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Οικονομικό Βαρόμετρο ΒΕΘ: Ανήσυχοι 6 στους 10 βιοτέχνες για την αποπληρωμή της επιστρεπτέας
προκαταβολής

Ανήσυχοι εμφανίζονται έξι στους δέκα βιοτέχνες της Θεσσαλονίκης καθώς εκτιμούν πως η αποπληρωμή της επιστρεπτέας
προκαταβολής θα επηρεάσει τη συνέπεια των επιχειρήσεων τους ως προς τις άλλες υποχρεώσεις τους, ενώ δυο στους δέκα
απαντούν πως δεν θα υπάρξει κάποια επίπτωση. Την ίδια ώρα προβληματισμό δημιουργούν η ακρίβεια και το ξέφρενο ράλι στις
τιμές της ενέργειας, που έχουν επηρεάσει την καταναλωτική συμπεριφορά, με αποτέλεσμα έξι στους δέκα βιοτέχνες να πιστεύουν
πως η επιχείρηση τους θα επανέλθει σε κανονικά επίπεδα από το 2024 και μετά, τρεις στους δέκα στα μέσα του 2023. Μόλις ένας
στους δέκα εμφανίζεται πιο αισιόδοξος καθώς θεωρεί πως στο τέλος του τρέχοντος έτους θα υπάρξει μεταστροφή του κλίματος.
Πέντε στους δέκα βιοτέχνες απαντούν πως ενσωματώσανε στο τελικό κόστος πώλησης των προϊόντων τους τις αυξήσεις στις τιμές
της ενέργειας και των πρώτων υλών ενώ τέσσερις στους δέκα απαντούν αρνητικά.
Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από το δεύτερο Οικονομικό Βαρόμετρο για το διάστημα Μαΐου - Ιουνίου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου
Θεσσαλονίκης, το οποίο πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο στα μέλη του. Η έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 315
επιχειρήσεις - μέλη του ΒΕΘ, περιλαμβάνει ερωτήσεις επικαιρότητας αλλά και ερωτήσεις αναφορικά με την πορεία των βιοτεχνικών
επιχειρήσεων.
Αναφορικά με τις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία το 64,6% των επιχειρήσεων απάντησε πως προκάλεσε ελλείψεις στις
πρώτες ύλες, το 16,3% πως μείωσε τη ζήτηση, το 12,6% πως περιόρισε τις εξαγωγές του και το 6,5% πως αύξησε το κόστος της
ενέργειας.
Στην ερώτηση «ποια μέτρα εκτιμάτε πως θα συνεισέφεραν στην καλύτερη πορεία της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας» το 31,1%
δήλωσε πως προς αυτή την κατεύθυνση θα συνέβαλε η χαμηλότερη φορολογία για ιδιώτες και επιχειρήσεις με επιβράβευση της
φορολογικής συνέπειας, το 26,5% η μείωση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης από το 13% στο 6%, το 14,2% η αύξηση της
επιδότησης στην ενέργεια, το 13% η μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα, το 5,7% η ευκολότερη πρόσβαση στη
χρηματοδότηση μέσω των τραπεζών, το 5,2% η χρονική μετάθεση των υποχρεώσεων που έχουν οι επιχειρήσεις και το 4,3% η
μεγαλύτερη ρευστότητα μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων.
Αρνητικός, αλλά… βελτιωμένος ο δείκτης οικονομικής συγκυρίας
Βελτιωμένος έναντι του προηγούμενου διμήνου (Μαρτίου - Απριλίου) αλλά σταθερά αρνητικός παραμένει ο δείκτης οικονομικής
συγκυρίας του ΒΕΘ. Συγκεκριμένα ο δείκτης για το διάστημα Μαΐου - Ιουνίου βρίσκεται στο -8,4% έναντι -13,5% το δίμηνο Μαρτίου Απριλίου.
Αναφορικά με την κατάσταση της επιχείρησης τους πέντε στους δέκα την κρίνουν ως ικανοποιητική, τρεις στους δέκα κακή, ενώ δυο
στους δέκα απαντούν πως είναι καλή.
Για τους επόμενους έξι μήνες, πέντε στους δέκα απαντούν πως εκτιμούν πως η κατάσταση των επιχειρήσεων τους θα παραμείνει η
ίδια, τρεις στους δέκα πως θα είναι χειρότερη, ενώ δυο στους δέκα καλύτερη.
Το 54,2% απαντά πως θα διατηρήσει το επόμενο δίμηνο το προσωπικό που απασχολεί, το 32,9% πως δεν απασχολεί προσωπικό
στην επιχείρηση του, το 5,2% πως θα απολύσει προσωπικό, ενώ το 7,7% πως θα προσλάβει προσωπικό.
Μειωμένος ήταν για το 44,3% των συμμετεχόντων στην έρευνα ο τζίρος των επιχειρήσεων τους το δίμηνο Μαΐου - Ιουνίου, κατά τη
διάρκεια του οποίου έτρεξε η έρευνα, έναντι του προηγούμενου διμήνου, ενώ ελάχιστα διαφοροποιημένο είναι το ποσοστό 43,7%
που απαντά πως ο τζίρος του παρέμεινε ίδιος. Για το 12% των συμμετεχόντων ο τζίρος τους αυξήθηκε.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΒΕΘ
ΜΑΪΟΣ -ΙΟΥΝΙΟΣ 2022

Τί καταβάλλεται από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ και ΟΠΕΚΑ για την περίοδο 27 Ιουνίου-1 Ιουλίου
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Την καταβολή των κύριων και επικουρικών συντάξεων Ιουλίου και την πληρωμή των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ περιλαμβάνει -μεταξύ
άλλων- ο προγραμματισμός των καταβολών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ και ΟΠΕΚΑ για την εβδομάδα 27 Ιουνίου-1 Ιουλίου. Συνολικά
εκτιμάται ότι θα καταβληθούν περί τα 2,3 δισ. ευρώ σε 4,8 εκατ. περίπου δικαιούχους.
Ειδικότερα:
1. Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν την περίοδο 27 Ιουνίου-1 Ιουλίου οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του Φορέα:
➢ Τη Δευτέρα 27 Ιουνίου θα καταβληθούν 546,6 εκατ. ευρώ για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις Ιουλίου σε 963.857
συνταξιούχους από τους τέως φορείς ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΝΑΤ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΔΕΗ
➢ Την Τρίτη 28 Ιουνίου θα καταβληθούν 757,3 εκατ. ευρώ σε 1.490.353 συνταξιούχους του Δημοσίου, του τ. ΙΚΑΕΤΑΜ, των τραπεζών και του ΟΤΕ των οποίων το ΑΜΚΑ λήγει σε 1, 3, 5, 7 και 9.
➢ Την Τετάρτη 29 Ιουνίου θα καταβληθούν 755,8 εκατ. ευρώ σε 1.488.007 συνταξιούχους του Δημοσίου, του τ. ΙΚΑΕΤΑΜ, των τραπεζών και του ΟΤΕ των οποίων το ΑΜΚΑ λήγει σε 0, 2, 4, 6 και 8.
➢ Την Πέμπτη 30 Ιουνίου θα καταβληθούν επίσης 10,8 εκατ. ευρώ σε 27.800 δικαιούχους για προκαταβολές συντάξεων
μηνός Ιουλίου, στη βάση του ν. 4778/2021.
➢ Τέλος, την επόμενη εβδομάδα θα καταβληθούν 14,4 εκατ. ευρώ σε 650 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για
εφάπαξ.
2. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
➢ 10 εκατ. ευρώ σε 26.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων
➢ 22 εκατ. ευρώ σε 11.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης
➢ 6,5 ευρώ σε 9.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας
3. Από τον ΟΠΕΚΑ την Πέμπτη 30 Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν οι εξής καταβολές:
➢ 73,1 εκατ. ευρώ σε 173.900 δικαιούχους για αναπηρικά επιδόματα (αναπηρικά και διατροφής)
➢ 46,9 εκατ. ευρώ σε 225.257 δικαιούχους για Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα
➢ 34,7 εκατ. ευρώ σε 287.309 δικαιούχους για επίδομα στέγασης
➢ 11,4 εκατ. ευρώ σε 11.433 δικαιούχους για επίδομα γέννησης
➢ 11,9 εκατ. ευρώ σε 34.942 δικαιούχους για επιδόματα ανασφάλιστων υπερηλίκων
➢ 354.000 σε 2.500 δικαιούχους ως συνεισφορά του Δημοσίου σε δάνεια του Προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ» (λόγω COVID-19)
➢ 250.100 ευρώ σε 785 δικαιούχους για επίδομα στεγαστικής συνδρομής
➢ 217.900 ευρώ σε 6.155 δικαιούχους για επίδομα ομογενών-προσφύγων
➢ 140.999 ευρώ σε 180 δικαιούχους για έξοδα κηδείας ανασφαλίστων
➢ 154.613 ευρώ σε 2.383 δικαιούχους ως συνεισφορά του Δημοσίου σε δάνεια (προστασία κύριας κατοικίας)

ΚΕΕΕ: Τα μέλη των Επιμελητηρίων Ελλάδος στηρίζουν
το «Χαμόγελο του Παιδιού»
Στο πλαίσιο δράσεων Κοινωνικής Υπευθυνότητας, η
Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) σε
συνεργασία με το «Χαμόγελο του Παιδιού» δημιούργησαν μία
ηλεκτρονική πλατφόρμα, όπου οι Επιχειρήσεις-Μέλη των
Επιμελητηρίων στην Ελλάδα θα έχουν τη δυνατότητα να
στηρίξουν τον Οργανισμό, δηλώνοντας τον τρόπο με τον
οποίο επιθυμούν να προσφέρουν τη στήριξή τους.
Στη σχετική επιστολή του Προέδρου της ΚΕΕΕ, κ. Γιάννη
Μασούτη, σημειώνεται ότι λαμβανομένων υπόψιν αφενός της
δύσκολης οικονομικής συγκυρίας και αφετέρου του
καθημερινού αγώνα που δίνουν οι Ελληνικές επιχειρήσεις,
εκτός από την οικονομική ενίσχυση, παρέχεται ένα ευρύ
φάρμα επιλογών στήριξης του Οργανισμού από τις
Επιχειρήσεις, οι οποίες μπορούν να επιλέξουν μεταξύ της
εθελοντικής εργασίας στις δομές του Οργανισμού, της
προσφοράς αναγκαίων αγαθών, της συγκέντρωσης ειδών και
λοιπών ακόμη δράσεων.
Το σχετικό για το σκοπό αυτό Έντυπο Στήριξης του
Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται
αναρτημένο στον ιστότοπο της ΚΕΕΕ και μπορείτε να το
προσπελάσετε, επισκεπτόμενοι τον εξής Σύνδεσμο:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMSoJuRMFc8oCiZ_bj9I1fP5kYoxmWiDEEPvDphycH-oAng/viewform

Υπογραφή νέας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης
Εργασίας με παράταση χρόνου της ισχύουσας
σύμβασης μέχρι 30/06/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΣΕΕ 29.06.2022
Υπεγράφη την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022 από τους
κοινωνικούς εταίρους (ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ,
ΣΒΕ) η νέα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας
(ΕΓΣΣΕ), με παράταση χρόνου της ισχύουσας σύμβασης
μέχρι 30/6/2023.
Στους όρους που θα συνεχίσουν να ισχύουν είναι και η
δέσμευση των συμβαλλόμενων μερών ότι αν κατά τη
διάρκεια ισχύος της νέας ΕΓΣΣΕ αρθεί με οποιοδήποτε
τρόπο, οποιαδήποτε περιοριστική διάταξη που έχει
επιβληθεί με νομοθετική παρέμβαση στην καθολικότητα
ισχύος των μισθολογικών όρων των Εθνικών Γενικών ΣΣΕ,
τότε θα ξεκινήσουν άμεσα διαπραγματεύσεις για τον
καθορισμό των μισθολογικών όρων της ΕΓΣΣΕ.
Η νέα Σύμβαση, διατηρεί επίσης σε ισχύ κορυφαίες
κατακτήσεις των εργαζομένων όπως επιδόματα τριετιών,
γάμου, δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, ετήσια άδεια καθώς
και όλες τις άδειες που αφορούν στη συμφιλίωση
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.
Επιπλέον, οι κοινωνικοί εταίροι συμφώνησαν στη δημιουργία
ομάδας εργασίας, η οποία μεταξύ άλλων θα παραδώσει
πόρισμα για τη σύσταση του αυτόνομου Νομικού Προσώπου
που προβλέπει ο νόμος για την επαγγελματική κατάρτιση.

myAADE: Νέα υπηρεσία για τους πολίτες με τον
Μηνιαίο Φορολογικό Λογαριασμό
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΑΔΕ 29.06.2022
H Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ανακοινώνει
την παροχή μίας νέας υπηρεσίας προς τους
φορολογουμένους.
Πρόκειται για την έκδοση της Μηνιαίας Ενημέρωσης
Φορολογικού
Λογαριασμού.
Με
αυτή,
ο
φορολογούμενος μπορεί να έχει κάθε μήνα την πλήρη
εικόνα των οφειλών και των επιστροφών του, για τον
προηγούμενο μήνα, δηλαδή:
• Τις πληρωμές που έκανε,
• Τους συμψηφισμούς στους οποίους προχώρησε η
ΑΑΔΕ και
• Τυχόν διαγραφές στις οφειλές του.
Ειδικά για τους μήνες Ιανουάριο έως Μάιο 2022,
απεικονίζονται μόνο οι οφειλές του φορολογούμενου
για τις οποίες υπήρξε κίνηση στον εκάστοτε μήνα.
Η Μηνιαία Ενημέρωση Φορολογικού Λογαριασμού
αναρτάται κάθε 2η Δευτέρα του μήνα, στην επιλογή:
“Οφειλές, Πληρωμές, Επιστροφές”, της ψηφιακής
πύλης myAADE (myaade.gov.gr).
Οι μηνιαίες ενημερώσεις που εκδίδονται από τη
συγκεκριμένη
εφαρμογή
έχουν
αποκλειστικά
πληροφοριακό χαρακτήρα και δεν παράγουν έννομα
αποτελέσματα ως προς το συνολικό ύψος ή την
κατάσταση των οφειλών του φορολογούμενου στην
ΑΑΔΕ.

Απλοποίηση διαδικασίας σε
τροποποιήσεις συμβολαίων
ακινήτων
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΑΔΕ 27.06.2022
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Εσόδων συνεχίζει να απλοποιεί τη
διαδικασία στις τροποποιήσεις των
συμβολαίων.
Με απόφαση του Διοικητή της
ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, σε
περιπτώσεις
επανάληψης
ή
διόρθωσης συμβολαίου ως προς
την περιγραφή των ορίων, του
ονόματος ή του αριθμού ακινήτου,
εφόσον δεν μεταβάλλεται κανένα
άλλο περιγραφικό στοιχείο, η
διεύθυνση και οι προσόψεις αυτού,
δεν απαιτείται η προσκόμιση
πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ.

Τροπολογία για το αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο
της ενίσχυσης που καταβάλλεται στο πλαίσιο της δράσης
«Έκτακτη επιχορήγηση σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί
από την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία και τις διεθνείς
κυρώσεις που επιβλήθηκαν»
Στις 27 Ιουνίου 2022, κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή των
Ελλήνων η υπ’ αριθμ. 1342/201 τροπολογία, στο άρθρο 3 της οποίας
περιλαμβάνονται διατάξεις για το αφορολόγητο, ανεκχώρητο και
ακατάσχετο της ενίσχυσης που καταβάλλεται στο πλαίσιο της
δράσης «Έκτακτη επιχορήγηση σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί
από την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία και τις διεθνείς κυρώσεις
που επιβλήθηκαν». Η τροπολογία έχει συμπεριληφθεί στο σχέδιο
Νόμου «Ενσωμάτωση της παρ. 5 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ)
2017/952 του Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 2017 για την τροποποίηση
της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/1164 όσον αφορά τις ασυμφωνίες στη
μεταχείριση υβριδικών μέσων με τρίτες χώρες (L 114), κύρωση της
Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Επιχείρησης
Καζίνο Ευρέος Φάσματος Ελληνικού Ανώνυμη Εταιρεία, για την
παραχώρηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης καζίνο (ΕΚΑΖ) ευρέος
φάσματος δραστηριοτήτων στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού Αγίου Κοσμά, θέσπιση ολοκληρωμένου πλαισίου για την απόδοση
βιώσιμης προοπτικής ανάπτυξης και την εκ νέου λειτουργία των
Ναυπηγείων
Σκαραμαγκά,
τροποποιήσεις
του
Κώδικα
Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων και του Οργανισμού του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, επείγουσες φορολογικές και
τελωνειακές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Οικονομικών».
Δείτε εδώ την Τροπολογία και το Σχέδιο Νόμου

Δημοσίευση Νόμου 4941/2022 Ειδικές ρυθμίσεις για τα ακατάσχετα
πράγματα – Τροποποίηση του
άρθρου 17 του Κώδικα Είσπραξης
Δημοσίων Εσόδων («Κ.Ε.Δ.Ε»)
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α’ 113, ο Νόμος
4941/2022 «Αναμόρφωση του θεσμικού
πλαισίου λειτουργίας του Ταμείου
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και του
Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης
Επενδυτικών
Υπηρεσιών,
εκσυγχρονισμός Οργανισμού Διαχείρισης
Δημοσίου Χρέους και άλλες επείγουσες
διατάξεις», στο άρθρο 81 του οποίου
περιλαμβάνονται ειδικές ρυθμίσεις για τα
ακατάσχετα πράγματα με σχετική
τροποποίηση του άρθρου 17 του Κώδικα
Είσπραξης
Δημοσίων
Εσόδων
(«Κ.Ε.Δ.Ε»).

Δημοσίευση Νόμου 4947/2022
«Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/713 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 17ης Απριλίου 2019 για την
καταπολέμηση της απάτης και της
πλαστογραφίας μέσων πληρωμής
πλην των μετρητών και την
αντικατάσταση της απόφασηςπλαίσιο 2001/413/ΔΕΥ του
Συμβουλίου (L 123) και λοιπές
επείγουσες διατάξεις»
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α’ 124 ο
Νόμος 4947/2022, με τα άρθρα 1-25
του οποίου ενσωματώνεται η Οδηγία
(ΕΕ)
2019/713
«για
την
καταπολέμηση της απάτης και της
πλαστογραφίας που αφορούν τα
μέσα
πληρωμών
πλην
των
μετρητών».

Εκ νέου αίτηση στο power pass για όσους πολίτες αλλάξουν στοιχεία κατοικίας
Προκειμένου το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης να απλοποιήσει τη διαδικασία υποβολής της αίτησης για το power pass,
προχώρησε σε προσαρμογή του συστήματος, με στόχο να διευκολυνθούν οι πολίτες οι οποίοι αλλάζουν τη διεύθυνση κατοικίας τους
στην ΑΑΔΕ μετά την υποβολή της αίτησης για την επιδότηση. Έτσι, για τις υπό εκκαθάριση αιτήσεις, προσωρινά δεν γίνεται
ενημέρωση με τα στοιχεία, τα οποία οι πολίτες άλλαξαν στη φορολογική δήλωση που κατέθεσαν μετά την υποβολή της αίτησης για
την επιδότηση. Η συγκεκριμένη δυσλειτουργία αφορά 2.500 πολίτες σε σύνολο 2.600.000 αιτήσεων για power pass που ήδη έχουν
υποβληθεί. Συγκεκριμένα, αφορά πολίτες οι οποίοι υπέβαλαν πρώτα την αίτηση για το power pass και ακολούθως τη φορολογική
δήλωσή τους, αλλάζοντας στη φορολογική δήλωση τη διεύθυνση κατοικίας τους, και κάνοντας εκ νέου ταυτοποίηση στην πλατφόρμα
για το power pass. Σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάστηκε επανυποβολή της αίτησης για το power pass. Σε όλες τις υπόλοιπες η αίτηση
προχώρησε κανονικά.

Παράταση της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων στο Power Pass μέχρι τις 05.07.2022
Λόγω συνεχούς ροής αιτήσεων και προκειμένου να διευκολυνθούν οι πολίτες, δίνεται παράταση έως την Τρίτη 5 Ιουλίου 2022 για την
υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης για την αντιμετώπιση της αύξησης κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος (Power Pass) στη σχετική
πλατφόρμα, όπως ανακοίνωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου. Σημειώνεται ότι η προθεσμία έληγε στις 30 Ιουνίου
2022.

Καταργείται η ρήτρα αναπροσαρμογής στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας –
Τίθεται σε λειτουργία ο νέος μηχανισμός που βάζει πλαφόν στις αμοιβές των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 25.06.2022
Με τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τον εκσυγχρονισμό της
αδειοδοτικής διαδικασίας έργων ΑΠΕ, προβλέπεται η κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής σε κυμαινόμενα τιμολόγια
προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.
Η νομοθετική ρύθμιση προβλέπει τα εξής:
Έως τις 10 Ιουλίου οι εταιρείες προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να αναρτήσουν στην ιστοσελίδα τους τις τιμές που θα
ισχύσουν από την 1η Αυγούστου. Οι λογαριασμοί που θα εκδοθούν τον Αύγουστο δεν θα περιλαμβάνουν ρήτρα αναπροσαρμογής.
Δίνεται η δυνατότητα στους καταναλωτές να αλλάζουν πάροχο αζημίως, δίχως να χρειάζεται να καταβάλλουν αποζημίωση (penalty)
λόγω πρόωρης αποχώρησης.
Για την καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών και την ενίσχυση της διαφάνειας, οι εταιρείες προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας
υποχρεώνονται να ανακοινώνουν κάθε μήνα σε ευδιάκριτο σημείο στην ιστοσελίδα τους τις χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρισμού που
θα ισχύουν στα τιμολόγιά τους για τον επόμενο μήνα.
Με τον τρόπο αυτόν οι καταναλωτές θα έχουν επαρκές χρονικό διάστημα στη διάθεσή τους, προκειμένου να αναζητήσουν φθηνότερα
τιμολόγια και να αλλάξουν πάροχο εφόσον το επιθυμούν.
Οι εταιρείες προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας υποχρεώνονται να αναγράφουν στους έντυπους και τους ηλεκτρονικούς
λογαριασμούς, σε ευδιάκριτο σημείο δίπλα στο πληρωτέο ποσό, το ύψος της επιδότησης από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης
(ΤΕΜ).
Στο ίδιο σχέδιο νόμου περιλαμβάνεται και η θεσμική παρέμβαση στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, με τη σύσταση
μηχανισμού ανάκτησης των υπέρ εσόδων των ηλεκτροπαραγωγών. Ο μηχανισμός εφαρμόζεται από τον Ιούλιο 2022 έως την
1η Ιουνίου 2023 και αποσυνδέει τις υψηλές τιμές στη χονδρική αγορά φυσικού αερίου από τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας.
Ειδικότερα:
Ορίζονται ανώτατα όρια αποζημίωσης για τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, βάσει του πραγματικού τους κόστους
λειτουργίας.
Η διαφορά μεταξύ της χρηματιστηριακής τιμής και της αποζημίωσης που θα οριστεί με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, θα δεσμεύεται υπέρ του ΤΕΜ και θα χρησιμοποιείται για την επιδότηση των οικιακών και επαγγελματικών λογαριασμών
ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.
Από την 1η Ιουλίου με τη νέα θεσμική παρέμβαση στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας απορροφάται:
➢ Στους ευάλωτους καταναλωτές που δικαιούνται Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (περίπου 500.000 νοικοκυριά) το 100% της
αύξησης.
➢ Σε όλα τα οικιακά τιμολόγια έως και το 85% της αύξησης.
➢ Σε 1,25 εκατ. μικρομεσαίες επιχειρήσεις το 82% της αύξησης.
➢ Στους αγρότες και τα αγροτικά τιμολόγια έως το 90% της αύξησης.

Επιστρεπτέα προκαταβολή: Επανεξέταση
αιτήσεων που απορρίφθηκαν
Δημοσιεύθηκε στο υπ. αρ. 3350/Τεύχος
Β΄/29.06.2022 ΦΕΚ η απόφαση σχετικά με την
επανεξέταση αιτήσεων χορήγησης ενίσχυσης με
τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε
επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της
εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού
COVID-19. Το Υπουργείο Οικονομικών προβαίνει
στην επανεξέταση των αιτήσεων χορήγησης που
έχουν απορριφθεί αποκλειστικά βάσει των
δηλωθέντων από τις επιχειρήσεις στοιχείων, βάσει
των στοιχείων που της αποστέλλονται εγγράφως
από την ΑΑΔΕ μαζί με το οικείο αίτημα στο οποίο
αφορούν, καθώς και με βάση τα στοιχεία που
περιέχονται στις βάσεις δεδομένων της ΑΑΔΕ.
Δείτε το σχετικό ΦΕΚ εδώ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Κατά 9,9% αυξήθηκε ο κύκλος εργασιών του λιανικού εμπορίου
τον Απρίλιο του 2022, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΣΤΑΤ 24.06.2022
Αύξηση 9,9% καταγράφηκε στον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων του
λιανικού εμπορίου, με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων και
για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, τον Απρίλιο
εφέτος και αυτός ανήλθε σε 3,04 δισ. ευρώ, έναντι των 2,77 δισ. ευρώ
τον Απρίλιο 2021. Ενώ σημείωσε αύξηση 8,9% σε σχέση με τον Μάρτιο
2022 που είχε διαμορφωθεί σε 2,80 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με την
ΕΛΣΤΑΤ, οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση
είναι: Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε ειδικευμένα καταστήματα (81,5%)
και Λιανικό εμπόριο ποτών σε ειδικευμένα καταστήματα (62,3%). Στον
αντίποδα, οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση
είναι: Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε ειδικευμένα
καταστήματα (21,9%) και Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων
(21,7%).

Υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή ΜμΕ σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ
Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Βελιγράδι ενημερώνει ότι το Επενδυτικό
Φόρουμ Δυτικών Βαλκανίων (WB6 CIF), στο πλαίσιο του έργου "EU support to the WB6 CIF" και σε συνεργασία με έξι
Επιμελητήρια της περιοχής των Δυτικών Βαλκανίων, προσκαλεί πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) να
υποβάλουν αίτηση και να συμμετάσχουν στο έργο παροχής τεχνικής βοήθειας για την υποβολή αιτήσεων για κονδύλια
της ΕΕ.
Το πρόγραμμα αυτό προβλέπει τη συμμετοχή 60 μικρομεσαίων επιχειρήσεων από την περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων, και
μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην Πλατφόρμα Αίτησης, η οποία έχει σχεδιαστεί ειδικά για την υλοποίηση αυτής της
δραστηριότητας και την επιλογή πιθανών συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. Μπορείτε να εγγραφείτε στην πλατφόρμα μέσω του
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.wb6cif.eu/2022/06/22/call-forapplication-for-msmes-to-participate-in-the-project-of-providing-techincal-assistance-to-msmes-in-the-region-to-ease-the-accessto-eu-funded-programs/
ή να επικοινωνήσετε με email: office@wb6cif.eu , τηλ. +39 040 670 1325 .

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ: «Γνωστοποίηση των διατάξεων των
άρθρων 47 και 55 του ν. 4784/2021
και του άρθρου 41 του ν. 4850/2021»

Ξεκινά η λειτουργία του λογισμικού για τις
συντάξεις με παράλληλο και διαδοχικό χρόνο
ασφάλισης
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ e-ΕΦΚΑ 27.06.2022
Μία ακόμη εκκρεμότητα ετών κλείνει οριστικά προς
όφελος χιλιάδων συνταξιούχων, καθώς τίθεται σε
λειτουργία από τις υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ το
λογισμικό υπολογισμού των συντάξεων με
παράλληλο και διαδοχικό χρόνο ασφάλισης.
Η αρχή γίνεται με τις μεγαλύτερες κατηγορίες
συνταξιούχων που αφορούν παράλληλο και
διαδοχικό χρόνο ασφάλισης σε ΙΚΑ και ΟΑΕΕ.
Σταδιακά και ανά εβδομάδα θα εντάσσονται στην
διαδικασία εκκαθάρισης και τα υπόλοιπα τ. Ταμεία.
Με το νέο αυτό λογισμικό ξεκινά σε πρώτη φάση να
υπολογίζονται οι νέες συντάξεις διαδοχικής και
παράλληλης ασφάλισης που εκδίδονται από τώρα
και μετά. Σε δεύτερη φάση, εντός Ιουλίου, θα
ξεκινήσει η εκκαθάριση των συντάξεων με
παράλληλο και διαδοχικό χρόνο ασφάλισης και που
έχουν εκδοθεί με τον ν. 4387/2016 και η απόδοση
στη συνέχεια των αντίστοιχων αυξήσεων και
αναδρομικών στους δικαιούχους. Η συγκεκριμένη
διαδικασία θα ολοκληρωθεί εντός 5μήνου.
Το ακριβές πλήθος των συνταξιούχων που θα δουν
προσαυξήσεις και αναδρομικά στις συντάξεις τους
δεν έχει προσδιοριστεί ακόμη καθώς θα πρέπει να
προηγηθεί ο υπολογισμός του μέσα από το εν λόγω
λογισμικό.
Ο Διοικητής του e-ΕΦΚΑ, κ. Παναγιώτης
Δουφεξής, δήλωσε: «Με την λειτουργία του
λογισμικού και την εκκαθάριση που ακολουθεί
κλείνει μια ακόμη εκκρεμότητα του ΕΦΚΑ και
παράλληλα αντιμετωπίζεται ένα χρόνιο πρόβλημα
που αφορούσε χιλιάδες συνταξιούχους. Οι
συντάξεις με διαδοχικό και παράλληλο χρόνο
ασφάλισης θα εκδίδονται πλέον χωρίς αποκλίσεις
και παράλληλα χιλιάδες συνταξιούχοι που
περιμένουν
για
χρόνια
την
απαιτούμενη
προσαύξηση θα την δουν στους λογαριασμούς
τους με την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης εντός
5μήνου».

Η Γενική Διεύθυνση Συντάξεων του e-ΕΦΚΑ εξέδωσε Εγκύκλιο με
αριθμό
ΑΔΑ:
ΨΟΝΗ46ΜΑΠΣ-6Τ1
(αριθμός
πρωτ.:
304616/29.06.2022) με θέμα: «Γνωστοποίηση των διατάξεων των
άρθρων 47 και 55 του ν. 4784/2021 και του άρθρου 41 του ν.
4850/2021» σχετικά -μεταξύ άλλων- με τη δυνατότητα στους
ασφαλισμένους του e- ΕΦΚΑ που καθίστανται συνταξιούχοι λόγω
γήρατος ή αναπηρίας, ως αυτοκινητιστές ή μέτοχοι λεωφορείων
δημόσιας χρήσης, να διατηρούν και μετά τη συνταξιοδότησή τους την
κυριότητα και νομή ή χρήση και εκμετάλλευση δύο (2) αυτοκινήτων
δημόσιας χρήσης φορτηγού ή λεωφορείου ή ποσοστά σε αυτοκίνητα
δημόσιας χρήσης της ίδιας κατηγορίας ή διαφόρων κατηγοριών, τα
οποία δεν υπερβαίνουν το ποσοστό δύο (2) ολόκληρων αυτοκινήτων
ΔΧ.
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο έγγραφο, πατήστε εδώ.

Παράταση έως 31/12/2022 του συντελεστή ΦΠΑ 6% σε μάσκες
και μέσα ατομικής προστασίας, καθώς και σε ιατρικά υλικά για
τη διενέργεια αιμοκάθαρσης
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 27.06.2022
Με τροπολογία επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών
που συζητείται αύριο στην Ολομέλεια της Βουλής, προβλέπεται
μεταξύ άλλων, παράταση της ισχύος, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022, του
υπερμειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 6%:
➢

Αγαθών που αφορούν στη δημόσια υγεία. Σε αυτά
περιλαμβάνονται μάσκες προστασίας και γάντια, αντισηπτικά,
διαλύματα για την απολύμανση χώρων, αντισηπτικά μαντηλάκια,
καθώς και απολυμαντικά προϊόντα και άλλα είδη που
χρησιμοποιούνται για αντισηπτικούς ή απολυμαντικούς
σκοπούς.

➢

Ορισμένων ιατρικών υλικών αναγκαίων για τη διενέργεια
αιμοκάθαρσης, όπως φίλτρα και γραμμές αιμοκάθαρσης και
αιμοδιήθησης.

Η Κυβέρνηση, με υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, προχωρά στην
επιβεβλημένη παράταση ισχύος του υπερμειωμένου συντελεστή ΦΠΑ
6% για τα ανωτέρω αγαθά, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τη
στήριξη των πολιτών και της κοινωνίας μέσω της ψήφισης διατάξεων
με ισχυρό κοινωνικό πρόσημο.

Ελλάδα 2.0: Επιδοτήσεις ύψους 445 εκατ. ευρώ για επενδύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων – Σε λειτουργία η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων
ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 27.06.2022
Τα Υπουργεία Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανακοινώνουν ότι έχει τεθεί σε παραγωγική λειτουργία η πλατφόρμα
(https://digitalsme.gov.gr) για τις αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων στη δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων». Πρόκειται για έργο, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU και συνολικό προϋπολογισμό
ύψους 445.000.000 ευρώ.
Η δράση υλοποιείται σύμφωνα με όσα ορίζονται σε Κοινή Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Κυριάκου Πιερρακάκη και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Θόδωρου Σκυλακάκη. Η δράση, που υλοποιείται από την
Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε. (εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης), αφορά στην ενίσχυση της
ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) της χώρας, με στόχο τον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής,
εμπορικής και διοικητικής τους λειτουργίας.
Στο πλαίσιο του προγράμματος θα υλοποιηθούν επενδύσεις σε τεχνολογίες και υπηρεσίες, που προωθούν την ψηφιοποίηση των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και συγκεκριμένα σε: ηλεκτρονικές πληρωμές, ηλεκτρονικές πωλήσεις και εφαρμογές ηλεκτρονικής
τιμολόγησης, εργαλεία ψηφιακής διαφήμισης, συστήματα τηλεργασίας, επιχειρηματική αναλυτική, αναβάθμιση των ψηφιακών
δεξιοτήτων, υπηρεσίες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων και αποκατάστασης σε περίπτωση καταστροφής,
τεχνητή νοημοσύνη, διαδίκτυο των πραγμάτων, παροχή ολοκληρωμένων λύσεων για ανέπαφη εξυπηρέτηση, συστήματα
κυβερνοασφάλειας, υποδομές και υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, υποδείγματα και λογισμικό βιομηχανικών πλατφορμών
δεδομένων, αναβάθμιση των ταμειακών μηχανών και του οικοσυστήματος των POS.
Η δράση ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, για την αγορά/αξιοποίηση ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών και τη γενικότερη
υποστήριξή τους για τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό, κατανέμεται σε τρία επιμέρους προγράμματα Κρατικών Ενισχύσεων:
• Πρόγραμμα Ι: «Ψηφιακά Εργαλεία MμE»
• Πρόγραμμα ΙΙ: «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών»
• Πρόγραμμα IΙΙ: «Ψηφιακές Συναλλαγές»
Το πρόγραμμα «Ψηφιακά Εργαλεία MμE», ύψους 180 εκατ. ευρώ, παρέχει επιταγές (vouchers), που θα διατεθούν για την
απόκτηση -μέσω αγοράς ή μίσθωσης- νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, με σκοπό την ενίσχυση της ψηφιακής
ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) της χώρας, μέσα από τη χρήση διαφόρων ψηφιακών εργαλείων.
Μέσω του προγράμματος «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών», προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ, θα επιδοτηθούν
ψηφιακές επενδύσεις, με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης, ύψους από 200.000 ως 2 εκατ. ευρώ, για την ανάπτυξη
υποδομών και υπηρεσιών cloud.
Τέλος, με το πρόγραμμα «Ψηφιακές Συναλλαγές», ύψους 165 εκατ. ευρώ, ενισχύεται η υιοθέτηση σύγχρονων ψηφιακών
εργαλείων, που υποστηρίζουν τις διαδικασίες τιμολόγησης, έκδοσης διακίνησης φορολογικών παραστατικών και διενέργειας
ηλεκτρονικών πληρωμών.

Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών Η/Υ και οθονών
Σχετ.: Αριθμ. 61763/16-06-2022 (ΦΕΚ Β’ 3103) απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Συμφωνίες πλαίσιο προγραμματικής περιόδου
2022-2023 που συνάπτονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ.
1β) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016».
Γνωστοποιείται ότι η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής
Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ως
Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών (Ε.Κ.Α.Α.) και σε εφαρμογή της ως άνω
σχετικής απόφασης, προτίθεται να διενεργήσει άμεσα ανοικτό διαγωνισμό για
σύναψη Συμφωνίας.
Πλαίσιο με αντικείμενα:
- Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές δύο τύπων α) τυπικοί και β) απαιτήσεων και
- Επίπεδες Οθόνες LED ηλεκτρονικών υπολογιστών δύο τύπων α)
τουλάχιστον 23.8 ιντσών και β) τουλάχιστον 27 ιντσών.
Στο πλαίσιο αυτό, έχουν αναρτηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ για δημόσια διαβούλευση
οι τεχνικές προδιαγραφές των παραπάνω ειδών, προκειμένου να
εξασφαλισθεί η ευρεία συμμετοχή των επιχειρήσεων και ο υγιής
ανταγωνισμός.
Η υποβολή σχολίων επί των τεχνικών προδιαγραφών θα είναι δυνατή για 15
ημέρες από την ανάρτηση τους στο ΕΣΗΔΗΣ ήτοι μέχρι 07-07-2022, με τους
εξής τρόπους:
➢
➢

www.promitheus.gov.gr => πεδίο «Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις»
ή
https://cerpp.eprocurement.gov.gr/eprocdeliberation/unprotected/searchDeliberations.htm?execution=e3s1
(μοναδικός κωδικός διαβούλευσης: 22DIAB000024621 ).

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με email:
iatrellim@mindev.gov.gr , τηλ. 2103893605 .

Εγκύκλιος - Πρόληψη της θερμικής
καταπόνησης των εργαζομένων
Η Διεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας στην
Εργασία του Yπoυργείoυ Εργασίας Και
Κοινωνικών Υποθέσεων εξέδωσε Εγκύκλιο
με αριθμό ΑΔΑ: ΨΚΘ046ΜΤΛΚ-ΠΜΩ
(αριθμός πρωτ.: 56163/15.06.2022) με θέμα:
“Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των
εργαζομένων”.
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο έγγραφο,
πατήστε εδώ.

Ενημέρωση σχετικά με Μεξικό, Αίγυπτο
& Κολομβία
Η Β6 Διεύθυνση Πολυμερών Οικονομικών
Σχέσεων και Εμπορικής Πολιτικής του
Υπουργείου
Εξωτερικών,
ενημερώνει
σχετικά με τα παρακάτω θέματα:
1. Μεξικό: τρέχουσα κατάσταση Πρόσβασης
στην Αγορά
2.
Αίγυπτος:
τρέχουσα
κατάσταση
Πρόσβασης στην Αγορά
3. Κολομβία: αίτημα πιστοποιητικών καλών
κατασκευαστικών
πρακτικών
για
αλκοολούχα ποτά
Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα
σχετικά αρχεία, πατώντας εδώ1 , εδώ2 &
εδώ3 αντιστοίχως

Ενημέρωση από ΕΠΑνΕΚ 2014-2020
Ανακοίνωση για την υλοποίηση αίτησης στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ' οίκον ΙΙ» (Α' και Β' Κύκλος)
Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι ότι στο πλαίσιο υλοποίησης αίτησης στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ οίκον ΙΙ» για τον Α και
Β Κύκλο και στις περιπτώσεις εκείνες που απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) για την εκτέλεση
των εργασιών (σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρ. 29 του Ν.4495/2017), η έκδοση της ΕΕΔΜΚ γίνεται πριν την υλοποίηση των
παρεμβάσεων.
Σε περίπτωση που εκδοθεί εκπρόθεσμη ΕΕΔΜΚ, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (παρ. 3 του άρθρου 81 του
Ν.4495/2017, για την οποία προβλέπονται διοικητικές κυρώσεις, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 94 του ίδιου νόμου όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει), απαιτείται να ακολουθηθεί η κατωτέρω διαδικασία νομιμοποίησης των εργασιών , προκειμένου να
ολοκληρωθεί ο έλεγχος της αίτησης και εν συνεχεία η εκταμίευσή της.
Διαβάστε από περισσότερα από τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας:

• για τον Α κύκλο της Δράσης
• για τον Β κύκλο της Δράσης
Plant UP – Ερευνητική υποδομή αριστείας για την αξιοποίηση του φυτικού κεφαλαίου και των φυσικών προϊόντων της
χώρας
Η ερευνητική υποδομή (ΕΥ) PlantUP αποτελεί μία υποδομή αριστείας που επικεντρώνεται στη συστηματική καταγραφή,
διατήρηση, προστασία και αξιοποίηση του πλούτου της Ελληνικής φυτικής βιοποικιλότητας. Στόχος της υποδομής είναι
αξιοποίηση των φυτικών προϊόντων της χώρας με μία ολιστική προσέγγιση, που ξεκινά από το γενετικό υλικό και την καλλιέργεια
και καταλήγει μέχρι το τελικό προϊόν και τον καταναλωτή. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται μέσω της εδραίωσης στρατηγικών και
σταθερών συνεργασιών με τις βιομηχανίες τροφίμων, συμπληρωμάτων διατροφής και φαρμάκων τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο
εξωτερικό. Το PlantUP αποσκοπεί παράλληλα στην ανάπτυξη υποδομών αιχμής με στόχο την αξιοποίηση και διατήρηση της
ελληνικής βιοποικιλότητας μέσω της εφαρμοσμένης έρευνας με τελικό αποδέκτη την κοινωνία και τον άνθρωπο, καθώς και στην
αξιοποίηση του φυτικού κεφαλαίου με στόχο την ανάπτυξη φυσικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.
Υψηλά καταρτισμένοι ειδικοί στους τομείς της βοτανικής, αγρονομίας, χημείας και τεχνολογίας φυσικών προϊόντων, γενετικής,
αναλυτικής χημείας και φυτοπροστασίας ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη δημιουργία αυτής της υποδομής, λαμβάνοντας υπόψη
ότι η Ελλάδα είναι μια περιοχή υψηλής φυτικής βιοποικιλότητας (6.000 είδη από τα οποία 1200 ενδημικά). Η ερευνητική υποδομή
αξιοποιεί τη βιοποικιλότητα αυτή εφαρμόζοντας ένα συγκεκριμένο πλάνο βιώσιμης συλλογής και χαρακτηρισμού των φυτών, των
φυτικών ιστών και των σπόρων. Η έκταση της υποδομής καλύπτει ένα πεδίο που ξεκινάει από τον συστηματικό, γενετικό,
μορφολογικό χαρακτηρισμό, μέχρι την ανάλυση, φυτοχημεία και βιολογική αξιολόγηση των καινοτόμων φυσικών προϊόντων.
Η απόκτηση σημαντικού εργαστηριακού εξοπλισμού και επιστημονικών οργάνων από την πλειοψηφία των συνεργαζόμενων
φορέων στο πλαίσιο της υλοποίησης της ερευνητικής υποδομής, χάρη στη χρηματοδότηση του ΕΠΑνΕΚ, συμβάλλει καταλυτικά
στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας, στην προστιθέμενη αξία, στην τοπική και την
περιφερειακή ανάπτυξη και στην αποδεδειγμένη αύξηση της παραγωγικότητας του ερευνητικού τομέα. Ταυτόχρονα, η
αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας έχει οδηγήσει στην αύξηση της αποτελεσματικότητας της ίδιας της ερευνητικής υποδομής. Τέλος,
μέσω της υλοποίησης του Plant UP ενισχύεται και ο ρόλος του απέναντι στην κοινωνία της γνώσης, ενώ δημιουργούνται και
διατηρούνται ποιοτικές θέσεις εργασίας στον τομέα της έρευνας. Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο είναι η εξάλειψη των ανισοτήτων
μέσω της προώθησης ίσων ευκαιριών σε άντρες και γυναίκες ή/και μέσω της ενσωμάτωσης κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων
πληθυσμού.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο δικαιούχος του έργου: μέσω της χρηματοδότησης από το ΕΠΑνΕΚ και της υλοποίησης της
ερευνητικής υποδομής Plant UP, επετεύχθησαν τα ακόλουθα:
–
εγκατάσταση
τεχνολογιών
αιχμής
και
εργαστηριακού
εξοπλισμού
υψηλού
επιπέδου
και
κόστους,
– σύναψη συνεργασιών με εργαστήρια που ασχολούνται με την αξιοποίηση φυσικών προϊόντων σε πανελλαδική εμβέλεια και
– ανάπτυξη νέων προοπτικών παροχής υπηρεσιών προς τρίτους (ακαδημαϊκoί φορείς ή ιδιώτες) μέσω των τεχνολογιών που
εγκαταστάθηκαν στα επιμέρους εργαστήρια.
Το έργο «Αναβάθμιση του φυτικού πλούτου (PlantUp)» εντάσσεται στη Δράση «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και
Καινοτομίας» με συνολικό προϋπολογισμό 3.865.625,35 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΑνΕΚ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ
2014-2020 με τη συμμετοχή εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και με
με τίτλο
Ανάκαμψης
& νέο ΕΣΠΑ»Αθηνών (ΕΚΠΑ).
δικαιούχο την Φαρμακευτική σχολήΗμερίδα
του Εθνικού
και «Ταμείο
Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου
Ιστοσελίδα: www.plant-up.com
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.
Παρουσίαση επιτυχημένου έργου του ΕΠΑνΕΚ από το ΕΚΤ
Το
Κοινωνικό
Ταμείο
έχει σα κύριο
στόχο
τις πολιτικές της ΕΕ για την απασχόληση, την κοινωνία, την εκπαίδευση και
ΠιοΕυρωπαϊκό
συγκεκριμένα,
η ημερίδα
θα αποτελείται
από
2 ενότητες:
τις δεξιότητες,
συμπεριλαμβανομένων
διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων
σ' αυτούς
τους τομείς.
•
Οι νέοι
δρόμοι που ανοίγουν των
το Ταμείο
Ανάκαμψης
και το ΕΣΠΑ για
την οικονομία
και τις επιχειρήσεις
Προκειμένου
να
αναδείξει
το
έργο
το
ΕΚΤ
προβάλει
παραδείγματα
και
ιστορίες
επιτυχίας
από
έργα που έχουν χρηματοδοτηθεί
•
Το στοίχημα των υποδομών στη Βόρεια Ελλάδα
με τους πόρους του. Σε αυτό το πλαίσιο επέλεξε να αναδείξει την ατομική επιχείρηση φροντιστηρίου θετικών και θεωρητικών
Για να αποκτήσετε
πρόσβαση
πρόγραμμα
πατήστε
εδώ.
επιστημών
«γνώθι σαυτόν»
η στο
οποία
εδράζεται της
στηεκδήλωσης,
Θεσσαλονίκη
και χρηματοδοτήθηκε
με τη συμβολή του Ταμείου μέσω της
Δράσης του #ΕΠΑνΕΚ «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης- Α΄ κύκλος».
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε το site: https://www.voria.gr/ ή να επικοινωνήσετε με email:
voria@voria.gr , τηλ. 2310533680-2 .
Μπορείτε να δείτε εδώ το αφιέρωμα του ΕΚΤ και να διαβάσετε περισσότερα για την επένδυση εδώ

Εγκρίθηκε από την ΕΕ το μεγαλύτερο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ
«Ανθρώπινο Δυναμικό & Κοινωνική Συνοχή 2021-2027», ύψους 4,16 δις ευρώ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 24.06.2022
Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πρώτο στην ΕΕ Πρόγραμμα με χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου
(ΕΚΤ+) της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-27 και ταυτόχρονα το μεγαλύτερο σε προϋπολογισμό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ
2021-2027 με τίτλο «Ανθρώπινο Δυναμικό & Κοινωνική Συνοχή 2021-2027», δημόσιας δαπάνης 4,16 δις Ευρώ, εκ των οποίων
τα 3,3 δις Ευρώ προέρχονται από πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ+) και το υπόλοιπο αποτελεί εθνική
συμμετοχή.
Το Πρόγραμμα θα υποστηρίξει το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας και ιδιαίτερα όπου εντοπίζονται αυξημένες
ανάγκες, υπηρετώντας τις εθνικές στρατηγικές και προτεραιότητες στους τομείς της απασχόλησης, εκπαίδευσης και κοινωνικών
πεδίων, καθώς και των πολιτικών του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Καίριος στόχος είναι να συνεισφέρει
καθοριστικά τα επόμενα χρόνια στη μείωση της ανεργίας και κυρίως των νέων, γυναικών και ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού,
καθώς και στην αναβάθμιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, για την ενίσχυση των
δεξιοτήτων από τον σχολικό/ μαθητικό/ φοιτητικό πληθυσμό.
Αναλυτικά το Δελτίο Τύπου εδώ

ΔΥΠΑ: Από σήμερα οι αιτήσεις έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού για 51 Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας
και 7 Πειραματικές ΕΠΑΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΥΠΑ 28/06/2022
Την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022 και ώρα 18:00 ξεκινάει η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων υποψήφιων εκπαιδευτικών με σύμβαση
εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, για τις 51 Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας και τις 7 Πειραματικές ΕΠΑΣ, για
το σχολικό έτος 2022-23. Η προθεσμία υποβολής λήγει στις 3 Ιουλίου 2022 και ώρα 23:59.
Η υποβολή της αίτησης γίνεται αποκλειστικά μέσω gov.gr στη διεύθυνση:
https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/epaggelmaties-ekpaideuses/ekpaideutes-epaggelmatikon-skholon-epas-matheteias-touoaed
Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση → Επαγγελματίες Εκπαίδευσης → Εκπαιδευτές Επαγγελματικών Σχολών
Μαθητείας της ΔΥΠΑ
Η μοριοδότηση των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με κριτήρια που δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στα ακαδημαϊκά
προσόντα και στην επαγγελματική εμπειρία (ΦΕΚ 3552/Β/03-08-2021), με απώτερο στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση της
εκπαίδευσης στις ΕΠΑΣ/ΠΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ.
Κατά το σχολικό έτος 2022-2023 θα λειτουργήσουν:
• 51 ΕΠΑΣ με 31 ειδικότητες υψηλής ζήτησης που εφαρμόζουν το σύστημα της Μαθητείας, το οποίο είναι και το μοναδικό
δυικό σύστημα στη χώρα μας, που συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή επαγγελματική εκπαίδευση στη σχολή με τη
μαθητεία σε επιχειρήσεις σε πραγματικές συνθήκες εργασίας (on-the-job-training)
• 7 Πειραματικές ΕΠΑΣ Μαθητείας με 3 ειδικότητες στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας, όπου εφαρμόζονται
καινοτόμα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης σε επτά πόλεις: Αθήνα, Ηράκλειο, Ρόδο, Μυτιλήνη, Πάτρα,
Θεσσαλονίκη και Κέρκυρα. Για τη λειτουργία των ΠΕΠΑΣ η ΔΥΠΑ συνεργάζεται με το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο και το Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), που διαθέτουν
μεγάλη εμπειρία στο χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και του τουρισμού.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στη διεύθυνση www.dypa.gov.gr

Παράταση για τη συμμετοχή Τουριστικών Καταλυμάτων και Ακτοπλοϊκών Εταιριών στο Πρόγραμμα Κοινωνικού
Τουρισμού της ΔΥΠΑ 2022-2023
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΥΠΑ 27.06.2022
Έως την Κυριακή 3 Ιουλίου και ώρα 23:59, μπορούν οι πάροχοι τουριστικών καταλυμάτων και ακτοπλοϊκών εισιτηρίων να
υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής στο Μητρώο Παρόχων του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού 2022-2023, μέσω της
ηλεκτρονικής διεύθυνσης:
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/parohoi-tourismou
Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: gov.gr → Εργασία και ασφάλιση → Αποζημιώσεις και παροχές → Πάροχοι κοινωνικού τουρισμού
Οι φετινές αυξημένες τιμές επιδότησης αφορούν σε όλες τις κατηγορίες καταλυμάτων (5-12% σε ξενοδοχεία και 3-8% σε
ενοικιαζόμενα δωμάτια), ώστε να καλυφθεί το αυξημένο κόστος και να εξασφαλιστεί μεγάλη συμμετοχή.
Επιπλέον, για το μήνα αιχμής Αύγουστο προβλέπεται αύξηση της επιδότησης κατά 20% όπως και πέρυσι, ώστε να υπάρξει
μεγαλύτερη συμμετοχή των τουριστικών επιχειρήσεων τη συγκεκριμένη περίοδο. Η αύξηση θα ισχύει για όλο το χρόνο για τα
καταλύματα της Βόρειας Εύβοιας και της Σάμου.
Εκτός από τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η συμμετοχή της γενικής κατηγορίας των
δικαιούχων ανέρχεται σε 25%, των πολυτέκνων σε 20%, ενώ για ΑμεΑ τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια διατίθενται δωρεάν.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι
https://www.dypa.gov.gr/koinonikos-toyrismos
Αναλυτικά το Δελτίο Τύπου εδώ

μπορούν

να

επισκεφτούν

την

εξής

ηλεκτρονική

διεύθυνση:

Σε λειτουργία την Πέμπτη 30 Ιουνίου και ώρα 12:00 το North Evia – Samos Pass
ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 29.06.2022
Σε λειτουργία πρόκειται να τεθεί την Πέμπτη 30 Ιουνίου και ώρα 12:00 το North Evia – Samos Pass μέσω του vouchers.gov.gr.
Πρόκειται για την πλατφόρμα που έχει ως σκοπό την οικονομική στήριξη της τουριστικής δραστηριότητας για τις περιοχές της
Βόρειας Εύβοιας και της Σάμου. Με τη συγκεκριμένη δράση, συνολικού προϋπολογισμού 6 εκατομμυρίων ευρώ, περίπου 32.000
δικαιούχοι θα μπορούν να εκδώσουν μια άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα ως κίνητρο για να επισκεφτούν τις δύο περιοχές,
τονώνοντας τον τοπικό τουρισμό.
Συγκεκριμένα, μέσα από την πλατφόρμα vouchers.gov.gr οι δικαιούχοι μπορούν να εκδίδουν άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα, την
οποία θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν για δαπάνες διαμονής, εστίασης και τοπικών μεταφορών στις παραπάνω
πληγείσες περιοχές. Η δράση δεν έχει εισοδηματικά κριτήρια και, ως εκ τούτου, αίτηση για το North Evia – Samos Pass έχουν
δικαίωμα να υποβάλουν όσοι πολίτες:
•
είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος σύμφωνα με τη φορολογική δήλωση του φορολογικού έτους 2020 και
•
δεν είναι δικαιούχοι – ωφελούμενοι στο πλαίσιο:
➢ του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2021-2022
➢ του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού της Δ.Υ.Π.Α. 2022 και της δράσης «Τουρισμός για όλους» του Υπουργείου
Τουρισμού ή
➢ συναφούς παροχής από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο.
H λειτουργία της πλατφόρμας είναι ιδιαίτερα απλή, καθώς για την υποβολή της αίτησης κάθε πολίτης χρειάζεται μόνο
τους κωδικούς του στο Taxisnet και την επιβεβαίωση ενός αριθμού κινητού τηλεφώνου και μιας διεύθυνσης e–mail. 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.
2. Αμέσως μετά, καταχωρίζει τα στοιχεία επικοινωνίας του, δηλαδή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό
κινητού τηλεφώνου, τα οποία στη συνέχεια πιστοποιεί μέσω υπερσυνδέσμου και κωδικού μιας χρήσης (OTP – One Time
Password) αντίστοιχα.
3. Στη συνέχεια, δηλώνει τον προορισμό της επιλογής του μεταξύ Σάμου και Βόρειας Εύβοιας.
4. Κατόπιν δηλώνει τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου στο οποίο θα ενεργοποιηθεί, εφόσον εγκριθεί, η άυλη ψηφιακή χρεωστική
κάρτα.
5. Τέλος, ο πολίτης δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν υπάγεται σε κάποια από τις εξαιρέσεις της δράσης και επιλέγει «Υποβολή»,
ολοκληρώνοντας τη διαδικασία κατάθεσης της αίτησης.
Αναλυτικό οδηγό υπό μορφή Ερωτήσεων - Απαντήσεων μπορείτε να βρείτε στον εξής σύνδεσμο: vouchers.gov.gr/eviasamospass.
Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση μπορείτε να απευθυνθείτε στο 215 215 7841 (Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:00 –
17:00).
Μπορείτε να δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου εδώ.

Άνοιξε τη Δευτέρα 27/06/2022 το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ
για ορθές επαναλήψεις δηλώσεων από επιχειρήσεις του πολιτισμού
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 24.06.2022
Από τη Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022 έως και την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022 θα είναι διαθέσιμο το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ για τις επιχειρήσεις
θεάτρων, μουσικών σκηνών, χοροθεάτρων, συναυλιακών χώρων και χώρων παραστάσεων, καθώς και κινηματογράφων και
διανομέων κινηματογραφικών ταινιών, οι οποίες έχουν ήδη υποβάλει αιτήσεις υπαγωγής στην οικονομική ενίσχυση των
επιχειρήσεων του Πολιτισμού για το έτος 2021 [σύμφωνα με την αριθμ. 107422/24-12-2021 κοινή υπουργική απόφαση «Ενίσχυση
επιχειρήσεων θεάτρων, μουσικών σκηνών, χοροθεάτρων, συναυλιακών χώρων, χώρων παραστάσεων και επιχειρήσεων
κινηματογράφων και διανομέων κινηματογραφικών ταινιών, στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών του CΟVID– 19, για το έτος
2021» (Β΄6231), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 21534/4-3-2022 (Β΄1013) όμοιά της] και οι οποίες
έχουν απορριφθεί, προκειμένου, εφόσον το επιθυμούν, να προβούν σε ορθή επανάληψη της αίτησης/υπεύθυνης δήλωσής τους,
λαμβάνοντας υπόψη τους λόγους απόρριψης της αρχικής τους δήλωσης.
Επίσης, είναι δυνατή η ορθή επανάληψη αιτήσεων που βρίσκονται σε κατάσταση «Υποβληθείσα». Στην ορθή επανάληψη
της αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης, επισυνάπτονται εκ νέου όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις, οι
οποίες αιτούνται να λάβουν την οικονομική ενίσχυση βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, υποβάλλουν επικαιροποιημένο
ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας (εκδοθέν από 1/5/2022 και εντεύθεν) επιλέγοντας «Υποβολή Συνοδευτικών
Εγγράφων Πολιτισμού».
Σε περίπτωση που ως λόγος απόρριψης αναφέρεται η μη υποβολή συμπληρωματικής αίτησης/ υπεύθυνης δήλωσης (αναφορικά
με το πλαίσιο υπαγωγής), οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν το ειδικό έντυπο «Αίτηση/ δήλωση υπαγωγής επιχείρησης στο
Προσωρινό Πλαίσιο ή στον Καν. (ΕΕ)1407/2013 (De minimis)» εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, προκειμένου να εξεταστεί
η υπαγωγή τους στην οικονομική τους ενίσχυση. Επιπρόσθετα, οι ανωτέρω επιχειρήσεις, μπορούν να προβούν σε ορθή επανάληψη
των αιτήσεων τους, κατά τα ανωτέρω, σε περίπτωση που επιθυμούν να διορθώσουν τυχόν στοιχεία αυτών.
Σε κάθε περίπτωση, η παρούσα δεύτερη και τελευταία ευκαιρία ορθών επαναλήψεων δίδεται μόνο και αποκλειστικά σε
όσους έχουν ήδη υποβάλει αιτήσεις υπαγωγής στην οικονομική ενίσχυση, ενώ αποκλείονται τυχόν νέες αιτήσεις.

Το hyper-connectivity μεταμορφώνει τον ταξιδιωτικό κλάδο
Υψηλές ψηφιακές απαιτήσεις έχουν, πλέον, οι καταναλωτές από την ταξιδιωτική τους εμπειρία, με τη συνδεσιμότητα να
μετασχηματίζει πλήρως τον τουριστικό κλάδο. Έτσι, σήμερα υπάρχουν νέες γενιές καταναλωτών, όπως οι Millennials και οι
Zoomers (Generation Z), που έχουν συγκεκριμένες ανάγκες, όπως είναι η συνεχής ψηφιακή επικοινωνία (connectivity), οι
καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, οι νέοι τρόποι και πρότυπα (concepts) διαμονής και αλληλεπίδρασης μέσω κοινωνικών δικτύων
και άλλων ψηφιακών καναλιών. Επιπλέον, οι σημερινοί ταξιδιώτες δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη βιωσιμότητα και συγκεκριμένα σε
περιβαλλοντικά, πολιτιστικά και κοινωνικά ζητήματα και υπεύθυνες ταξιδιωτικές πρακτικές, ενώ τάσεις, όπως το hyper-connectivity
και το sharing economy και ευρύτερα ο ψηφιακός μετασχηματισμός, αλλάζουν επίσης ριζικά τον ταξιδιωτικό κλάδο. Όπως
διαπιστώνει έρευνα της Deloitte Ελλάδος, “Οι τάσεις σήμερα στον κλάδο διαμορφώνονται σύμφωνα με τις αλλαγές στις
προτιμήσεις των καταναλωτών, την ανάγκη των οργανισμών να προσελκύσουν νέες κατηγορίες και τμήματα πελατών (π.χ.
millennials/ Gen Z, ψηφιακοί νομάδες, ταξίδια παρατεταμένης διαμονής, bleisure), να εξατομικεύσουν την εμπειρία των
επισκεπτών και να υιοθετήσουν ψηφιακές λύσεις και πρακτικές βιωσιμότητας, προκειμένου να παραμείνουν ανταγωνιστικοί”.
Ειδικά όσον αφορά τις ψηφιακές τεχνολογίες, η έρευνα τονίζει ότι τα τουριστικά θέρετρα και οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις υιοθετούν
καινοτόμες τεχνολογίες με στόχο τη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών, την ικανοποίηση των αναγκών των tech-savvy
πελατών, τη βελτιστοποίηση των λειτουργιών του ξενοδοχείων, την αύξηση των εσόδων ανά δωμάτιο και τη διαφοροποίηση σε
σχέση με τον ανταγωνισμό.
Το ξενοδοχείο του μέλλοντος
Η μελέτη “Το ξενοδοχείο του μέλλοντος”, η οποία αποτυπώνει τις τάσεις στον σχεδιασμό των resorts στη Μεσόγειο, εντοπίζει μια
ανερχόμενη τάση την οποία χαρακτηρίζει “Instagrammability”. Η συγκεκριμένη τάση στοχεύει στις νέες καταναλωτικές γενιές,
Millennials και Zoomers, που είναι ενεργοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ταξιδεύουν σε άλλες χώρες αναζητώντας νέες
εμπειρίες και επιλέγουν θέρετρα με φωτογενή στοιχεία, όπως π.χ. οι πισίνες υπερχείλισης που προσελκύουν το ενδιαφέρον (likes)
στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. «Τα resorts του μέλλοντος θα πρέπει να εστιάζουν σε σχεδιασμό που διαμορφώνει το
κατάλληλο φωτογραφικό σκηνικό μέσω φωτισμού, διακόσμησης, μουσικής και άλλων σκηνογραφικών στοιχείων», τονίζει η
έρευνα. Σύμφωνα με την έκθεση, πριν από την έναρξη της πανδημίας του COVID-19, ο παγκόσμιος τουρισμός είχε διανύσει μια
δεκαετία συνεχούς ανάπτυξης. Ωστόσο, ακόμη και πριν από την πανδημία, ο κλάδος του τουρισμού και της φιλοξενίας βρισκόταν
σε μία κατάσταση αναταραχής (disruption) και συνεχών αλλαγών, λόγω των διαφόρων διεθνών τάσεων, που επηρεάζουν τα
επιχειρηματικά και λειτουργικά μοντέλα του κλάδου, τις προτιμήσεις και τις συμπεριφορές των καταναλωτών και την ικανότητα των
ξενοδοχείων να προσελκύουν και να διατηρούν πελάτες.
(ΠΗΓΗ:sepe.gr NEWSLETTER 28.06.2022)

ΙΝΕ ΓΣΕΕ: «Επαγγελματικά Λύκεια και Εκπαιδευτικές Διαδρομές»

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ: «Εργασία Ανηλίκων»

Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο λειτουργίας των εξ αποστάσεως
υπηρεσιών πληροφόρησης του Δικτύου Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής
Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων, αποστέλλει
πληροφοριακό κείμενο της ενότητας «Θέματα Απασχόλησης» με τίτλο:
«Επαγγελματικά Λύκεια και εκπαιδευτικές διαδρομές».
Με δεδομένο ότι η επαγγελματική εκπαίδευση (ΕΠΑΛ) παρά τον σημαντικό της
ρόλο, εκπαιδευτικό και επαγγελματικό, παραμένει λιγότερο ελκυστική επιλογή
για τους νέους, συγκριτικά με τη γενική εκπαίδευση (ΓΕΛ), στόχος του κειμένου
είναι να παρέχει στους υποψηφίους την κατάλληλη πληροφόρηση, ώστε να είναι
σε θέση να αξιολογήσουν την προοπτική της επαγγελματικής εκπαίδευσης.
Παρουσιάζονται αναλυτικά ο πρωτοβάθμιος κύκλος σπουδών και το
μεταλυκειακό έτος- τάξη μαθητείας, οι τομείς και ειδικότητες των ΕΠΑΛ, οι τίτλοι
σπουδών και η ισοτιμία τους με το εθνικό πλαίσιο προσόντων, καθώς και οι
εκπαιδευτικές διαδρομές που προσφέρονται με την ολοκλήρωση της φοίτησης.

Το Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής
Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας
(ΙΝΕ ΓΣΕΕ), στο πλαίσιο λειτουργίας
των εξ
αποστάσεως
υπηρεσιών
πληροφόρησης
του
Δικτύου
Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής
Υποστήριξης
και
Ενδυνάμωσης
Εργαζομένων
και
Ανέργων,
δημοσιοποιεί κείμενο πληροφόρησης
της ενότητας «Εργασιακά Θέματα» με
τίτλο: «Εργασία Ανηλίκων», στο οποίο
γίνεται αναφορά, μεταξύ άλλων, στις
προϋποθέσεις νόμιμης απασχόλησης
ανηλίκων και στα ανώτατα όρια εργασίας
που πρέπει να τηρούνται.

Για περισσότερες πληροφορίες,
inediktio@inegsee.gr

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο
έγγραφο, πατήστε εδώ.

site:

https://www.inegsee.gr/

email:

Ψηφιακή Διακυβέρνηση: 1,3 δισ. ευρώ σε βάθος 5ετίας το όφελος από το gov.gr
Σε κάθε επίσκεψη που κάνουν οι πολίτες στην ψηφιακή πύλη gov.gr, προκύπτει όφελος για τους ίδιους και για το Δημόσιο ύψους
1 ευρώ. Συνολικά κατά την διετία Μαρτίου 2020 (οπότε ξεκίνησε η λειτουργία της πύλης) έως τον Μάρτιο του 2022
πραγματοποιήθηκαν 273 εκατομμύρια επισκέψεις στη σελίδα και το συνολικό όφελος όπως αυτό εκτιμήθηκε από μελέτη ήταν 270
εκατ. ευρώ.
Η μελέτη παρουσιάστηκε την Τρίτη 28 Ιουνίου 2022 σε εκδήλωση για την ψηφιακή διακυβέρνηση, στην οποία συμμετείχε ο
Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Κυριάκος Πιερρακάκης. Σε βάθος πενταετίας το όφελος θα φτάσει στο 1,3 δισεκατομμύρια
ευρώ, καθώς αυξάνονται οι υπηρεσίες που παρέχει η ψηφιακή πύλη του Δημοσίου αλλά και η χρήση της από τους πολίτες.

6 στις 10 μικρομεσαίες εταιρείες στην Ελλάδα κάνουν χρήση social media
Σε πολύτιμο εργαλείο προώθησης των προϊόντων και των υπηρεσιών τους εξελίσσονται για τις μικρές και μεσαίες ελληνικές
επιχειρήσεις τα social media και οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης εν μέσω πανδημίας. Στην αναζήτηση νέων, εναλλακτικών,
καναλιών, οι εγχώριες μικρομεσαίες εταιρείες εντατικοποίησαν, εν μέσω πανδημικής κρίσης, τη χρήση εργαλείων, όπως το
Facebook, το Instagram και το TikTok.
Σήμερα, το 59% των ελληνικών ΜμΕ κάνουν χρήση των social media για την προώθηση των προϊόντων τους και την επικοινωνία
με τους πελάτες. Μάλιστα, άλλο ένα 6% απαντά ότι δεν έχει μεν ακόμη παρουσία σε τέτοια ψηφιακά κανάλια, αλλά ότι σκοπεύει
να αποκτήσει.
Υπάρχει βέβαια και μια μερίδα των επιχειρήσεων της χώρας (1 στις 3), που δεν έχει μπει - ακόμη - στον κόσμο των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης. Πάντως, η μεγάλη πλειονότητα, οι 7 στις 10 μικρές και μεσαίες εταιρείες στην Ελλάδα δηλώνει
ικανοποιημένο από την παρουσία του σε πλατφόρμες, όπως το Facebook, ενώ οι 8 στις 10 θεωρούν αυτήν την παρουσία ως
σημαντική.
Όσον αφορά τις πλατφόρμες που επιλέγουν οι ελληνικές ΜμΕ, το Facebook είναι αναμφισβήτητα αυτή που κερδίζει την ψήφο
εμπιστοσύνης τους. Το 95% όσων εταιρειών έχουν παρουσία στα social media επιλέγουν να το κάνουν στο Facebook.
Ανοδικά το Instagram
Η πανδημία, ωστόσο, έφερε υψηλά στις προτιμήσεις των ελληνικών εταιρειών και νέα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν είναι τυχαίο
ότι, μεταξύ 2020 και 2022, έχει αυξηθεί κατά πολύ η χρήση του Instagram: σήμερα το χρησιμοποιεί το 65% των ελληνικών ΜμΕ
από 49% το 2020.
Στο μεταξύ, η υγειονομική κρίση έφερε στην καθημερινότητα των ελληνικών μικρομεσαίων εταιρειών και νέα μέσα, όπως για
παράδειγμα το TikTok. Ενώ το 2020 το ποσοστό των εταιρειών που έκαναν χρήση της συγκεκριμένης πλατφόρμας ήταν πρακτικά
μηδενικό, σήμερα φτάνει το 3%.
«Τρέχουν» καμπάνιες
Ένα άλλο εργαλείο, που έβαλε στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων στην Ελλάδα η πανδημία, είναι οι digital καμπάνιες
προώθησης των προϊόντων και των υπηρεσιών τους. Σύμφωνα με έρευνα της COSMOTE και του ELTRUN για την ψηφιακή
ετοιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, σήμερα οι μισές εταιρείες χρησιμοποιούν digital καμπάνιες.
Ο δε αριθμός των επιχειρήσεων, που έχουν τρέχουν ψηφιακές ενέργειες προώθησης αυξήθηκε κατά 33% μεταξύ 2020 και 2022
(από 36% το 2020 σε 48% το 2022). Τα εργαλεία, που κατά κύριο λόγο αξιοποιούν οι μικρομεσαίες εταιρείες στην Ελλάδα, για να
τρέξουν καμπάνιες προώθησης, είναι το Google Search, το οποίο επιλέγουν σε ποσοστό 68%, από 48% πριν από την πανδημία.
Ακολουθεί το Google Display Network (63% σήμερα από 31% πριν από την πανδημία) και τα Facebook Ads, που υποχώρησαν,
ωστόσο, στις προτιμήσεις των καταναλωτών (από 69% το 2020 σε 57% το 2022).
(ΠΗΓΗ:sepe.gr NEWSLETTER 28.06.2022)

Νέα έρευνα από διαΝΕΟσις: «Η Κλιματική
Αλλαγή Και Οι Έλληνες»
Ο Οργανισμός Έρευνας & Ανάλυσης
διαΝΕΟσις δημοσίευσε νέα έρευνα του
Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής
Προστασίας που αποτυπώνει τις στάσεις των
Ελλήνων πάνω στα θέματα που αφορούν
στην κλιματική αλλαγή.
Μπορείτε να διαβάσετε το σχετικό δελτίο
τύπου του Υπουργείου εδώ.
Μπορείτε να διαβάσετε όλα τα αποτελέσματά
της έρευνας εδώ.
Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην
περίληψη των κυριότερων σημείων της
έρευνας από τη Metron Analysis, η οποία
περιλαμβάνει και συμπεράσματα από τη
συνοδευτική ποιοτική έρευνα που διεξήχθη
λίγες εβδομάδες νωρίτερα, πατώντας εδώ.

Σεμινάρια Ιουλίου - Αυγούστου
από την TÜV HELLAS (TÜV NORD)
Ο Οργανισμός Επιθεώρησης, Πιστοποίησης και Εκπαίδευσης TÜV
HELLAS (TÜV NORD) διοργανώνει σεμινάρια για τους μήνες Ιούλιο και
Αύγουστο.
Θεματικές Ενότητες Σεμιναρίων
➢ Πληροφορικής
➢ Ποιότητας
➢ Περιβάλλοντος – Ενέργειας
➢ Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία
➢ Ασφάλειας Τροφίμων
➢ Επιχειρηματικής Βελτίωσης
➢ Υγείας & Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
➢ Agro – Πιστοποίηση Βιολογικών Προϊόντων
➢ Έργων & Κατασκευών
Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα των σεμιναρίων, πατώντας
εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε το site:
training@tuvhellas.gr ή να επικοινωνήσετε με email: https://www.tuvnord.com/gr , τηλ. +30 215 215 7455 .

Διεθνής κλαδική έκθεση αργυροχρυσοχοΐας, ρολογιών, εξοπλισμού εργαστηρίων
και πολύτιμων λίθων στο Μόναχο
Ο Εκθεσιακός Οργανισμός του Μονάχου διοργανώνει Διεθνή κλαδική έκθεση αργυροχρυσοχοΐας, ρολογιών, εξοπλισμού
εργαστηρίων και πολύτιμων λίθων στο Μόναχο, INHORGENTA, η οποία θα πραγματοποιηθεί 24–27.02.2023 στο Εκθεσιακό
Κέντρο του Μονάχου, 50 χρόνια από την πρώτη διοργάνωση!
Για να δηλώσετε συμμετοχή στην επερχόμενη διοργάνωση και για να επωφεληθείτε από την τιμή Early Bird μέχρι τις 31 Ιουλίου,
επισκεφθείτε το εξής σύνδεσμο:
https://inhorgenta.com/en/services/exhibitors/prices-application/
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με emai: lmuenchenmesse@ahk.com.gr ή να επισκεφθείτε τα εξής
sites: www.german-chamber.gr ή www.german-fairs.gr , τηλ. +30 210 6419037.

Workshops Ελληνικού Τουρισμού & Γαστρονομίας 2022
Η εταιρεία Tourism Media & Events προγραμματίζει 3 εκδηλώσεις για το Β’ εξάμηνο του 2022.
Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα των εκδηλώσεων, διαμορφώνεται ως εξής:
❖ Greek Luxury Tourism & Gastronomy Workshop, Άμστερνταμ, 27 Οκτωβρίου 2022
❖ Greek Luxury Tourism & Gastronomy Workshop, Nέα Υόρκη, 15 Νοεμβρίου 2022
❖ Greek Tourism & Gastronomy Workshop, Βαρσοβία, 13 Δεκεμβρίου 2022
Τα workshops τελούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας.
Σκοπός των εκδηλώσεων
H προβολή και η ανάπτυξη του εναλλακτικού & τουρισμού πολυτελείας με παράλληλη ανάδειξη της ελληνικής γαστρονομίας σε
καίριες αγορές που έχουν ενδιαφέρον τόσο για τουριστικό προϊόν της Ελλάδας όσο και για τον γαστρονομικό της πλούτο.
Ποιοί συμμετέχουν
Συμμετέχουν 80-100 τουριστικοί πράκτορες και 10-15 εκπρόσωποι διακεκριμένων media της κάθε χώρας επιδιώκοντας την
μέγιστη δημοσιότητα των συμμετεχόντων.
Οι τοπικοί τουριστικοί πράκτορες και tour operators που συμμετέχουν επιβεβαιώνουν την ιδιαίτερη δυναμική των επιλεγόμενων
αγορών καθώς, με στόχο να ανταποκριθούν ποιοτικά στην αύξηση της ζήτησης για το πολυδιάστατο ελληνικό τουριστικό προϊόν
από τους κατοίκους των χωρών τους, αναζητούν προτάσεις που να τους ικανοποιούν απόλυτα.
Ποιούς αφορά
Τα Greek Tourism & Gastronomy Workshops απευθύνονται στους Έλληνες επαγγελματίες και φορείς που επιθυμούν να
προωθήσουν τις υπηρεσίες τους σε κορυφαίες αγορές για τον ελληνικό τουρισμό. Μέσω των εκδηλώσεων δίνεται η δυνατότητα
για διεθνή δικτύωση αλλά και βέλτιστη προοπτική ανάπτυξης για την επιχείρηση και τον τόπο τους.
Για να ενημερωθείτε για το αναλυτικό πρόγραμμα, το κόστος συμμετοχής και τις εναλλακτικές προτάσεις συμμετοχής, πατήστε
εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το site: www.tourismmedia.gr ή επικοινωνήστε με email: sales@tourismmedia.gr ,
τηλ. +30 210 7295620 .

Παγκόσμια Τράπεζα: Πρόσληψη συμβούλου για την αναβάθμιση του θεσμικού πλαισίου υποδομών
Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Βελιγράδι ενημερώνει πως ο Τομέας
Ποιότητας και Ασφάλειας Προϊόντων του Υπουργείου Οικονομίας της Σερβίας ανακοίνωσε ότι η Παγκόσμια Τράπεζα άνοιξε
πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος από εταιρείες συμβούλων για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων του έργου με τίτλο
"Υποδομές ποιότητας, παράγοντες ανάπτυξης της ανταγωνιστικότητας-Προπαρασκευαστικές δραστηριότητες για τη βελτίωση του
στρατηγικού και νομικού πλαισίου".
Η Παγκόσμια Τράπεζα έχει δρομολογήσει, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το έργο υποστήριξης της Κυβέρνησης
της Σερβίας για τη βελτίωση επιλεγμένων πτυχών του επιχειρηματικού της περιβάλλοντος (EU4BE - EU for Better Business
Environment).
Οι κύριοι εταίροι του έργου είναι: το Υπουργείο Οικονομίας, η Γραμματεία Δημοσίων Πολιτικών, το Υπουργείο Ευρωπαϊκής
Ολοκλήρωσης και άλλα αρμόδια υπουργεία και υπηρεσίες της κυβέρνησης της Σερβίας.
Η πρωτοβουλία του Τομέα Ποιότητας και Ασφάλειας Προϊόντων να κατευθυνθούν ορισμένες δραστηριότητες του έργου στην
εκπόνηση μελετών και αναλύσεων που θα συμβάλουν στην αναβάθμιση του στρατηγικού, θεσμικού και νομοθετικού πλαισίου
στον τομέα των υποδομών ποιότητας έγινε δεκτή.
Σύμφωνα με αυτό, στις 10 Ιουνίου, άνοιξε η πρόσκληση που αφορά την υποδομή ποιότητας, η οποία θα διαρκέσει 18 μήνες. Οι
προσφορές μπορούν να αποσταλούν έως τις 4 Ιουλίου.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με email: ecocom-belgrade@mfa.gr , τηλ: +381 11 322-23-38, +381
11 323-15-77 .

Διεξαγωγή διαδικτυακού σεμιναρίου επί τροποποιήσεων καθεστώτος UKCA
Η Β6 Διεύθυνση Πολυμερών Οικονομικών Σχέσεων του Υπουργείο Εξωτερικών και Εμπορικής Πολιτικής ενημερώνει ότι οι
αρμόδιες υπηρεσίες του Ηνωμένου Βασιλείου πρόκειται να διοργανώσουν διαδικτυακό σεμινάριο (webinar), με θέμα πρόσφατες
τεχνικές τροποποιήσεις του καθεστώτος UKCA (UK Conformity Assessment), οι οποίες αναμένεται να βοηθήσουν την
επιχειρηματική κοινότητα να προσαρμοστεί στην εφαρμογή εν λόγω καθεστώτος (από 1.1.2023).
Το ως άνω σεμινάριο, θα διεξαχθεί στις 29.6.2022, σε 2 ξεχωριστές συνεδριάσεις στις 11:00
https://www.eventbrite.co.uk/e/the-new-uk-regulatory-regime-for-goods-new-ukca-transitional-measures-tickets369108281807?aff=escb&utm-source=cp&utm-term=listing&utm-campaign=social&utm-medium=discovery&utmcontent=attendeeshare

π.μ.:

Διεξαγωγή διαδικτυακού σεμιναρίου επί τροποποιήσεων καθεστώτος UKCA (συνέχεια)
και στις 3:00 μ.μ.: https://www.eventbrite.co.uk/e/the-new-uk-regulatory-regime-for-goods-new-ukca-transitional-measurestickets-369128291657?aff=escb&utm-source=cp&utm-term=listing&utm-campaign=social&utm-medium=discovery&utmcontent=attendeeshare ,
η δε συμμετοχή είναι δωρεάν ενώ σχετική εγγραφή μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω των ανωτέρω ηλεκτρονικών συνδέσμων.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με email: db6@mfa.gr , τηλ. 21036824041 .

3ος Διαγωνισμός Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας “OLIVE CHALLENGE 2022”
Η Λέσχη Φίλων Ελαιολάδου και Ελιάς «ΦΙΛΑΙΟΣ» διοργανώνει τον 3ο Διαγωνισμό Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας “OLIVE
CHALLENGE 2022”, ο οποίος αποτελεί τον πρώτο εξειδικευμένο διαγωνισμό καινοτομίας αποκλειστικά για τον ελαιοκομικό τομέα.
Ο διαγωνισμός βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένει καινοτόμες ιδέες και προτάσεις που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη του
ελαιοκομικού τομέα!
Στόχοι του Διαγωνισμού είναι:
• Να στηρίξει την καινοτομία στον ελαιοκομικό τομέα
• Να αναδείξει και να προβάλλει τις δυνατότητές του ελαιοκομικού τομέα
• Να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των οικονομικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων του τομέα
• Να συμβάλλει στην προσαρμογή του τομέα σε ένα νέο αγροδιατροφικό σύστημα, που θα είναι πιο ανταγωνιστικό, βιώσιμο,
ανθεκτικό καθώς και κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνο
Στο Διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών, νομικά πρόσωπα, καθώς και ομάδες.
Προθεσμία Αιτήσεων: Μέχρι τη Δευτέρα 18 Ιουλίου 2022
Μπορείτε να ενημερωθείτε για τον Κανονισμό του Διαγωνισμού, τα στοιχεία που απαιτούνται για την αίτηση υποβολής πρότασης,
τα Μέλη της Advisory Committee και για άλλες λεπτομέρειες σχετικά με το Διαγωνισμό στον εξής σύνδεσμο:
https://filaios.org/draseis/olive-challenge/
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία της «ΦΙΛΑΙΟΣ», στο τηλέφωνο: 210-3238092 ή στο
email: info@filaios.org .

11η Διεθνής Έκθεση Κλωστοϋφαντουργικών Μηχανημάτων Ινδίας
Η Πρεσβεία της Ινδίας στην Αθήνα μας ενημερώνει για την 11η Διεθνή Έκθεση Κλωστοϋφαντουργικών Μηχανημάτων Ινδίας (India
ITME 2022), η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 8 έως τις 13 Δεκεμβρίου 2022 στο IEML, Greater Noida, Ινδία. Αυτή η εκδήλωση,
η οποία που πραγματοποιείται κάθε 4 χρόνια, υποστηρίζεται από την κυβέρνηση της Ινδίας μέσω του Υπουργείου
Κλωστοϋφαντουργίας, του Υπουργείου Βαρέων Βιομηχανιών, του Υπουργείου Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων,
του “Make in India”, του Τμήματος Προώθησης Βιομηχανίας και Εσωτερικού Εμπορίου και της Εθνικής Εταιρείας Μικρών
Βιομηχανιών.
Η “India ITME Society” ιδρύθηκε το 1980 και είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που δεσμεύεται να προωθήσει την Ινδία
ως κόμβο προμήθειας κλωστοϋφαντουργικών μηχανημάτων, τεχνολογίας, άμεσων ξένων επενδύσεων και JV μέσω κλαδικών
εκθέσεων. Αυτή η έκδοση του India ITME επεκτείνεται σε 22 κεφάλαια για να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις προμήθειας,
ανταγωνιστικές τιμές και την τελευταία λέξη της τεχνολογίας από την ίνα έως τη μόδα.
Η India ITME 2022 είναι η μοναδική εκδήλωση στην Ινδία που συγκεντρώνει 73 χώρες και 97 εγχώριες περιοχές στην Παν-Ινδία
- από την παράδοση στην τάση κάτω από μία στέγη. Το ITME 2022 θα πραγματοποιηθεί τόσο σε φυσική όσο και σε υβριδική
μορφή.
Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης εδώ.
Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο τελευταίο τεύχος του περιοδικού "The Textiles Magazine" εδώ.
Μπορείτε να δείτε την έκθεση της 10ης έκδοσης του India ITME 2016, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Βομβάη, εδώ.
Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση σχετικά με τη συμμετοχή, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με τον κ. Nitin
Pachpande στο e-mail itme@india-itme.com και στο κινητό τηλέφωνο. +91-8010823774 και τον κ. Micheal Dalmet στο e-mail
michael@india-itme.com και στο κινητό τηλέφωνο. +91-9820507570.

54η Έκθεση Χειροτεχνίας και Δώρων της Ινδίας
Το Συμβούλιο Προώθησης Εξαγωγών Χειροτεχνίας διοργανώνει την 54η Έκθεση Χειροτεχνίας και Δώρων της Ινδίας (54th India
Handicrafts & Gifts Fair), η οποία θα διεξαχθεί 14-18 Οκτωβρίου 2022 στο εκθεσιακό κέντρο India Expo Centre & Mart στο Δελχί,
Ινδία.
Οι κύριες κατηγορίες προϊόντων που παρουσιάζονται στην έκθεση είναι:
❖ Οικιακά Είδη, Διακοσμητικά & Δώρα
❖ Έπιπλα & αξεσουάρ σπιτιού, είδη γκαζόν & κήπου
❖ Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα για το σπίτι, Έπιπλα & Επενδύσεις δαπέδων, Μοκέτες & Χαλιά
❖ Κοσμήματα μόδας, αξεσουάρ και τσάντες, έθνικ ενδύματα, ρούχα μόδας, στολίδια, κασκόλ και εσάρπες

54η Έκθεση Χειροτεχνίας και Δώρων της Ινδίας (συνέχεια)
❖
❖

Χριστουγεννιάτικη και εορταστική διακόσμηση, χειροποίητα χαρτιά και προϊόντα, ποτ πουρί, κεριά και θυμίαμα
Λάμπες & αξεσουάρ φωτισμού

Όσοι επισκεφθούν την Έκθεση αυτοπροσώπως, θα έχουν την ευκαιρία να συναντηθούν με αξιόπιστους Ινδούς προμηθευτές των
προαναφερθέντων προϊόντων. Στην Έκθεση θα συμμετέχουν περισσότεροι από 2000 εκθέτες σε 14 κατασκευασμένες
εκθεσιακές αίθουσες και 900 μόνιμους εκθεσιακούς χώρους.
Για να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής, πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://ihgfdelhifair.in/web-banner.html
επικοινωνήσετε με email: visitors@ihgfdelhifair.in , τηλ. +91-11-26135256 .

ή να

Σεμινάριο ISO 45001:2018 Επιθεωρητής –
Επικεφαλής Επιθεωρητής Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία, IRCA-CQI Approved
Ο Οργανισμός Επιθεώρησης, Πιστοποίησης και Εκπαίδευσης TÜV HELLAS (TÜV NORD) διοργανώνει σεμινάριο ISO
45001:2018 Επιθεωρητής - Επικεφαλής Επιθεωρητής Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία, IRCA-CQI Approved, το οποίο θα
πραγματοποιηθεί 04 - 08 Ιουλίου 2022 (κωδ. 96213) και ώρα 09:00 - 18:00 εξ αποστάσεως.
Σκοπός σεμιναρίου:
Το σεμινάριο, παρέχει στους συμμετέχοντες τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για να διεξάγουν επιθεωρήσεις
επαγγελματικής υγείας & ασφάλειας πρώτου, δεύτερου και τρίτου μέρους, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 45001:2018 (σε
συνδυασμό με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 19011 & ISO 17021).
Με την ολοκλήρωση και την επιτυχία στη γραπτή δοκιμασία, οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό επιτυχούς
ολοκλήρωσης σεμιναρίου, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους ίδιους για την εγγραφή τους στα μητρώα του IRCA
(International Register of Certificated Auditors).
Απευθύνεται σε:
• Υποψήφιους Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας (ΣΔΥΑ)
• Συμβούλους που αναπτύσσουν ΣΔΥΑ
• Υπεύθυνους Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας
• Υπευθύνους Τμημάτων
• Διοικητικό Προσωπικό, αλλά και σε όσους θα ήθελαν να αποκτήσουν μία ολοκληρωμένη γνώση σχετικά με τα Συστήματα
Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας (ΣΔΥΑ)
Για να δηλώσετε συμμετοχή στο σεμινάριο, πατήστε εδώ.
Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα περιεχόμενα του σεμιναρίου, το κόστος συμμετοχής και τις εναλλακτικές ημερομηνίες σχετικά
με τη διεξαγωγή του, πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε το site: https://www.tuv-nord.com/gr ή να επικοινωνήσετε με email:
training@tuvhellas.gr , τηλ. +30 215 215 7455 .

Διεθνής Έκθεση Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Τεχνολογίας στην Ιορδανία
Ο Ιορδανικός Σύνδεσμος Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Τεχνολογίας (Jordanian Information and Communications
Technology Association) διοργανώνει την Διεθνή Έκθεση Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Τεχνολογίας “Middle East and North
Africa Information and Communications Technology Forum 2022 (MENA ICT)”, η οποία θα διεξαχθεί στις 16-17 Νοεμβρίου 2022
στο Εκθεσιακό κέντρο King Hussein Bin Talal Convention Center στο Αμμάν της Ιορδανίας.
Η Έκθεση θα παρουσιάσει μια πλούσια συλλογή από τρέχοντα και μοντέρνα θέματα, όπως ο αντίκτυπος της Τεχνητής
Νοημοσύνης σε ζωτικούς τομείς (π.χ. εκπαίδευση, ιατρική περίθαλψη, τράπεζες και επιχειρήσεις), μηχανική μάθηση, αναλυτικά
εργαλεία για καινοτομία και δημιουργία, και πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τον νέο μας κόσμο από επιθέσεις στον
κυβερνοχώρο μεταξύ άλλων.
Κυρίως, το φόρουμ στοχεύει να εξετάσει πώς η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση πιεστικών προκλήσεων που
αντιμετωπίζουν τα περισσότερα έθνη στη σημερινή εποχή, όπως ο δραστικός αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 και οι
συνέπειές της, το ανησυχητικό ποσοστό παγκόσμιων παραιτήσεων από θέσεις εργασίας και ο τρόπος με τον οποίο
ακολουθούμε την καθημερινή μας ζωή και τα επαγγελματικά μας έχουν αλλάξει οριστικά.
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο αναλυτικό πρόγραμμα, πατήστε εδώ.
Για να πραγματοποιήσετε εγγραφή και να ενημερωθείτε σχετικά με το χρηματικό αντίτιμο σε κάθε περίπτωση, πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε το site: https://www.menaictforum.com/ ή να επικοινωνήσετε με τηλ.
+962 (6) 581 2013 .

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Ο Δ.Ε.Ε. Ε 1055387 ΕΞ 2022 /22-06-2022
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 23, 59, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 89, 90, 93, 94, 95 και 105 του ν. 4941/2022
(«Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του Tαμείου Xρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και του Συνεγγυητικού
Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών, εκσυγχρονισμός Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους και άλλες
επείγουσες διατάξεις, Α΄113/16-6-2022).
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1078 /10-06-2022 (ΑΔΑ: 6Ο7Ι46ΜΠ3Ζ-07Ω)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1192/2021 (Β’3869) απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής - Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης τέλους ρυμουλκών και
αλιευτικών πλοίων, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν. 4646/2019 "Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση
για την Ελλάδα του αύριο"(Α΄201), καθορισμός των δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται με αυτή και κάθε άλλης αναγκαίας
λεπτομέρειας για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών» (ΦΕΚ 3212/Τεύχος Β΄/23.06.2022)
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1083 /23-06-2022 (ΑΔΑ: ΨΦ8Υ46ΜΠ3Ζ-ΔΤΚ)
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021 φυσικών προσώπων
του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013. (ΦΕΚ 3272/Τεύχος
Β΄/24.06.2022)
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1084 /23-06-2022 (ΑΔΑ: ΨΚΛΜ46ΜΠ3Ζ-ΘΜΤ)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΠΕΙΣ Α 1120401 ΕΞ 2013/30.7.2013 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός
προϋποθέσεων και διαδικασίας για την εξαίρεση από τον αυτεπάγγελτο συμψηφισμό χρηματικών απαιτήσεων οφειλετών έναντι
του Δημοσίου με βεβαιωμένα αλλά μη ληξιπρόθεσμα χρέη αυτών προς το Δημόσιο» (Β’ 1867). (ΦΕΚ 3275/Τεύχος
Β΄/24.06.2022)
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1076 /08-06-2022 (ΦΕΚ 3313/Τεύχος Β΄/28.06.2022)
Παράταση της προθεσμίας ογκομέτρησης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων των οινοπνευματοποιών
Α' και Β' κατηγορίας, των αποσταγματοποιών καθώς και των φορολογικών αποθηκών εμπορίας των εν λόγω προϊόντων
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1082 /22-06-2022 (ΦΕΚ 3324/Τεύχος Β΄/28.06.2022)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1106/2021 (Β’ 1976) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων,
αναφορικά με το πιστοποιητικό του άρθρου 54 Α’ του ν. 4174/2013 (πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ).
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1081 /20-06-2022 (ΦΕΚ 3340/Τεύχος Β΄/28.06.2022)
Όροι, προϋποθέσεις και δικαιολογητικά διαδικασίας εφοδιασμού, με απαλλαγή ή επιστροφή Ε.Φ.Κ., καυσίμων αεροσκαφών που
παρέχουν υπηρεσίες σε τρίτους έναντι αμοιβής, πλην της μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΒΕΛΓΙΟ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στις Βρυξέλλες, απέστειλε ενημερωτικό δελτίο με
τίτλο:
-Διμερές Εμπόριο Ελλάδας - 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 .

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Λονδίνο, απέστειλε ενημερωτικά έγγραφα με
θέμα:
-Διάθεση στο Ηνωμένο Βασίλειο προϊόντων για τα οποία προηγουμένως απαιτούνταν σήμανση CE
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο
Λονδίνο ( https://agora.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:
-Στοιχεία για τα επίπεδα αέριας συνδεσιμότητας μετά την πανδημία στην Ισπανία
-Βιομηχανία μόδας στην Ισπανία, αλλαγή στρατηγικής για τον όμιλο Tendam
-Τα αυξημένα επίπεδα τιμών στα ξενοδοχειακά καταλύματα στην Ισπανία
-Εφαρμογή δεύτερου πακέτου μέτρων για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού στην Ισπανία
-Το σχέδιο προσέλκυσης κέντρων δεδομένων στη Μαδρίτη
-Οι τελευταίες ειδήσεις για το ΜWC - συνέχιση της διεξαγωγής του δρώμενου στη Βαρκελώνη έως το 2030
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 .

ΚΑΝΑΔΑΣ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στην Οτάβα, απέστειλε έγγραφο με θέμα:
-Οδηγός Επιχειρείν στον Καναδά 2022
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδος στον
Καναδά (www.agora.mfa.gr), email: ecocom-ottawa@mfa.gr , τηλ: 613 238 6271-2, fax: 6132385676, ή την ιστοσελίδα του
ΒΕΘ www.veth.gov.gr.

ΚΙΝΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Πεκίνο, απέστειλε ενημερωτικά έγγραφα με
θέμα:
-Εγγραφή επιχειρήσεων στη βάση δεδομένων CIFER της Κίνας
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο
Πεκίνο ( www.agora.mfa.gr/cn89 ) ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ: www.veth.gov.gr .

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
9η Athens International Tourism Expo 2022
Πόλη: Αθήνα, Ζάππειο Εκθεσιακό Κέντρο
Ημερομηνία: 3-5/11/2022
Εκθέματα: Έκθεση για νέες συνεργασίες στον εισερχόμενο τουρισμό
Πληροφορίες: Site: https://aite.gr/el/ , τηλ: +30 210-6122164 , e-mail: info@aite.gr
7Η ΕΚΘΕΣΗ MEAT & GRILL DAYS 2022
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα
Ημερομηνία: 12-14/11/2022
Εκθέματα: Έκθεση για το κρέας, τη μεταποίηση, τις πρώτες ύλες και το εμπόριο στην Ελλάδα
Πληροφορίες: Site: www.meatdays.gr
6Η ΕΚΘΕΣΗ DAIRY EXPO 2022
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα
Ημερομηνία: 12-14/11/2022
Εκθέματα: Έκθεση για τα γαλακτοκομικά και τα τυροκομικά προϊόντα
Πληροφορίες: Site: www.dairyexpo.gr
5Η ΕΚΘΕΣΗ FROZEN FOOD 2022
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα
Ημερομηνία: 12-14/11/2022
Εκθέματα: Έκθεση για τα τρόφιμα, την ψύξη και τα logistics
πληροφορίες: site: www.frozenfoodexpo.gr

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
54th India Handicrafts & Gifts Fair
Πόλη: Δελχί, Ινδία
Ημερομηνία: 14-18 Οκτωβρίου 2022
Εκθέματα: Έκθεση Χειροτεχνίας και Δώρων
Πληροφορίες: site: https://ihgfdelhifair.in/web-banner.html
ASIA FRUIT LOGISTICA 2022
Πόλη: Μπανγκόκ
Ημερομηνία: 2-4 Νοεμβρίου 2022
Εκθέματα: έκθεση φρούτων και λαχανικών
Πληροφορίες: site: https://www.asiafruitlogistica.com/
International Floriculture Trade Fair
Πόλη: Expo Haarlemmermeer
Ημερομηνία: 9-11 Νοεμβρίου 2022
Εκθέματα: έκθεση λουλουδιών και φυτών
Πληροφορίες: site: https://hppexhibitions.com/iftf/
Royal Flora Holland Trade Fair
Πόλη: Royal Flora Ολλανδία
Ημερομηνία: 9-11 Νοεμβρίου 2022
Εκθέματα: έκθεση ανθοκομίας
Πληροφορίες: site: https://tradefairaalsmeer.royalfloraholland.com/en
11th International Stone Industry Exhibition
Πόλη: Τζαϊπούρ, Ινδία
Ημερομηνία: 10-13 Νοεμβρίου 2022
Εκθέματα: έκθεση πέτρας
Πληροφορίες: site: www.indiaingreece.gov.in

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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4/7/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΧΥΣΗΣ
ΤΗΛ.2695360646

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
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4/7/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΕΤ
ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΨΗΛΩΝ
ΡΟΩΝ ΑΕΡΙΟΥ(AIRVO2) - ΡΙΝΙΚΑ ΓΥΑΛΑΚΙΑ ΤΗΛ.2695360646

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
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6/7/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΤΗΛ 2695360607

ΓΙΑ

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
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7/7/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΟΣΗ
ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ(ΕΚΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΩΝ) ΤΗΛ.2695360646

ΤΗΝ
ΤΗΣ

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
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7/7/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΤΗΛ.2695360646

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΕΚΤΟΣ

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

279

7/7/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ
ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟΥ. ΤΗΛ 2310381080

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΤΟΥ
VIDEO

424 ΓΣΝΘ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (συνέχεια)
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8/7/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΗΛ.2695360646

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ
ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΧΗΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

266

11/7/2022
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΗΛ.2313 300500

280

11/7/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΣΤΑΘΜΟΥ
INFINITY
CENTRAL
STATION
ΟΙΚΟΥ
DRAEGER
ΣΤΗ
ΜΕΘ
ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ
,
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ
DRAEGER
EVITA
2DURA
ΣΤΗ
ΜΕΘ,ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΤΗΛ.2310381080

424 ΓΣΝΘ
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12/7/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΙ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΦΙΛΤΡΩΝ
ΤΗΛ 2310381080

424 ΓΣΝΘ
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12/7/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΙΑ
ΕΤΗΣΙΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΕΝΟΣ
ΦΟΡΗΤΟΥ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ
2
ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. ΤΗΛ 2310381080

424 ΓΣΝΘ
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12/7/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΕΤΗΣΙΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΔΕΚΑΤΡΙΩΝ(13)
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ ΤΗΛ 2310381080

424 ΓΣΝΘ
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12/7/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΕΤΗΣΙΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΔΕΚΑΤΡΙΩΝ(13)
ΔΙΑΘΕΡΜΙΩΝ
MARTIN
ΤΗΛ 2310381080

424 ΓΣΝΘ

286

13/7/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΑΙΘΟΥΣΑΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ.
2310381080

ΤΗΝ
ΤΗΛ

424 ΓΣΝΘ
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13/7/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΛΟΙΠΩΝ
2310381080

ΤΗΝ
ΤΗΛ

424 ΓΣΝΘ

269

14/07/2022
ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ
ΜΕ
ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ
ΜΗΞ
ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΕΟΥ
Η
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟΥ
ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ.ΤΗΛ 2310449650

270

12/07/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ 251 ΓΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ. ΤΗΛ 2107464102.
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18/7/2022
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΟΧΤΩ
ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ
ΣΤΗΛΩΝ
ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΤΗΛ. 2313 323115

ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ.

ΓΙΑ

ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΙΜΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ
ΑΠΟ

ΤΟΝ

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

251 ΓΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΓΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (συνέχεια)
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20/7/2022
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
2
ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΩΝ
ΝΕΡΟΥ ΤΗΛ.2313307195

ΓΝΘ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

287

20/7/2022
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΙ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΠΕΝΤΕ
ΕΙΔΩΝ
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ
ΜΙΑΣ
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ
ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΤΗΛ. 2313 307195

ΓΝ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

277

25/7/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΔΥΟ
(2)
ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ
ΣΕ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗΣ
ΤΗΛ.2313323115

ΓΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
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25/7/2022
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΙΔΩΝ
ΣΙΤΙΣΗΣ
ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΗΠΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΛ. 2313 317777

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

271

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
ΜΙΣΘΩΣΗ 6 ΕΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ
ΤΟΥ 48ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΤΗΛ. 2313317446

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

281

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
ΜΙΣΘΩΣΗ
ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΓΙΑ
ΤΗ
ΣΤΕΓΑΣΗ
33ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΛ.2313317446

ΓΙΑ
ΤΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

290

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
ΜΙΣΘΩΣΗ
ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΓΙΑ
ΤΗ
ΣΤΕΓΑΣΗ
106ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΛ.2313317446

ΓΙΑ
ΤΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

•

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου μας www.veth.gov.gr, για πληρέστερη ενημέρωσή σας
σε θέματα επιχειρηματικού ενδιαφέροντος: Προκηρύξεις προγραμμάτων, Ελληνικές και Διεθνείς Εκθέσεις,
Ζητήσεις Συνεργασιών, Επιχειρηματικές Αποστολές, Συνέδρια, κ.α.
•
Νέες υπηρεσίες Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) προς τις επιχειρήσεις - μέλη των
Επιμελητηρίων: Τέσσερεις πρωτοπόρες τεχνολογικά υπηρεσίες, οι οποίες είναι προσβάσιμες και μέσω της
ιστοσελίδας του ΒΕΘ (www.veth.gov.gr), προσφέρει η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων (ΚΕΕΕ) στο σύνολο
των Ελληνικών 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.

