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ «Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης
Πληττόμενων από την Πανδημία Τουριστικών Επιχειρήσεων Φιλοξενίας - ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ». Με την τροποποίηση
της Πρόσκλησης ισχύει ότι κατ εξαίρεση και ειδικά και μόνο για τις επιχειρήσεις που εντάχθηκαν στην παρούσα Δράση εντός
του Ιουνίου 2022 κατόπιν έγκρισης της αντίστοιχης υποβληθείσας ένστασης, το Αίτημα Επαλήθευσης - Πιστοποίησης
πρέπει να υποβληθεί σε ηλεκτρονική μορφή συνοδευόμενο από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για το χρονικό διάστημα
από Παρασκευή 24/6/2022 και ώρα 12:00 μέχρι Δευτέρα 27/6/2022 και ώρα 15:00.
Η Δράση αφορά στη στήριξη της λειτουργίας των επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου με την παροχή επαρκούς ρευστότητας
για την επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητάς τους, μέσω της μη επιστρεπτέας ενίσχυσης μέρους του κεφαλαίου κίνησης.
React EU - Η Δράση χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της απόκρισης της Ένωσης στην πανδημία COVID-19
Δείτε την 9η τροποποίηση της Πρόσκλησης εδώ
1η Απόφαση Έγκρισης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση υφιστάμενων
επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές»
Δημοσιεύθηκε η πρώτη (1η) Απόφαση Έγκρισης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης του
ΕΠΑνΕΚ «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες
φυσικές καταστροφές» σχετικά με την έγκριση χρηματοδότησης ογδόντα δύο (82) αιτήσεων, συνολικής δημόσιας δαπάνης
686.494,01 ευρώ, οι οποίες αφορούν Μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ
Απόφαση Αποδοχής και Έγκρισης Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της Δράσης «Eργαλειοθήκη
Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»
Δημοσιεύθηκε η Απόφαση Αποδοχής και Έγκρισης του Πρακτικού Νο 25/24.05.2022 της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων
της Δράσης «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την
ολοκλήρωση της εξέτασης δύο (2) ενστάσεων με συνολική αιτούμενη δημόσια δαπάνη 154.950,00 ευρώ.
Ειδικότερα: μία (1) ένσταση δημόσιας δαπάνης 54.950,00 ευρώ έγινε αποδεκτή, ενώ μία (1) ένσταση δημόσιας
δαπάνης 100.000,00 ευρώ απορρίφθηκε λόγω του ότι υποβλήθηκε εκπρόθεσμα.
Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ

Ενημέρωση από ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 (συνέχεια)
3η Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση
Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών»
Δημοσιεύθηκε η τρίτη (3η) Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης του
ΕΠΑνΕΚ «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών», σχετικά με την απόρριψη, ως μη
επιλέξιμων, τριακοσίων εβδομήντα πέντε (375) αιτήσεων χρηματοδότησης συνολικής αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 638.800,00
ευρώ, λόγω μη πληρότητας δικαιολογητικών ή/και μη τήρησης τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής στη Δράση.
Οι υποψήφιοι των οποίων οι αιτήσεις χρηματοδότησης απορρίπτονται με την παρούσα δύνανται εναλλακτικά είτε να υποβάλλουν
νέα αίτηση χρηματοδότησης, είτε να υποβάλλουν διοικητική ένσταση αποκλειστικά μέσω του ΠΣΚΕ, εντός αποκλειστικής
προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της σχετικής κοινοποίησης μέσω email προς τη δηλωμένη στην
αίτηση χρηματοδότησης ηλεκτρονική ταχυδρομική διεύθυνση.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής ένστασης, επί της παρούσας απορριπτικής απόφασης, το δικαίωμα υποβολής νέας
αίτησης χρηματοδότησης παύει να υφίσταται.
Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ
5η 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 πέμπτη (5η) 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 εκατόν οκτώ (108) αιτήσεων χρηματοδότησης, συνολικής δημόσιας δαπάνης 4.502.522,97 ευρώ,
λόγω μη πληρότητας δικαιολογητικών ή/και μη τήρησης τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής στη Δράση.
Οι υποψήφιοι των οποίων οι αιτήσεις χρηματοδότησης απορρίπτονται με την παρούσα, δύνανται 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.
Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ
1η Απόφαση Απόρριψης Aιτήσεων Xρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση
υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές
καταστροφές»
Δημοσιεύθηκε η πρώτη (1η) Απόφαση Απόρριψης Aιτήσεων Xρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης του
ΕΠΑνΕΚ «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες
φυσικές καταστροφές» σχετικά με την απόρριψη ως μη επιλέξιμων τριάντα επτά (37) αιτήσεων χρηματοδότησης, συνολικής
δημόσιας δαπάνης 392.608,07 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 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

Έναρξη του διεθνούς διαγωνισμού για την παραχώρηση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων του Φορέα Απόκτησης
και Επαναμίσθωσης Ακινήτων του άρθρου 218 του Ν. 4738/2020
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 23.06.2022
Το Υπουργείο Οικονομικών προχωρά στην έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την παραχώρηση των καθηκόντων και των
αρμοδιοτήτων του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων του άρθρου 218 Ν. 4738/2020, μέσω διεθνούς ηλεκτρονικού
διαγωνισμού, με την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους ως αρμόδια για τη διεξαγωγή υπηρεσία.
Για το λόγο αυτό, δημοσιεύθηκε στην
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης η διακήρυξη
για διενέργεια δημόσιου διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου για την ανάθεση
σύμβασης παραχώρησης των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων (του
άρθρου 218 Ν. 4738/2020).
Σύμφωνα με το άρθρο 218 επ. Ν. 4738/2020, οι ευάλωτοι οφειλέτες (όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 217 του ίδιου νόμου) οι οποίοι
έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση ή κατά της πρώτης κατοικίας των οποίων επισπεύδεται αναγκαστική εκτέλεση, θα έχουν τη
δυνατότητα να υποβάλλουν αίτημα μεταβίβασης της πρώτης κατοικίας τους στον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης
Ακινήτων. Ο εν λόγω Φορέας θα αποκτά την πρώτη κατοικία των συγκεκριμένων ευάλωτων οφειλετών και ακολούθως θα τους την
επαναμισθώνει για 12 έτη. Το Ελληνικό Κράτος θα παρέχει, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου, μηνιαίο
επίδομα στέγασης, ύψους έως 210 ευρώ (https://opeka.gr/stegasi-proti-katoikia/epidoma-stegasis/), για την υποστήριξη των
ευάλωτων στην πληρωμή του μισθώματος προς τον Φορέα. Κατά τη διάρκεια, καθώς και στο τέλος της 12ετίας, οι οφειλέτες θα
έχουν δικαίωμα επαναγοράς της μισθωμένης κατοικίας.
Η διαγωνιστική διαδικασία θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις: τη φάση προεπιλογής (Α΄ Φάση) και τη φάση διαλόγου και υποβολής
δεσμευτικών προσφορών (Β΄ Φάση). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως τις
19.07.2022. Λεπτομέρειες της διαγωνιστικής διαδικασίας περιγράφονται στην Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η
οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΚΗΜΔΗΣ (http://www.eprocurement.gov.gr/).

Πώς θα υλοποιηθεί η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας –
Ξεκινά 1η Ιουλίου από τράπεζες και σούπερ μάρκετ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 23.06.2022
Οι νέες ψηφιακές εφαρμογές που υποστηρίζουν την υλοποίηση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας είναι διαθέσιμες στους
εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις, ενόψει της πρώτης εφαρμογής της Κάρτας από 1ης Ιουλίου για το σύνολο των τραπεζών της
χώρας και τις επιχειρήσεις σούπερ μάρκετ με περισσότερους από 250 εργαζόμενους.
Πρόκειται για την εφαρμογή myErgani mobile app για τους εργαζόμενους, η οποία έχει αναβαθμιστεί προκειμένου να υποστηρίζει
τη λειτουργία της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, και την εφαρμογή Ergani CardScanner για τις επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν ήδη
σύστημα ωρομέτρησης, η οποία «διαβάζει» κατά την έναρξη και λήξη της εργασίας τις Ψηφιακές Κάρτες των εργαζομένων και
μεταδίδει αυτόματα σε πραγματικό χρόνο την πληροφορία στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ. Ο μηχανισμός «ανάγνωσης» της Ψηφιακής
Κάρτας είναι παρόμοιος με τη διαδικασία που ακολουθείτο για το «σκανάρισμα» των πιστοποιητικών εμβολιασμού ή νόσησης
κατά την περίοδο της πανδημίας. Σημειώνεται ότι η εφαρμογή CardScanner έχει διατεθεί ήδη στις επιχειρήσεις για δοκιμαστική
χρήση, ενώ την προσεχή Δευτέρα 27/6 θα διατεθεί νέα έκδοση που θα συνδέεται στο παραγωγικό Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.
Από 1ης Ιουλίου οι εργαζόμενοι στις τράπεζες και τα σούπερ μάρκετ (και σταδιακά το σύνολο των εργαζομένων στη χώρα), κατά
την είσοδό τους στον χώρο εργασίας, θα «σκανάρουν» στο Ergani CardScanner (δηλ. την εφαρμογή που είναι διαθέσιμη για τις
επιχειρήσεις) τον προσωπικό κωδικό QR code που εμφανίζει η εφαρμογή myErgani mobile app, προκειμένου να δηλώνουν τη
έναρξη και λήξη της εργασίας. Έτσι, με την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας θα καταγράφονται αυτόματα οι ώρες εργασίας και οι
υπερωρίες των εργαζομένων.
Οι εργαζόμενοι θα μπορούν επιπλέον μέσω της αναβαθμισμένης εφαρμογής myErgani mobile app να βλέπουν στην κινητή τους
συσκευή σε μορφή ημερολογίου το πρόγραμμα που προδηλώνει ο εργοδότης, καθώς και την πραγματική απασχόληση που
παρείχαν.
Το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ θα αποτελέσει τη βάση για την επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας σταδιακά στο σύνολο των επιχειρήσεων,
ανεξαρτήτως κλάδου δραστηριότητας και μεγέθους. Από 1ης Οκτωβρίου έως 30 Νοεμβρίου 2022 θα πραγματοποιηθεί
απογραφική διαδικασία του ωραρίου απασχόλησης από το σύνολο των επιχειρήσεων της χώρας.
Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας αποτελεί εμβληματική μεταρρύθμιση και την ισχυρότερη εγγύηση για τον σεβασμό του ωραρίου
εργασίας και των υπερωριών των εργαζομένων, την αντιμετώπιση της μαύρης και υποδηλωμένης εργασίας και τη διασφάλιση
όρων δίκαιου ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις.
Αναλυτικά το Δελτίο Τύπου εδώ

Τα data centers δίνουν νέα δυναμική στην ελληνική αγορά real estate
Ευεργετικά για τον κλάδο του real estate και των κατασκευών στην Ελλάδα λειτουργεί η αυξημένη κινητικότητα για
εγκατάσταση Data Centers και Logistic Centers στην Ελλάδα. Οι σχετικές επενδύσεις έχουν δώσει νέα δυναμική στον κλάδο
του real estate, τάση που παραμένει και στην post COVID-19 εποχή. Η συνεχιζόμενη στροφή στο cloud computing, οι ανάγκες
της τηλεργασίας και η απότομη αύξηση της χρήσης ψηφιακών πλατφορμών λιανικής αυξάνει τη ζήτηση για data - και - στην
Ελλάδα, ενισχύοντας την ανάγκη για νέων κέντρων φιλοξενίας δεδομένων. Τα παραπάνω διαπιστώνει η KPMG σε μελέτη της
σχετικά με τον κλάδο κατασκευών και των ακινήτων στην Ελλάδα (The Future of Real Estate & Construction). Η μελέτη
αναφέρεται στα παράδειγμα επενδύσεων, όπως αυτές των Microsoft, Lamda Helix, Telecom Italia, Sparkle, για εγκατάσταση
κέντρων δεδομένων στη χώρα μας, που σαφώς επηρεάζουν την αγορά του real estate και τον τομέα των κατασκευών. “Η
αλλαγή προς το καλύτερο, που συντελείται στον κλάδο από το 2018, είναι η αρχή μίας νέας εποχής. Παρά τον ερχομό της
πανδημίας, ο κλάδος δείχνει τις αντιστάσεις και την ανθεκτικότητά του, κάτι που προσδίδει αισιοδοξία για την πορεία του στο
μέλλον. Το σήμα για αυτό δίνουν τα μεγάλης εμβέλειας επενδυτικά πλάνα στους τομείς των logistics, data centers και των
πράσινων κατασκευών”, διαπιστώνει η μελέτη.
Στροφή στην ψηφιοποίηση
Συνολικά, η μελέτη διαπιστώνει ότι ο κλάδος του real estate και των κατασκευών βρίσκεται σε διαδικασία έντονου ψηφιακού
μετασχηματισμού. Βασικοί παράγοντες αλλαγής του κλάδου είναι η ψηφιοποίηση, το internet of things, η τρισδιάστατη
χαρτογράφηση/ χαρτογράφηση και η εν γένει προσφορά υπηρεσιών, που επικεντρώνονται στη βιωσιμότητα των κτηρίων.
Κομβική για τον κλάδο - σύμφωνα με τη μελέτη - είναι και η εξασφάλιση της καινοτομίας. “Η εμφάνιση ολοκληρωμένων
συστημάτων PMIS, BIM και data analytics τοποθετούνται στην κορυφή των τάσεων καινοτομίας καθιστώντας τις επενδύσεις
στον κλάδο αποδοτικές και βιώσιμες”, σχολιάζει η σχετική έκθεση της KPMG.Σύμφωνα με τη μελέτη, οι πιέσεις που δέχεται ο
κλάδος στην Ελλάδα από το 2012 είναι πολυεπίπεδες και μεταφράζονται σε χαμηλές επενδύσεις και σημαντικές μειώσεις στην
παραγωγικότητα, στους τζίρους και στο προσωπικό των εταιρειών. Σύμφωνα με τη μελέτη, οι πιέσεις που δέχεται ο κλάδος
στην Ελλάδα από το 2012 είναι πολυεπίπεδες και μεταφράζονται σε χαμηλές επενδύσεις και σημαντικές μειώσεις στην
παραγωγικότητα, στους τζίρους και στο προσωπικό των εταιρειών. Ωστόσο, από το 2018, παρά την πανδημία, ο κλάδος
βρίσκεται σε ανοδική πορεία. “Μια σειρά από κολοσσιαία κατασκευαστικά έργα, που ξεκινούν το προσεχές διάστημα,
σηματοδοτούν μια πρωτοφανή μελλοντική ανάπτυξη του κατασκευαστικού κλάδου που μπορεί να δώσει ώθηση, όχι μόνο
στην κοινωνία μέσω νέων λειτουργικών υποδομών και θέσεων εργασίας, αλλά και στην ευρύτερη οικονομία με τη δημιουργία
ενός ισχυρού επενδυτικού κλίματος”, αναφέρει η μελέτη.
(ΠΗΓΗ:sepe.gr NEWSLETTER 21.06.2022)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

➢

Ετήσιο άλμα 33,3% του κύκλου εργασιών στη βιομηχανία τον Απρίλιο του 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΣΤΑΤ 20.06.2022
Ισχυρή ετήσια αύξηση παρουσίασε ο κύκλος εργασιών στη βιομηχανία τον Απρίλιο του 2022, ο οποίος καταγράφηκε ενισχυμένος
κατά 33,3% σε σχέση με το ίδιο διάστημα πέρυσι, αν και κινήθηκε ελαφρώς πτωτικά κατά 2,6% συγκριτικά με τον Μάρτιο.
Αναλυτικά, η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε τον Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, με έτος βάσης 2015=100,0 και
μήνα αναφοράς τον Απρίλιο 2022, η εξέλιξη του οποίου σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, έχει ως εξής:
•
Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) του μηνός Απριλίου
2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2021, παρουσίασε αύξηση 33,3% έναντι αύξησης 53,0% που
σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2021 με το 2020.
•
Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία του μηνός Απριλίου 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του
Μαρτίου 2022, παρουσίασε μείωση 2,6%.
•
Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Μαΐου 2021 – Απριλίου 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του
δωδεκαμήνου Μαΐου 2020 – Απριλίου 2021, παρουσίασε αύξηση 33,3%, έναντι μείωσης 5,1% που σημειώθηκε κατά τη
σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

➢

Αύξηση κατά 186 εκατ. ευρώ σημείωσε ο τζίρος στον κλάδο καταλυμάτων τον Απρίλιο του 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΣΤΑΤ 21.06.2022
Αύξηση κατά 186 εκατ. ευρώ σημείωσε ο τζίρος των επιχειρήσεων στον κλάδο των καταλυμάτων τον Απρίλιο του 2022, ενώ
εκείνος στις επιχειρήσεις της εστίασης αυξήθηκε κατά περίπου 85,6 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, για τις
επιχειρήσεις στον κλάδο των καταλυμάτων, με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων και για τις οποίες υπάρχουν
διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Απρίλιο 2022 ανήλθε σε 221.978.672 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση
518,7% σε σχέση με τον Απρίλιο 2021 όπου είχε ανέλθει σε 35.880.264 ευρώ.
Για τις επιχειρήσεις στον κλάδο των υπηρεσιών εστίασης, με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων και για τις οποίες
υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Απρίλιο 2022 ανήλθε σε 149.376.858 ευρώ, σημειώνοντας
αύξηση 134,2% σε σχέση με τον Απρίλιο 2021 όπου είχε ανέλθει σε 63.794.118 ευρώ.
Αθροιστικά για τις επιχειρήσεις στους κλάδους των καταλυμάτων και των υπηρεσιών εστίασης, με υποχρέωση τήρησης
διπλογραφικών βιβλίων και για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Απρίλιο 2022
ανήλθε σε 371.355.530 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 272,6% σε σχέση με τον Απρίλιο 2021 όπου είχε ανέλθει σε 99.674.382
ευρώ. Για τις επιχειρήσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων με συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών το 2021 μεγαλύτερη από
1%, η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου (1.042,7%) και η μικρότερη στην Περιφερειακή
Ενότητα Εύβοιας (111,5%).

➢

Μειώθηκε κατά 0,2% η δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου τον Απρίλιο του 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΣΤΑΤ 23.06.2022
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, υποχώρησε κατά 0,2% η δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου τον Απρίλιο του 2022
σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2021 προς το 2020, σημειώθηκε μείωση κατά 0,9%.
Σε ό,τι αφορά την Ολική Χωρητικότητα του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, παρουσίασε μείωση κατά
2,3% τον μήνα Απρίλιο του 2022 σε σύγκριση με την αντίστοιχη χωρητικότητα του Απριλίου 2021. Κατά την αντίστοιχη σύγκριση
του έτους 2021 προς το 2020, σημειώθηκε μείωση κατά 3,4%.

Διάλογοι Μελλοντικής Σκέψης - Θεσσαλονίκη 2022
Το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο διοργανώνει υβριδικό συνέδριο με τίτλο «Διάλογοι Μελλοντικής Σκέψης Θεσσαλονίκη 2022» (Thessaloniki Future Thinking Dialogues 2022) στις 27 & 28 Ιουνίου 2022 και ώρα 3:00μ.μ - 8:00μ.μ. στο
ξενοδοχείο The Met Hotel στη Θεσσαλονίκη.
Το TFTD χρησιμεύει ως πλατφόρμα ανοικτής συζήτησης, διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων και προτάσεων για ζωτικά ζητήματα
που αφορούν τα επιχειρηματικά, οικονομικά και εκπαιδευτικά οικοσυστήματα μέσα από μία καινοτόμο αλλά θεμελιώδη προσέγγιση
με μία ματιά στο μέλλον.
Ζούμε σε μία εποχή, όπου οι ραγδαίες αλλαγές που συμβαίνουν στον κόσμο διαμορφώνουν ένα περιβάλλον με διαφορετικές
απαιτήσεις και προσανατολισμούς, οι οποίοι βρίσκονται υπό συνεχή προσαρμογή. Αυτές οι αλλαγές εγείρουν ανησυχίες σε μία
κοινωνία που αναζητά και διαμορφώνει συνεχώς νέα μοντέλα και πρακτικές εκπαίδευσης και κατάρτισης για να ανταποκριθεί στις
μελλοντικές προκλήσεις. Ως εκ τούτου, τα συστήματα εκπαίδευσης, απασχόλησης και κατάρτισης πρέπει να προβλέπουν και να
προσαρμόζονται στις συνεχείς αλλαγές στις οικονομίες και τις κοινωνίες που επηρεάζουν τη ζήτηση δεξιοτήτων στο παρόν και στο
μέλλον.
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο πρόγραμμα της ημερίδας, πατήστε εδώ.
Για να πραγματοποιήσετε εγγραφή, πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Νίκο Τσαβδάρογλου, τηλ. 2310 286 453,
email: n.tsavdaroglou@amcham.gr .

Το 54% του τζίρου του λιανεμπορίου θα προέρχεται από ψηφιακά κανάλια το 2024
Με ταχείς ρυθμούς - αν και λιγότερο ταχείς σε σχέση με την κορύφωση της πανδημίας - συνεχίζεται η στροφή των πολιτών στο
ηλεκτρονικό εμπόριο. Ενώ το 2020, το 30% των εσόδων των εμπορικών επιχειρήσεων του πλανήτη προήλθε από ψηφιακά
κανάλια, το 2024 το ποσοστό αυτό θα αυξηθεί σε 54%.
Η μετάβαση των καταναλωτών προς τα ψηφιακά κανάλια ξεκίνησε πριν την εμφάνιση της COVID-19, η πανδημία την επιτάχυνε,
ωστόσο, η τάση των διαδικτυακών αγορών παραμένει και μετά την πανδημία. Πρόσφατη, μελέτη της Salesforce κατέδειξε πως
περίπου το 60% των συναλλαγών πραγματοποιείται πλέον διαδικτυακά και ότι περισσότεροι από τους μισούς πελάτες (53%)
προτιμούν να κάνουν τις αγορές τους μέσω ψηφιακών καναλιών. Έρευνα της Salesforce (State of Commerce) σε δείγμα 4.000
επιχειρήσεων καταγράφει πώς ανταποκρίνονται οι ίδιες οι εταιρείες σε αυτήν την ψηφιακή πρόκληση, επεκτείνοντας τα online
κανάλια, για να ανταποκριθούν στις προσδοκίες των πελατών. Παρόλο που μόνο το 41% των ερωτηθέντων αισθάνεται πλήρως
προετοιμασμένο να χειριστεί τα αναδυόμενα κανάλια, οι επενδύσεις για την επέκταση των τελευταίων βρίσκονται σε εξέλιξη. Το
60% των επαγγελματιών του εμπορίου, που ρωτήθηκαν, έχει υιοθετήσει νέα κανάλια τα τελευταία δύο χρόνια και το 81% βρίσκεται
στη διαδικασία να το κάνει.
Πληρωμές με κρυπτονομίσματα;
Ταυτόχρονα με τη διείσδυση του ψηφιακού εμπορίου αυξάνεται και η δημοτικότητα των “εναλλακτικών” επιλογών πληρωμής.
Εκτός από τις πιστωτικές κάρτες και τα τραπεζικά εμβάσματα, τουλάχιστον οι μισές εταιρείες δέχονται πληρωμές μέσω PayPal
και ApplePay ή δόσεις (“αγοράστε τώρα, πληρώστε αργότερα”). Εάν επαληθευτούν οι προβλέψεις, η συντριπτική πλειοψηφία των
επιχειρήσεων (σχεδόν 9 στις 10) θα δέχεται αυτές τις επιλογές στα επόμενα δύο έτη. Ένας από τους πιο πολυσυζητημένους
τρόπους πληρωμής - το κρυπτονόμισμα - φαίνεται να γίνεται σταδιακά αποδεκτός, αν και σήμερα μόνο 30% των επιχειρήσεων
το δέχονται ως επιλογή. Παρ’ όλα αυτά, ο ρόλος των κρυπτονομισμάτων στο εμπόριο αναμένεται να διευρυνθεί σημαντικά. Ένα
επιπλέον 46% των εμπορικών επιχειρήσεων αναφέρει ότι σκοπεύει να δεχτεί πληρωμές με κρυπτονομίσματα μέσα στην επόμενη
διετία - προβλεπόμενος ρυθμός ανάπτυξης υψηλότερος από οποιαδήποτε άλλη μέθοδο πληρωμής. Ωστόσο, μόνο το 40% των
επαγγελματιών του εμπορίου, που συμμετείχαν στην έρευνα, αισθάνονται απολύτως έτοιμοι να ανταποκριθούν σε νέους τρόπους
πληρωμών, καθώς ανησυχούν για ενδεχόμενες απάτες, αλλά και το κόστος και τον χρόνο, που απαιτούνται για την εφαρμογή
τους.
Αυτοματοποίηση
Καθώς αυξάνονται οι πληθωριστικές πιέσεις σε όλους τους κλάδους, η επικέντρωση στην αποδοτικότητα και βελτιστοποίηση
αποτελεί προτεραιότητα για τις επιτυχημένες επιχειρήσεις. Σχεδόν οι μισές (45%) εμπορικές εταιρείες επισπεύδουν την
αυτοματοποίηση των διαδικασιών τους στην επόμενη διετία.
Οι ψηφιακοί ηγέτες - φυσικά - προπορεύονται, έχοντας 4 φορές περισσότερες πιθανότητες από όσους υστερούν ψηφιακά να
επιτύχουν στην αυτοματοποίηση και 3,5 φορές περισσότερες να εφαρμόσουν αποτελεσματικά μια στρατηγική τεχνητής
νοημοσύνης. (ΠΗΓΗ:sepe.gr NEWSLETTER 21.06.2022)

Θετικό το ισοζύγιο της απασχόλησης τον Μάιο του 2022
σύμφωνα με τα στοιχεία του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ»
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 21.06.2022
Θετικό παρέμεινε το ισοζύγιο ροών μισθωτής απασχόλησης, τόσο το Μάιο όσο και κατά το πρώτο πεντάμηνο του έτους, σύμφωνα
με τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ».
Συγκεκριμένα, κατά τον περασμένο μήνα οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 326.359, ενώ οι αποχωρήσεις σε 226.403
(107.522 οικειοθελείς αποχωρήσεις και 118.881 καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου
χρόνου). Συνεπώς το ισοζύγιο του Μαΐου ήταν θετικό κατά 99.956 θέσεις εργασίας.
Στο πεντάμηνο Ιανουαρίου – Μαΐου οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 1.115.594 και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 867.515
(456.827 καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου και 410.688 οικειοθελείς
αποχωρήσεις). Έτσι, το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του πρώτου τριμήνου του έτους ήταν θετικό κατά 248.079
θέσεις εργασίας.

Αναλυτικά η σχετική Έκθεση εδώ

Σφράγιση και δημοσιοποίηση πρατηρίων που πωλούν νοθευμένα καύσιμα
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΑΔΕ 17.06.2022
Στη σφράγιση των πρατηρίων, που κατέχουν, διακινούν και εμπορεύονται νοθευμένα καύσιμα και τη δημοσιοποίηση των
στοιχείων τους, μπορεί πλέον να προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με απόφαση, που υπέγραψε ο Διοικητής της
ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής.
Οι ημέρες σφράγισης, ανάλογα με την ποσότητα των νοθευμένων καυσίμων, που θα προκύπτει από τον εργαστηριακό έλεγχο
του Γενικού Χημείου του Κράτους, είναι οι εξής:
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΝΟΘΕΥΜΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΗΜΕΡΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

Μέχρι 5.000 λίτρα
Άνω των 5.000 λίτρων - 20.000 λίτρα
Άνω των 20.000 λίτρων - 45.000 λίτρα
Άνω των 45.000 λίτρα

10 ημέρες
30 ήμερες
50 ήμερες
90 ημέρες

Πώς γίνεται η σφράγιση
Η σφράγιση επιβάλλεται σε όλες τις δεξαμενές του πρατηρίου ή όποιας άλλης εγκατάστασης, με ειδικές σφραγίδες και
αυτοκόλλητες ταινίες στην κεντρική είσοδο και στις αντλίες. Στις αυτοκόλλητες ταινίες αναγράφεται εμφανώς στα ελληνικά
και τα αγγλικά ότι το πρατήριο σφραγίζεται λόγω νοθείας. Τα νοθευμένα καύσιμα πρέπει να απαντλούνται υποχρεωτικά με
ειδικές διαδικασίες και με δαπάνες του ιδιοκτήτη του πρατηρίου, κατά τη διάρκεια που αυτό θα είναι σφραγισμένο, αλλιώς η
εγκατάσταση δεν θα μπορεί να λειτουργεί μετά το πέρας της σφράγισής της.
Η διαδικασία δημοσιοποίησης
Επιπλέον, η ΑΑΔΕ, τηρώντας το πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, δημοσιοποιεί στον
ιστότοπό της (www.aade.gr) για ένα έτος τα στοιχεία των παραβατών, ώστε να ενημερώνονται οι πολίτες.
Τα στοιχεία, που θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ, είναι:
• Το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του φυσικού προσώπου ή η επωνυμία του νομικού προσώπου και ο διακριτικός
του τίτλος
• Η πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση
• Ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης της απόφασης δημοσιοποίησης της παράβασης
• H περιγραφή της παράβασης
• Η ποσότητα των νοθευμένων καυσίμων που εντοπίσθηκε
• Το χρονικό διάστημα της σφράγισης της εγκατάστασης
• Η τυχόν άσκηση προσφυγής κατά της απόφασης δημοσιοποίησης
• Ο αριθμός της απόφασης επί της προσφυγής και η τυχόν άσκηση ενδίκων μέσων

Ενημερωτική Διαδικτυακή Εκδήλωση «Ελληνική
Αναπτυξιακή Τράπεζα: Πρωτοβουλίες &
χρηματοδοτικά εργαλεία στήριξης των ΜΜΕ»
Το Επιμελητήριο Φθιώτιδας σε συνεργασία με την
Ελληνική
Αναπτυξιακή
Τράπεζα
διοργανώνουν
ενημερωτική διαδικτυακή εκδήλωση την Τετάρτη 29
Ιουνίου 2022 και ώρα 18:00 με θέμα «Ελληνική
Αναπτυξιακή Τράπεζα: Πρωτοβουλίες & χρηματοδοτικά
εργαλεία στήριξης των ΜΜΕ»
Ομιλητές θα είναι ο κ. Στέργιος Σουγιουτζόγλου, Γενικός
Διευθυντής Χρηματοδοτικών Προϊόντων και ο κ. Γεώργιος
Τσαγκαράκης, Διευθυντής Δανείων και Εγγυήσεων.
Σύνδεσμος συμμετοχής στην εκδήλωση:
https://us06web.zoom.us/j/84874978278?pwd=Tk5lU3drS
WxMaHBuUU5rR3RYZzB1UT09
Meeting ID: 848 7497 8278
Passcode: 356800

Διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα «Πνευματική ιδιοκτησία
και ΜΜΕ στην ψηφιακή οικονομία»
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Κυβέρνηση των Η.Π.Α.
διοργανώνουν διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα « Πνευματική
ιδιοκτησία και ΜΜΕ στην ψηφιακή οικονομία. Το διαδικτυακό
σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις 7 Ιουλίου 2022 από τις
15:00 έως τις 17:00 (ώρα Βρυξελλών) με τη μορφή δίωρης
εικονικής συνάντησης. Το διαδικτυακό σεμινάριο θα
πραγματοποιηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Interactio, η
οποία προσφέρει τη δυνατότητα παρακολούθησης της
εκδήλωσης σε διάφορες γλώσσες.
Για να δηλώσετε συμμετοχή στο σεμινάριο πατήστε εδώ
Για πληροφορίες για το σεμινάριο και το πρόγραμμα πατήστε
εδώ
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο e-mail:
TTC-WG9@ec.europa.eu

Focus Business Turkey 2022
Το Εμπορικό Τμήμα του Γενικού Προξενείου της Τουρκικής Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη
Focus Business Turkey Ιούνιος 2022
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο δελτίο, πατήστε εδώ

απέστειλε το ενημερωτικό δελτίο

Ημερίδα «Doing Business with Latin America»
Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και το
Επιχειρηματικό Συμβούλιο Ελλάδας-Λατινικής Αμερικής σε συνεργασία με το
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών και το Enterprise Europe Network
(EEN-Hellas 2025) διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα για τις ευκαιρίες και
δυνατότητες επιχειρηματικής παρουσίας στις αγορές της Λατινικής Αμερικής.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Ιουλίου 2022, 13.00-16.00 στο
ΕΒΕΑ, κατά την οποία θα παρουσιασθούν οι αγορές της Βραζιλίας, του Μεξικού,
του Παναμά, της Ουρουγουάης, της Αργεντινής και του Περού.
Στόχος της εκδήλωσης είναι αφενός να ενημερωθούν τα στελέχη εξωστρεφών
ελληνικών εταιριών για τις αγορές αυτές και αφετέρου όσοι ενδιαφέρονται να
συμμετάσχουν σε Επιχειρηματική Αποστολή που θα διοργανώσουν οι Φορείς στη
Λατινική Αμερική τον προσεχή Οκτώβριο με αποκλειστικό σκοπό συναντήσεις Β2Β
με τοπικές εταιρίες.
Για τη παρακολούθηση της ημερίδας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν
εγγραφή
στο
link
https://griechenland.ahk.de/gr/ekdiloseis/imerida-doingbusiness-with-latin-america (δεν υπάρχει κόστος).

Εκδήλωση με θέμα «Ξεκλείδωσε
τις επιλογές σου, ελεύθερος από
εξαρτήσεις»
Το Κέντρο Πρόληψης «ΕΛΠΙΔΑ» στο
πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας
κατά των Ναρκωτικών, οργανώνει σε
συνεργασία με το Δήμο Καλαμαριάς
εκδήλωση με τίτλο ««Ξεκλείδωσε τις
επιλογές

σου,

ελεύθερος

από

Για το πρόγραμμα της ημερίδας πατήστε εδώ
Για περισσότερες πληροφορίες στον κ. Γιάννης Πατσιαβός, Senior Manager,
Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, τ. 2106419026,
6945234747, y.patsiavos@ahk.com.gr
και στην κα Μαρία Ζωγράφου, Προϊσταμένη Τμήματος Διεθνών Σχέσεων ΕΒΕΑ, τ.
2103643304, excom@acci.gr .

εξαρτήσεις» την Τετάρτη 29 Ιουνίου
2022, στη Πλάζ Αρετσούς.

Διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»
Το Τεχνικό Περιοδικό ΚΤΙΡΙΟ διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο: «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» την Τρίτη 28
Ιουνίου 2022 και ώρα 6:30 μ.μ. - 8:00 μ.μ..
Σημαντικά αρχιτεκτονικά γραφεία της Ελλάδας παρουσιάζουν έργα τους με σκοπό την ευρύτερη διάδοση της αρχιτεκτονικής
και της ποιότητας στα κτίρια.
Απευθύνονται σε όλους όσοι ενδιαφέρονται για την αρχιτεκτονική και την ποιοτική κατασκευή των κτιρίων.
Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι δωρεάν. Για να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής, πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε το site: https://ktirio.gr/el/ ή να επικοινωνήσετε με email:
ktirio@ktirio.gr , τηλ. 2310 480 340 .

Δύο νέα Διαδικτυακά Σεμινάρια από το Enterprise Greece Exports Academy
Η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise Greece), ο αρμόδιος εθνικός φορέας, υπό την
εποπτεία του Υπουργείου Εξωτερικών, για την προώθηση των εξαγωγών και την προσέλκυση επενδύσεων, στο πλαίσιο της
στρατηγικής της προτεραιότητας να εκπαιδεύσει και να ενδυναμώσει τις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις, συστήνει μία νέα
υπηρεσία: την Enterprise Greece Exports Academy.
Το εκπαιδευτικό έργο της Ακαδημίας εγκαινιάζεται με το εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Ενδυνάμωση Εξαγωγικών Δεξιοτήτων», το
οποίο ξεκινάει τον Ιούνιο 2022 και περιλαμβάνει δύο συμπληρωματικά σεμινάρια:
• Ανάπτυξη πωλήσεων μέσω στοχευμένης συμμετοχής σε Διεθνείς Εμπορικές Εκθέσεις
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής 28.06.2022
Πληροφορίες – Συμμετοχή
• Τεχνικές Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας για Ανάπτυξη Εξαγωγών
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής 05.07.2022
Πληροφορίες -Συμμετοχή
Τα σεμινάρια θα διεξαχθούν διαδικτυακά σε ολιγομελή τμήματα, μέχρι 15 ατόμων. Το καθένα εξ’ αυτών ολοκληρώνεται σε δύο
τρίωρες διαδικτυακές συνεδρίες. Με την ολοκλήρωση κάθε σεμιναρίου, θα απονεμηθεί στους εκπαιδευομένους πιστοποιητικό
παρακολούθησης. Βάσει ζήτησης, θα προγραμματιστεί δεύτερος κύκλος διεξαγωγής, το ερχόμενο φθινόπωρο.
Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε:
1. Στελέχη εξαγωγικών επιχειρήσεων που ειδικεύονται α) στις πωλήσεις, β) στην ανάπτυξη νέων αγορών και γ) στο μάρκετινγκ
και
2. Εξαγωγικές εταιρίες προϊόντων ή/και υπηρεσιών, από κάθε επιχειρηματικό κλάδο, με υπάρχουσα ή δυνητική εξαγωγική
δραστηριότητα.
Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας λόγω του περιορισμένου αριθμού συμμετοχών (έως 15 άτομα ανά τμήμα).

15ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα «Ενέργεια & Κλιματική Αλλαγή»
Το δίκτυο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ διοργανώνει το 15ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα «Ενέργεια & Κλιματική Αλλαγή» στις 1214 Οκτωβρίου 2022, με την πρόθεση να φιλοξενηθεί στο κτίριο «Κωστής Παλαμάς» του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών.
Στο Συνέδριο καλούνται να συμμετάσχουν επιστήμονες, ερευνητές, υποψήφιοι διδάκτορες και μηχανικοί από τον ακαδημαϊκό,
επιστημονικό, μηχανικό και βιομηχανικό τομέα, οι οποίοι θα συμβάλουν στην προώθηση και διάδοση της επιστημονικής
γνώσης.
Όλα τα θέματα μπορούν να σχετίζονται με θέματα πολιτικής, αγοράς και τεχνολογίας. Οι συμμετέχοντες είναι ευπρόσδεκτοι να
υποβάλουν περιλήψεις σχετικές με τα ακόλουθα θέματα ή με συνδυασμούς τους:
Θέμα Α: Περιβάλλον – Θέματα Κλιματικής Αλλαγής
1. Ρύπανση του περιβάλλοντος
2. Μείωση
3. Προσαρμογή
4. Βιώσιμη Ανάπτυξη (ειδικά θέματα που σχετίζονται με τον 7ο στόχο για προσιτή και καθαρή ενέργεια)
Θέμα Β: Θέματα Ενέργειας
1. Συμβατικά καύσιμα (πετρέλαιο, αέριο, άνθρακας, λιγνίτης)
2. Ηλεκτρική ενέργεια
3. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ηλιακή, αιολική, υδροηλεκτρική, γεωθερμία, βιομάζα, απόβλητα, παλιρροιακά κύματα,
υδρογόνο)
4. Βιοκαύσιμα και Βιοενέργεια
5. Ενεργειακή απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας
Προθεσμία υποβολής περιλήψεων: 5 Ιουλίου 2022
Ειδοποίηση αποδοχής: 15 Ιουλίου 2022
Προθεσμία για την πλήρη υποβολή της εργασίας: 10 Οκτωβρίου 2022 (ευέλικτη, μπορεί να υποβληθεί αργότερα έως αυτή την
ημερομηνία, ανάλογα με την υποβολή της περίληψης)
Η εκδήλωση απευθύνεται σε φορείς λήψης αποφάσεων και πολιτικής για θέματα επενδύσεων πράσινης ενέργειας,
ενδιαφερόμενους φορείς της αγοράς, επιστήμονες, ακαδημαϊκούς, επικεφαλής έργων και κοινοπραξίες.
Η πρώτη ημέρα είναι αφιερωμένη στο «9ο Φόρουμ Επενδύσεων Πράσινης Ενέργειας», η δεύτερη ημέρα στις «Επιστημονικές
εργασίες» και η τρίτη στην «Εκδήλωση Μεσιτείας».
Κάθε ημέρα είναι αφιερωμένη σε διαφορετικές προοπτικές των πολιτικών για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή,
επιτρέποντας με αυτό τον τρόπο πιο εστιασμένες παρουσιάσεις και συζητήσεις στις πολιτικές, επιστημονικές και επιχειρηματικές
απόψεις του θέματος.
Για να συμπληρώσετε τη φόρμα εγγραφής και να ενημερωθείτε σχετικά με το αντίτιμο εισιτηρίου, πατήστε εδώ.
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, μπορείτε να επισκεφθείτε το site: promitheasnews@kepa.uoa.gr ή να επικοινωνήσετε με email:
epgsec@kepa.uoa.gr , τηλ. (+30) 210-7275732 .

Συνέδριο « Η Πρωτοβουλία των Τριών Θαλασσών ως πλατφόρμα για την ανάπτυξη της συνδεσιμότητας, της
διασυνοριακής και διαπεριφερειακής συνεργασίας»
Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και η Πρεσβεία της Δημοκρατίας της Πολωνίας στην Αθήνα, μαζί με τους
ΕΟΕΣ ΕΛΙΚΑΣ, Αμφικτυονία και Ευξεινή Πόλη διοργανώνουν συνέδριο με θέμα «Η Πρωτοβουλία των Τριών Θαλασσών
ως πλατφόρμα για την ανάπτυξη της συνδεσιμότητας, της διασυνοριακής και διαπεριφερειακής συνεργασίας».
Στόχος του συνεδρίου είναι η εξοικείωση της ελληνικής κοινής γνώμης με την Πρωτοβουλία των Τριών Θαλασσών,
παρουσιάζοντάς την ως μια πραγματικά πολυμερή μορφή συνεργασίας, προσανατολισμένη στην αποτελεσματική επίτευξη
κοινών στόχων.
Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 28 Ιουνίου 2022 στις εγκαταστάσεις του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης (αίθουσα 319 Κτίριο Σχολής Οικονομικών Πολιτικών Επιστημών – Νομικής Σχολής).
Το συνέδριο θα διεξαχθεί σε υβριδική μορφή με διαθέσιμη πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Για το πρόγραμμα του συνεδρίου εδώ
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε παρακαλώ στο εξής email: helicas.egtc@gmail.com, τηλ.: 2310 990571.
Livestreaming: https://www.eps.auth.gr/events/, και επιλέγετε το event «Η Πρωτοβουλία των Τριών Θαλασσών ως πλατφόρμα για
την ανάπτυξη της συνδεσιμότητας, της διασυνοριακής και διαπεριφερειακής συνεργασίας».

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ A. 1079 /15-06-2022 (ΦΕΚ 3100/Τεύχος Β΄/17.06.2022)
Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και του τρόπου επιβολής σφράγισης και αποσφράγισης των εγκαταστάσεων κατόχων
άδειας εμπορίας ή άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, σε περίπτωση που διαπιστώνεται κατοχή, διακίνηση και
εμπορία νοθευμένων καυσίμων, καθώς και καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων
των παραβατών, των παραβάσεων, των κυρώσεων, του τρόπου, του χρόνου και του μέσου δημοσιοποίησης, σύμφωνα με την
παρ. 4 του άρθρου 119 Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265).
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1052525 ΕΞ 2022 (ΑΔΑ: 9Β8Δ46ΜΠ3Ζ-ΦΧ3)
Κοινοποίηση Κανονισμού (ΕΕ) 2022/870 (L152/108 3-6-2022) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής
Μαΐου 2022 (για τα προσωρινά μέτρα απελευθέρωσης του εμπορίου, τα οποία συμπληρώνουν τις εμπορικές παραχωρήσεις που
εφαρμόζονται στα Ουκρανικά προϊόντα βάσει της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και της ΕΚΑΕ και των κρατών μελών της,
αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1074 /09-06-2022 (ΑΔΑ: 66ΘΨ46ΜΠ3Ζ-5ΘΝ)
Ορισμός του τύπου και περιεχομένου του εντύπου Δ212 «Δήλωση ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών και
παροχών τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών προς άλλα κράτη μέλη» και της
διαδικασίας υποβολής αυτού. (ΦΕΚ 3036/Τεύχος Β΄/17.06.2022)
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΑΠΟΦΑΣΗ A. 1080 /15-06-2022 (ΑΔΑ: ΩΑΓΝ46ΜΠ3Ζ-ΤΛΕ)
Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων και λοιπών στοιχείων των
φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης στην εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών
Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
(ΦΕΚ 3146/Τεύχος Β΄ /22.06.2022)
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΔΤΔ Γ 1053068 ΕΞ 2022 (ΨΛ2746ΜΠ3Ζ-9ΛΟ)
Απαγορεύσεις και Περιορισμοί – Καν. (ΕΕ) 2022/879 του Συμβουλίου για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014
σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΒΕΛΓΙΟ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στις Βρυξέλλες, απέστειλε ενημερωτικό δελτίο με
τίτλο:
-Εξωτερικό Εμπόριο του Βελγίου 2021
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στις
Βρυξέλλες (http://agora.mfa.gr/) , email: ecocom-brussels@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .

ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στα Σκόπια, απέστειλε:
-Κλαδική μελέτη για τον τομέα της ενέργειας στη Βόρεια Μακεδονία (Ιούνιος 2022)
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στα
Σκόπια: www.agora.mfa.gr ,email: ecocom-skopje@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ (συνέχεια)
ΙΣΠΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μαδρίτη, απέστειλε ενημερωτικά έγγραφα
με θέμα:
-Μείωση της εξάρτησης των ισπανικών ξενοδοχείων απο διαδικτυακές πλατφόρμες
-Έρευνα της Αdecco για την αγορά εργασίας και τα επίπεδα μισθών στην Ισπανία
-Πραγματοποίηση ημερίδας για τον εορτασμό της παγκόσμιας ημέρας για την καταπολέμηση της ξηρασίας
-Αποτίμηση δράσης εξωστρέφειας - διεθνούς κλαδικής έκθεσης ενέργειας και φυσικού περιβάλλοντος Genera
-Η πορεία του εξωτερικού εμπορίου στην Ισπανία
-Η αγορά ακινήτων απο αλλοδαπούς στην Ισπανία για το 2021
-Η αυτόνομη κοινότητα Μαδρίτης μια απο τις επίλεκτες ως κόμβος ψηφιακής καινοτομίας στην ΕΕ
-Οι οικονομικές προκλήσεις για την αυτόνομη κοινότητα της Ανδαλουσίας
-Στοιχεία για τον εγχώριο τουρισμό στην Ισπανία
-Οδηγός Επιχειρείν Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης για την Ισπανία 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 .

ΙΣΡΑΗΛ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Τελ - Αβίβ, απέστειλε:
-Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο Απριλίου - Μαΐου 2022
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο
Τελ Αβίβ (www.agora.mfa.gr), τηλ: +972-3-605.52.99* ,
φαξ: +972-3-695.13.29 , email: ecocom-telaviv@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
4η Διεθνής Έκθεση E L E C - T E C
Πόλη: Αθήνα MEC Παιανίας
Ημερομηνία:07-09 Οκτωβρίου 2022
Εκθέματα: Hλεκτρολογικά είδη
Πληροφορίες: Site: , https://www.elec-tec.gr/el/default.asp?sw=1920 , email:info=elec-tec.gr@mailstudio.grτηλ:210 6800470
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 2022
Πόλη: METROPOLITANEXPO, Αθήνα
Ημερομηνία:14-16 Οκτωβρίου2022
Εκθέματα:Έκθεσηαλουμινίου
Πληροφορίες: Site:http://www.aluminium.org.gr/ τηλ:2107256130
e-mail:info@aluminium.org.gr
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα
Ημερομηνία: 14-16 Οκτωβρίου 2022
Εκθέματα: Έκθεση με θέμα την οικοδομή
Πληροφορίες: Site: https://buildexpogreece.com/category/oikodomi-expo-news/
29η Διεθνής Έκθεση Γεωργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και Εφοδίων Agrotica
Πόλη: ΔΕΘ-Helexpo, Θεσσαλονίκη
Ημερομηνία: 20-23/10/2022
Εκθέματα:Έκθεση Γεωργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και Εφοδίων
Πληροφορίες: Site:https://agrotica.helexpo.gr/el, τηλ: 2310 291 101
e-mail:agrotica@helexpo.gr
Β2Β Travel & M.I.C.E. Event ATHENS
Πόλη: Brown Hotels, Αθήνα
Ημερομηνία: 31/10/2022 - 01/11/2022
Εκθέματα: Έκθεση για τον Ελληνικό Τουρισμό
Πληροφορίες: Site: http://b2btravelevent.com/ email: director@b2btravelevent.com

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Salon Zen
Πόλη: Παρίσι, Porte de Champerret
Ημερομηνία: 1-3 Οκτωβρίου 2022
Πληροφορίες: site: www.salon-zen.fr
BATIMAT, IDEOBAIN, INTERCLIMA
Πόλη:Παρίσι - Γαλλία
Ημερομηνία: 3– 6 Οκτωβρίου 2022
Εκθέματα:Κατασκευαστικός τομέας
Πληροφορίες:https://www.batimat.com/en-gb.html
BEAUTYISTANBUL
Πόλη:Ταξίμ-Κωνσταντινούπολη
Ημερομηνία:13-15 Οκτωβρίου 2022
Εκθέματα:Καλλυντικά, είδη ομορφιάς
Πληροφορίες:www.beauty-istanbul.com
COSMETIC 360
Πόλη: Παρίσι - Γαλλία
Ημερομηνία: 12 Οκτωβρίου 2022
Εκθέματα: Διεθνής Έκθεση αισθητικής και ομορφιάς
Πληροφορίες: www.cosmetic-360.com
AGROKOS
Πόλη: Πρίστινα, Κόσοβο
Ημερομηνία: 19-20 Οκτωβρίου 2022
Εκθέματα: Έκθεση για τρόφιμα, αναψυκτικά γεωργία και γεωργικά μηχανήματα
Πληροφορίες: site: www.ceokos.com e-mail: info@ceokos.com
R+T Turkey
Πόλη: Istanbul Expo Center, Κωνσταντινούπολη
Ημερομηνία: 20-22 Οκτωβρίου 2022
Εκθέματα: Έκθεση για συστήματα ηλιακής σκίασης και αυτόματων πορτών
Πληροφορίες: e-mail: hulya.civelek@messe-stuttgart.com.tr

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Κύπρος
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Λευκωσία, ενημερώνει ότι η κυβέρνηση της
Κυπριακής Δημοκρατίας προκήρυξε δύο (2) νέους δημόσιους διεθνείς διαγωνισμούς.
Από αυτούς, ο μεν πρώτος, με προϋπολογισμό 27,715 εκ. Ευρώ και προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος την 09.09.22, αφορά
την ανέγερση τεχνικής σχολής στη Λεμεσό (αναθέτουσα αρχή: Υπουργείο Παιδείας, επικοινωνία με κα Ουρανία Βασιλείου, τηλ.:
+357 22800842, e-mail: : ovasiliou@moec.gov.cy) ενώ ο δεύτερος, με προϋπολογισμό 22,200 εκ. Ευρώ και προθεσμία την
29.07.22, αφορά την επέκταση και βελτίωση συγκεκριμένων λεωφόρων της Επαρχίας Λευκωσίας (αναθέτουσα αρχή: Τμήμα
Δημοσίων Έργων Υπουργείου Μεταφορών, επικοινωνία
με κα Δώρα Σαπαρίλλα, τηλ.: +357 22806544, e-mail:
dsaparilla@tph.moi.gov.cy).
Οι δυο προκηρύξεις είναι αναρτημένες στο ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου της Κυπριακής
Δημοκρατίας, www.eprocurement.gov.cy , όπου παρέχεται η δυνατότητα να αναζητηθούν με τους
μοναδικούς αριθμούς τους, 38/22 και 36/22, αντίστοιχα, ενώ μπορεί, εναλλακτικά, να γίνει και απευθείας μετάβαση στους
σχετικούς διαδικτυακούς συνδέσμους
https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=54855 72
για τον πρώτο προαναφερόμενο διαγωνισμό και
https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=54097 29 για τον δεύτερο.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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29/6/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6/2022 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΞΙΑΣ ΤΗΛ.26953 60606

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
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25/7/2022 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΤΑΧΙΝΙ, ΠΑΣΤΕΛΙ , ΧΥΜΟΣ , ΣΤΑΦΙΔΑ , ΜΕΛΙ) ΤΗΛ.210
7494000

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΑΣΕΩΣ
- 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

•

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.

