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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συμμετοχή Β.Ε.Θ.
στην 86η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης θα συμμετέχει στην 86η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που θα πραγματοποιηθεί από
10 έως 18 Σεπτεμβρίου 2022, διοργανώνοντας ομαδική συμμετοχή για τις επιχειρήσεις-μέλη του.
Οι επιχειρήσεις-μέλη του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης που θα συμμετέχουν, θα βρίσκονται στα περίπτερα 2 και 3 της
Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος.
Το Β.Ε.Θ. θα στηρίξει τις επιχειρήσεις- μέλη του που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής τηρώντας αυστηρά τη σειρά
προτεραιότητας κατάθεσης του αιτήματός τους.
Επειδή ο συνολικός χώρος που θα διατεθεί είναι περιορισμένος παρακαλούμε για την άμεση εκδήλωση του αρχικού ενδιαφέροντος
σας και όχι αργότερα από τις 22 Ιουλίου 2022.
Ειδικότερα στις επιχειρήσεις που θα εκδηλώσουν εμπρόθεσμα και όσον το δυνατόν γρηγορότερα, το ενδιαφέρον τους για
συμμετοχή αφ΄ενός θα παραχωρηθούν δωρεάν από το Β.Ε.Θ. τα πρώτα έξι (6) τετραγωνικά μέτρα με δομή τύπου 2 και αφετέρου
τα επιπλέον τετραγωνικά μέτρα που θα αιτηθεί η κάθε επιχείρηση θα παραχωρηθούν στην ιδιαίτερα προνομιακή τιμή των 51 ευρώ
ανά τ.μ., πλέον Φ.Π.Α, με δομή τύπου 2.
Στις επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν θα δοθεί η δυνατότητα για λιανικές πωλήσεις στο χώρο της Δ.Ε.Θ. με την προϋπόθεση της
τήρησης όλων των προβλεπόμενων προϋποθέσεων τόσο από τη νομοθεσία όσο και από τον εσωτερικό κανονισμό της Δ.Ε.Θ.
Ως τιμώμενη χώρα, στην 86η Δ.Ε.Θ. , θα είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, χώρα με την οποία αναπτύσσονται ραγδαία οι
εμπορικές συναλλαγές της χώρας μας την τελευταία περίοδο.
Προϋποθέσεις συμμετοχής
1. να εξοφληθεί η συνδρομή της επιχείρησης του έτους 2022 στο Β.Ε.Θ και το τέλος τήρησης μερίδας στο ΓΕΜΗ του έτους 2022.
2. να συμπληρωθεί και να αποσταλεί στο ΒΕΘ (public@veth.gov.gr, Fax. 2310232667) η συνημμένη δήλωση συμμετοχής ,
μέχρι την Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022.
Επαναλαμβάνουμε ότι για την εξασφάλιση του χώρου, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, τα δε αναλογούντα , ανά επιχείρηση,
τ.μ. θα οριστικοποιηθούν μετά την εκδήλωση του συνολικού ενδιαφέροντος.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων του Β.Ε.Θ.,
τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 271708, email: public@veth.gov.gr και στο Τμήμα Βιοτεχνικών Θεμάτων, τηλέφωνο επικοινωνίας
2310 241383, email: sme-industry@veth.gov.gr.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΠΝΟΠΩΛΗΣ,
Πρόεδρος

Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ για την εβδομάδα 4-8 Ιουλίου
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
59,3 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 78.865 δικαιούχους κατά την εβδομάδα 4-8 Ιουλίου στο πλαίσιο των
προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.
Ειδικότερα:
1. Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν την επόμενη εβδομάδα οι εξής καταβολές:
➢ 13,5 εκατ.ευρώ σε 34.161 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος,
έξοδα κηδείας).
➢ 12,3 εκατ. Ευρώ σε 530 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
➢ 2,5 εκατ. Ευρώ σε 9.166 δικαιούχους για επιστροφή κρατήσεων επιδόματς Απολύτου Αναπηρίας και διαφόρων ασθενείας
➢ 339.538 ευρώ σε 508 δικαιούχους για παροχές του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ
2. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
➢ 9 εκατ.ευρώ σε 23.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων
➢ 21 εκατ.ευρώ σε 10.000 δικαιούχους στο πλαίσιο των επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης
➢ 700.000 σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας

ΒΕΘ: «Φρένο» πάτησαν οι διαγραφές επιχειρήσεων το α΄εξάμηνο του 2022

Φρένο πάτησαν το α΄ εξάμηνο του 2022 οι διαγραφές των βιοτεχνικών επιχειρήσεων της Θεσσαλονίκης, την ώρα που εγγραφές
περιορίστηκαν οριακά κατά το εξεταζόμενο διάστημα έναντι του α΄ εξαμήνου της περσινής χρονιάς.
Είναι χαρακτηριστικό πως τους πρώτους έξι μήνες του έτους ξεκίνησαν τη λειτουργία τους 220 επιχειρήσεις με τη μερίδα του
λέοντος να είναι ατομικές, ενώ ρολά κατέβασαν 131. Ένα χρόνο πριν 226 επιχειρήσεις έκαναν έναρξη, ενώ λουκέτο έβαλαν 151
επιχειρήσεις.
Κατά συνέπεια οι εγγραφές το α΄ εξάμηνο του τρέχοντος έτους ήταν οριακά μειωμένες κατά 2,6% έναντι του αντίστοιχου περσινού
διαστήματος ενώ οι διαγραφές ήταν λιγότερες κατά το εξεταζόμενο διάστημα κατά 13,2 %.
Η μείωση των διαγραφών αποδίδεται στο γεγονός πως παρά τα προβλήματα που δημιουργούν το υψηλό κόστος των πρώτων
υλών, το ξέφρενο ράλι των τιμών της ενέργειας και η οικονομική στενότητα των νοικοκυριών εντούτοις φαίνεται να υπάρχει μία
μεταστροφή στο οικονομικό κλίμα που επιδεικνύει ανθεκτικότητα, ενώ οι επιδοτήσεις στις οποίες προχωρά η κυβέρνηση
δημιουργούν μία αίσθηση έστω και περιορισμένου οξυγόνου. Αξίζει να σημειωθεί πως μέχρι στιγμής δεν επιβεβαιώνονται οι
προβλέψεις για αύξηση των λουκέτων στις επιχειρήσεις εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης.
Την ίδια ώρα οι έστω οριακά μειωμένες εγγραφές αποδεικνύουν πως εξακολουθεί να επικρατεί ανασφάλεια σχετικά με το τι μέλλει
γενέσθαι, γεγονός που αποτελεί τροχοπέδη για την όποια επαγγελματική κίνηση.
Ποιοι άνοιξαν, ποιοι έκλεισαν και γιατί
Τη μερίδα του λέοντος στις εγγραφές, αλλά και στις διαγραφές κρατούν οι ατομικές επιχειρήσεις τόσο το α΄ εξάμηνο του 2022,
όσο και τους πρώτους έξι μήνες του 2021. Η εικόνα αυτή είναι διαχρονική, την ώρα μάλιστα που η ραχοκοκαλιά του βιοτεχνικού
κόσμου αποτελείται από ατομικές επιχειρήσεις.
Συγκεκριμένα τους έξι πρώτους μήνες του 2022 εγγραφή έκαναν 120 ατομικές επιχειρήσεις, ενώ σε διαγραφή προχώρησαν 102
ατομικές επιχειρήσεις. Αντίστοιχη ήταν η εικόνα και το 2021 με 135 ατομικές επιχειρήσεις να ξεκινούν την επιχειρηματική τους ζωή
και 103 να αποχωρούν από την ενεργό δράση.
Τους πρώτους μήνες του τρέχοντος έτους , 24 επιχειρήσεις κρίθηκαν ασύμφορες ενώ μια οδηγήθηκε σε λουκέτο λόγω πτώχευσης.
Ένα χρόνο νωρίτερα 21 κρίθηκαν ασύμφορες, ενώ μια πτώχευσε.
«Αν και δεν υπάρχουν περιθώρια για εφησυχασμό δεδομένου πως οι ενάρξεις νέων επιχειρήσεων είναι οριακά μειωμένες το 2022
έναντι του περσινού αντίστοιχου διαστήματος, εντούτοις το γεγονός πως σταθερά οι διαγραφές περιορίζονται καταδεικνύει πως
παρά τα δυσοίωνα μηνύματα και τη δύσκολη κατάσταση που βιώνουμε ως απόρροια και του πολέμου στην Ουκρανία, του υψηλού
πληθωρισμού, της δυσθεώρητης τιμής της ενέργειας, αλλά και μιας σειράς άλλων ζητημάτων που προκύπτουν, η ελληνική
οικονομία επιδεικνύει σημαντική ανθεκτικότητα» αναφέρει ο πρόεδρος του ΒΕΘ, Αναστάσιος Καπνοπώλης, υπογραμμίζοντας,
ωστόσο, πως θα πρέπει να συνεχιστεί η υλοποίηση στοχευμένων πολιτικών που θα σχετίζονται πρωτίστως με την περαιτέρω
ανακούφιση επιχειρήσεων και νοικοκυριών που πλήττονται από το υψηλό κόστος της ενέργειας, τη μείωση των φόρων, την
αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, ενώ παράλληλα θα πρέπει να ληφθούν και νέα μέτρα ανακούφισης» επισημαίνει ο κ.
Καπνοπώλης.

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΙΝΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 2022
Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει σε εμπόρους και καταναλωτές ότι σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 1 ν.
4177/2013, οι θερινές εκπτώσεις έτους 2022 θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα, 11 Ιουλίου και θα διαρκέσουν έως και την Τετάρτη,
31 Αυγούστου.
Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διενέργεια των εκπτώσεων, εκτός από την αναγραφή της παλαιάς και της νέας μειωμένης τιμής των
προϊόντων που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή και εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης.
Εφόσον παρέχεται μειωμένη τιμή σε περισσότερα από το 60% του συνόλου των πωλούμενων ειδών, η επίδειξη του παρεχόμενου
ποσοστού έκπτωσης επιβάλλεται συμπληρωματικά, οπότε θα πρέπει να αναγράφεται στην προθήκη του καταστήματος και σε
οποιαδήποτε άλλη εμπορική επικοινωνία, ενώ στην περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά έκπτωσης ανά κατηγορίες
προϊόντων, θα πρέπει να αναγράφεται το εύρος του παρεχόμενου ποσοστού («από …. % έως …. %»). Σε κάθε άλλη περίπτωση,
θα αναγράφεται ότι οι εκπτώσεις αφορούν επιλεγμένα είδη με αναφορά στο αντίστοιχο ποσοστό.
Ο τρόπος, με τον οποίο υπολογίζεται και προβάλλεται η μειωμένη τιμή, πρέπει να ανταποκρίνεται στην αλήθεια και να είναι
ακριβής. Οι καταστηματάρχες θα πρέπει, σε περίπτωση ελέγχου, να είναι σε θέση να αποδείξουν ότι η παλαιά τιμή πώλησης που
αναγράφεται στην πινακίδα ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
Κατά τη διενέργεια των τακτικών εκπτώσεων απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο της παρ. 1
άρθρου 3 της Υπουργικής Απόφασης 56885/10-11-2014 «κατά τη διενέργεια εκπτώσεων, εκτός από την αναγραφή της παλαιάς
και της νέας μειωμένης τιμής των αγαθών και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή και εμπορική
επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης». Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι η αναγραφή παλιάς και νέας τιμής είναι επιβεβλημένες,
ενώ το ποσοστό έκπτωσης έρχεται συμπληρωματικά και όχι μόνο του.
Τέλος, σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρου 16 ν. 4177/2013, επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων την πρώτη
Κυριακή κατά την έναρξη των εκπτώσεων, ήτοι στις 17 Ιουλίου 2022.
Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης προτείνει τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων την Κυριακή, 17 Ιουλίου
2022, από τις 11π.μ. έως τις 6μ.μ..

Τρόπος υπολογισμού και εξόφλησης του επιστρεπτέου μέρους
της Επιστρεπτέας Προκαταβολής
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 07.07.2022
Το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και με τη συνδρομή της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ξεκινά σήμερα και θα ολοκληρώσει τις επόμενες ημέρες τη βεβαίωση του επιστρεπτέου μέρους
όλων των κύκλων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, η οποία χορηγήθηκε ως ενίσχυση των επιχειρήσεων που επηρεάστηκαν
αρνητικά από την κρίση της πανδημίας του κορονοϊού.
Ειδικότερα, από το σύνολο των 605.530 Α.Φ.Μ. προς βεβαίωση του επιστρεπτέου μέρους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής,
σήμερα θα πραγματοποιηθεί η βεβαίωση για 559.753 Α.Φ.Μ., ενώ 2.406 Α.Φ.Μ. απαλλάσσονται από την υποχρέωση επιστροφής
του επιστρεπτέου ποσού ως πυρόπληκτοι. Για τους υπόλοιπους 43.371 Α.Φ.Μ. η βεβαίωση θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες
ημέρες, κατόπιν επανελέγχου των στοιχείων τους.
Με σειρά τροποποιήσεων των αποφάσεων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής:
➢ Η ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης ή εναλλακτικά δυνατότητας εφάπαξ καταβολής αυτού με έκπτωση 15% επί του
επιστρεπτέου ποσού μετατέθηκε την 29η Ιουλίου 2022.
➢ Αυξήθηκαν οι δόσεις για την αποπληρωμή του επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας ενίσχυσης σε ενενήντα έξι (96) ισόποσες
μηνιαίες δόσεις, οι οποίες είναι πλέον άτοκες.
➢ Το επιστρεπτέο μέρος της ενίσχυσης μειώθηκε και ανέρχεται στα κάτωθι ποσοστά επί της ληφθείσας ενίσχυσης, εφόσον
τηρήθηκαν οι όροι και προϋποθέσεις που προβλέπονταν σε κάθε κύκλο Επιστρεπτέας Προκαταβολής:
α) Για επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2019, δεν άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η
Απριλίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 και έχουν θετικά ακαθάριστα έσοδα το 2019, σε:
➢ 25% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των ακαθάριστων εσόδων του 2020 της επιχείρησης ξεπερνάει το 70% σε σχέση με το
2019 και η επιχείρηση παρουσιάζει ζημίες προ φόρων ή
➢ 33,3% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των ακαθάριστων εσόδων του 2020 της επιχείρησης ανέρχεται τουλάχιστον σε 30%
και έως 70% σε σχέση με το 2019 και παρουσιάζει ζημίες προ φόρων ή
➢ 50% της ενίσχυσης, για όλες τις λοιπές επιχειρήσεις.
β) Για νέες επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 ή για επιχειρήσεις που άνοιξαν
υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 ή έχουν μηδενικά ακαθάριστα έσοδα το 2019, σε:
➢ 25% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των ακαθάριστων εσόδων του 2020 της επιχείρησης ξεπερνάει το 30% σε σχέση με τα
έσοδα του 2019 και η επιχείρηση παρουσιάζει ζημίες προ φόρων ή
➢ 33,3% της ενίσχυσης, για όλες τις λοιπές επιχειρήσεις.
Στην περίπτωση της εφάπαξ επιστροφής του ανωτέρω επιστρεπτέου ποσού μέχρι και την 29η Ιουλίου 2022, το ποσό της έκπτωσης
του 15% προσαυξάνει το μη επιστρεπτέο ποσό της ενίσχυσης το οποίο είναι αφορολόγητο, ενώ το ποσό της επιστροφής μειώνει
το χορηγηθέν ποσό της ενίσχυσης και εφόσον η ενίσχυση έχει χορηγηθεί, είτε βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, είτε βάσει του
Κανονισμού de minimis, δεν συνυπολογίζεται εφεξής στο όριο σώρευσης.
Ειδικά για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν αποδεδειγμένα από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της ελληνικής
επικράτειας από 1η Μαΐου έως και 2 Σεπτεμβρίου 2021, όπως αυτές έχουν οριοθετηθεί με τις υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.Κ.Ε/13758/Α325/20.08.2021 (Β΄3905), Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/13975/Α325/20.08.2021 (Β΄3898), Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/13665/Α325/17.08.2021
(Β΄3863) και Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/11203/Α325/09.07.2021 αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών, το επιστρεπτέο ποσό, δεν επιστρέφεται. Επιπλέον, για τις επιχειρήσεις που έχουν έδρα
ή υποκατάστημα στους Δήμους Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας και Ιστιαίας – Αιδηψού της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οι οποίοι επλήγησαν από την πυρκαγιά της 3ης Αυγούστου 2021, το επιστρεπτέο ποσό, δεν
επιστρέφεται.
Οι ειδοποιήσεις για την καταβολή του επιστρεπτέου ποσού θα αναρτηθούν, σταδιακά κατά τη βεβαίωση, στο πληροφοριακό
σύστημα της ΑΑΔΕ myAADE, στην επιλογή Μητρώο & Επικοινωνία / e-Κοινοποιήσεις, ενώ θα αποσταλεί και σχετικό μήνυμα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δηλωθείσα από τον υπόχρεο ηλεκτρονική διεύθυνση. Οι επιχειρήσεις θα μπορούν να δουν τις
οφειλές τους από το επιστρεπτέο μέρος της ενίσχυσης στην ψηφιακή πύλη myAADE, στην επιλογή «Ο Λογαριασμός μου».
Για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, στην πλατφόρμα myBusinessSupport της ΑΑΔΕ θα αναρτηθεί ενημέρωση σχετικά με τον
τρόπο υπολογισμού του επιστρεφόμενου ποσού ανά Επιστρεπτέα Προκαταβολή.
Υπενθυμίζεται ότι η πληρωμή των οφειλών είναι δυνατή και μέσω του συστήματος IRIS Online Payments, στο myAADE
(myaade.gov.gr), με άμεση πίστωση των οφειλών.
Δείτε υπόδειγμα ενημέρωσης για βεβαίωση ΕΠ, όπως το δημοσίευσε το Υπουργείο Οικονομικών, εδώ.

Επιστροφή επιστρεπτέας προκαταβολής: Οι μη ληξιπρόθεσμες δόσεις της δεν συμψηφίζονται με επιστροφές φόρων και
δεν εμποδίζουν τη χορήγηση ενημερότητας
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΑΔΕ 04.07.2022
Οι μη ληξιπρόθεσμες δόσεις για την επιστροφή της επιστρεπτέας προκαταβολής εξαιρούνται από τη διαδικασία αυτεπάγγελτου
συμψηφισμού με τις χρηματικές απαιτήσεις των επιχειρήσεων έναντι του Δημοσίου. Αυτό προβλέπει απόφαση του Διοικητή της
ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή.
Με την ίδια απόφαση, ορίζεται ότι οι μη ληξιπρόθεσμες δόσεις για την επιστροφή της επιστρεπτέας προκαταβολής δεν εμποδίζουν
τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας.
Επίσης, οι μη ληξιπρόθεσμες οφειλές για την επιστροφή επιστρεπτέας προκαταβολής δεν αναγράφονται στη βεβαίωση οφειλής,
παρά μόνον αν ζητηθεί από τον οφειλέτη, στην αίτηση για τη χορήγησή της.

Εγκρίθηκε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027
ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
05.07.2022
Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» συνολικού
προϋπολογισμού 913 εκατ. ευρώ, το οποίο σχεδιάστηκε στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027, με στόχο «μια εξυπνότερη Ευρώπη
μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού, καθώς και της περιφερειακής ψηφιακής
διασυνδεσιμότητας».
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» θα συμβάλλει ουσιαστικά στην οικοδόμηση της «Ψηφιακής Ελλάδας»
μέσω της προώθησης του οικονομικού μετασχηματισμού της χώρας, δίνοντας έμφαση στην αξιοποίηση και την ενσωμάτωση των
τεχνολογιών αιχμής, αλλά και υπηρετώντας τη στρατηγική επιλογή για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων.
Το ΕΠ «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» κινείται πάνω σε τρεις βασικούς στρατηγικούς άξονες: Τον ψηφιακό μετασχηματισμό του
Δημόσιου Τομέα με συνολικό προϋπολογισμό 400 εκατ. ευρώ, την ενίσχυση της ψηφιακής συνδεσιμότητας με ευρυζωνική
πρόσβαση υψηλών ταχυτήτων όπου προβλέπεται να διατεθούν επιπλέον 400 εκατ. ευρώ και την ανάπτυξη των ψηφιακών
δεξιοτήτων με χρηματοδότηση ύψους 113 εκατ. ευρώ.
Οι στόχοι των δράσεων που να υλοποιηθούν στο πλαίσιο του ΕΠ «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» είναι:

•

Η παροχή σε πολίτες και επιχειρήσεις, καινοτόμων δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών και εφαρμογών, οι οποίες θα διασφαλίζουν
τις ακόλουθες αρχές: της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, της Προσβασιμότητας και του Καθολικού σχεδιασμού,
ώστε να είναι φιλικές για όλους χωρίς εξαιρέσεις και αποκλεισμούς

•

Η διασφάλιση της διαλειτουργικότητας των ψηφιακών συστημάτων και υπηρεσιών, ώστε να ενισχυθεί περαιτέρω η Ενιαία
Ψηφιακή Πύλη του Δημοσίου, το gov.gr

•
•
•
•
•

H ανάπτυξη ψηφιακών πλατφορμών για την υποστήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας
Η ανάπτυξη υποδομών νέφους και κέντρων δεδομένων υψηλής διαθεσιμότητας φιλικών προς το περιβάλλον
Η επέκταση των σημείων ασύρματης πρόσβασης και η ολοκλήρωση του Δικτύου Δημόσιου Τομέα

Η εξασφάλιση της συνδεσιμότητας υπερυψηλών ταχυτήτων με την εγκατάσταση δικτύων οπτικών ινών
Η ενίσχυση της «Εθνικής Ακαδημίας Ψηφιακών Ικανοτήτων» και της «Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την
Απασχόληση» με βασικούς στόχους: Την ενδυνάμωση των ψηφιακών δεξιοτήτων τόσο των εργαζομένων σε δημόσιο και
ιδιωτικό τομέα, όσο και του γενικού πληθυσμού, την εξοικείωση συνολικά των πολιτών με τις ψηφιακές υπηρεσίες και την
ενδυνάμωση εργαζομένων μέσης και υψηλής ψηφιακής ωριμότητας, σε θέματα αξιοποίησης και διαχείρισης καινοτόμων
ψηφιακών τεχνολογιών και κυβερνοασφάλειας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι σημείο αναφοράς για την υλοποίηση του ΕΠ «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» είναι η Βίβλος Ψηφιακού
Μετασχηματισμού 2020-2025, όπου αποτυπώνονται οι κατευθυντήριες αρχές, το μοντέλο διακυβέρνησης και υλοποίησης, αλλά και
οι στρατηγικοί άξονες του ψηφιακού μετασχηματισμού.
H επιτυχής υλοποίηση του σχεδιασμού του ΕΠ «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας του
Υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκου Πιερρακάκη και του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Γιάννης Τσακίρη, με την καθοριστική συμβολή των Γενικών Γραμματέων Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Δημήτρη Σκάλκου και
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών Λεωνίδα Χριστόπουλου, ο οποίος και συντόνισε την Ομάδα Χάραξης
Πολιτικής του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Δράσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
σχετικά με τον
«Οικονομικό Μετασχηματισμό του Αγροτικού Τομέα»
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε τις
δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας σχετικά με τον
«Οικονομικό Μετασχηματισμό του Αγροτικού Τομέα».
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις σχετικές ανακοινώσεις του
Υπουργείου, επισκεφθείτε τους ακόλουθους συνδέσμους:
1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης για την Υποβολή Αιτήσεων Ενίσχυσης
στο υποέργο 3: «Πράσινος αγροτουρισμός»
2η Τροποποίηση της Πρόσκλησης για την Υποβολή Αιτήσεων Ενίσχυσης
στο υποέργο 1: «Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση
Αγροτικών Προϊόντων»
1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης για την Υποβολή Αιτήσεων Ενίσχυσης
στο υποέργο 2: «Εκσυγχρονισμός του Πρωτογενούς Τομέα»
1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης για την Υποβολή Αιτήσεων Ενίσχυσης
στο υποέργο 4: «Αναδιάρθρωση καλλιεργειών»
1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης για την Υποβολή Αιτήσεων Ενίσχυσης
στο υποέργο 5: «Γενετική βελτίωση ζώων»

Επέκταση του προγράμματος Super Fast
BroadBand
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 01.07.2022
Το
Υπουργείο
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης
ανακοινώνει την ενίσχυση του προγράμματος για
Υπερυψηλές Ταχύτητες Διαδικτύου, προκειμένου
να εξασφαλισθεί πρόσβαση σε μεγαλύτερο
αριθμό πολιτών και επιχειρήσεων. Με απόφαση
του Υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής
Διακυβέρνησης Κυριάκου Πιερρακάκη και του
Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Θοδωρή
Λιβάνιου, η δράση SFBB – Super Fast
BroadBand, που αφορά στην παροχή σύνδεσης
στο διαδίκτυο σε υπερυψηλή ταχύτητα, ενισχύεται
με επιπλέον 10 εκατομμύρια ευρώ για την έκδοση
νέων κουπονιών (vouchers).
Η δράση αφορά πολίτες και επιχειρήσεις που
κατοικούν σε περιοχές όπου αναπτύσσονται, με
ιδιωτικές επενδύσεις, υποδομές ικανές να
προσφέρουν
τέτοιες
υπηρεσίες,
και
η
ολοκλήρωση των αιτήσεων έχει παραταθεί έως
τον Σεπτέμβριο του 2022.

Μέτρα στήριξης και κίνητρα για
καλλιτέχνες και χειροτέχνες
Απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος για
καλλιτέχνες και χειροτέχνες και επιδότηση
του κύκλου εργασιών τους, με σκοπό την
ενίσχυση των επαγγελματιών του κλάδου
που έχουν πληγεί από την οικονομική
κρίση, προβλέπουν οι διατάξεις των
άρθρων 58 και 59 του Ν. 4949/2022.
Πρόκειται για πρωτοβουλία στήριξης του
καλλιτεχνικού χώρου από μέρους του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού,
που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το
Υπουργείο Οικονομικών. Στόχος είναι η
παροχή κινήτρων προς τους επαγγελματίες
της τέχνης και του πολιτισμού και τους
χειροτέχνες,
προκειμένου
είτε
να
δραστηριοποιηθούν ξανά επαγγελματικά
είτε να διατηρήσουν την επαγγελματική τους
δραστηριότητα.
Συγκεκριμένα, καλλιτέχνες, χειροτέχνες και
ευρύτερα ελεύθεροι επαγγελματίες, που
απασχολούνται στον πολιτισμό, οι οποίοι
θα επανεκκινήσουν την επαγγελματική τους
δραστηριότητα, την οποία διέκοψαν λόγω
της οικονομικής κρίσης, απαλλάσσονται για
τα έτη 2022, 2023 και 2024 από την
υποχρέωση καταβολής του ετήσιου τέλους
επιτηδεύματος ύψους 650 ευρώ. Επιπλέον,
προβλέπεται για την ίδια χρονική περίοδο η
συνολική επιδότηση μέχρι το πόσο των
5.000 ευρώ του κύκλου εργασιών των
πρώτων 3.100 επαγγελματιών που θα
προβούν σε επανέναρξη δραστηριότητας.

Επιπλέον 6.500 θέσεις για το επιτυχημένο πρόγραμμα απασχόλησης
μακροχρόνια ανέργων 55+ ετών
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΥΠΑ 06.07.2022
Στο πλαίσιο της στήριξης των μακροχρόνια ανέργων και της συνεχούς
αξιολόγησης των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, το Διοικητικό
Συμβούλιο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ενέκρινε τη σημαντική
αύξηση των προσφερόμενων θέσεων εργασίας του επιτυχημένου
προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών.
Όπως είχε ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την
Παρασκευή κατά τη διάρκεια συζήτησης με ωφελούμενους του
προγράμματος, η τροποποίηση του προγράμματος προβλέπει επιπλέον
6.500 θέσεις, συνολικού προϋπολογισμού 117 εκ. ευρώ.
Σκοπός του προγράμματος είναι η πρόσληψη μακροχρόνια (12+ μήνες)
ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών, σε θέσεις πλήρους απασχόλησης. Η διάρκεια
του προγράμματος είναι 12 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης για άλλους 12
μήνες, και η μηνιαία επιχορήγηση μισθού και ασφαλιστικών εισφορών
ανέρχεται στο 75% έως τα 750 € μηνιαία.
Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο 2017, αλλά μέχρι τον Ιούλιο του 2020
η κάλυψη ήταν χαμηλή καθώς οι προσλήψεις ήταν λιγότερες από 1.500. Τον
Ιούλιο του 2020, το πρόγραμμα ενισχύθηκε και βελτιώθηκε και μέσα σε
λιγότερο από δύο χρόνια καλύφθηκαν περισσότερες από 8.000 θέσεις σε
σύνολο 8.500 θέσεων. Με την αύξηση, το βελτιωμένο πρόγραμμα θα έχει
προσφέρει συνολικά 15.000 θέσεις.
Στο πρόγραμμα συμμετέχουν φορείς από ένα ευρύ φάσμα της δημόσιας
διοίκησης. Ενδεικτικά να αναφερθεί ότι στο πρόγραμμα έχει ενταχθεί πλήθος
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (όπως Δήμοι, Περιφέρειες,
Ασφαλιστικά Ταμεία, Νοσοκομεία, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, κλπ.) και
Δημοτικές Επιχειρήσεις, στο σύνολο της επικράτειας.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τον ιστότοπο www.dypa.gov.gr

Παράταση του προγράμματος «Ανακυκλώνω – Αλλάζω συσκευή»
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 05.07.2022
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα, δίνεται παράταση για την υποβολή αιτήσεων στο
πρόγραμμα «Ανακυκλώνω – Αλλάζω συσκευή» έως την Παρασκευή 8 Ιουλίου.
Σύμφωνα με το ΦΕΚ που εκδόθηκε: «Αιτήσεις χρηματοδότησης από δυνητικούς ωφελούμενους μπορούν να υποβάλλονται από
την Τρίτη 21/06/2022 και μέχρι την Παρασκευή 08/07/2022. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής προθεσμίας και για τρεις (3)
ακόμα ημέρες, θα παρέχεται η δυνατότητα υποβολής καταχωρημένων αιτήσεων που βρίσκονται σε εκκρεμότητα. Στο διάστημα
αυτό δεν θα δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας ή ακύρωσης αίτησης. Ακολουθεί η αξιολόγηση, κατάταξη των αιτήσεων και η
ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων».
Οι αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους για την αντικατάσταση ηλεκτρικών συσκευών υποβάλλονται χωρίς δικαιολογητικά στην
ιστοσελίδα: https://allazosyskevi.gov.gr/. Ήδη οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να κάνουν αίτηση για επιδότηση αγοράς λιγότερο
ενεργοβόρων συσκευών ανεξαρτήτως ΑΦΜ.
Η επιδότηση από το πρόγραμμα «Ανακυκλώνω – Αλλάζω συσκευή» για την αγορά κλιματιστικών, ψυγείων, καταψυκτών κυμαίνεται
από 135 έως 710 ευρώ. Κάθε νοικοκυριό που εντάσσεται στο πρόγραμμα επιδότησης έχει τη δυνατότητα να αντικαταστήσει έως
και τρεις ηλεκτρικές συσκευές (μέχρι δύο κλιματιστικά, ένα ψυγείο ή έναν καταψύκτη) για την κύρια ή τη δευτερεύουσα κατοικία,
ιδιόκτητη ή μισθωμένη.
Δικαιούχοι του προγράμματος είναι όλα τα νοικοκυριά ανεξαρτήτως εισοδήματος.
Το ποσοστό επιδότησης όμως δίνεται βάσει εισοδηματικής κατηγοριοποίησης, ενώ ευάλωτες, πολύτεκνες, μονογονεϊκές, καθώς
και στις οικογένειες που υπάρχει μέλος ΑμεΑ, δίνεται επιπλέον μοριοδότηση.
Τα ποσά της επιδότησης:
➢ Από 5.000 ευρώ και κάτω, ο ωφελούμενος δικαιούται επιδότηση 50%.
➢ Πάνω από 5.000 ευρώ και μέχρι 10.000 ευρώ, ο ωφελούμενος δικαιούται επιδότηση 45%.
➢ Πάνω από 10.000 ευρώ και μέχρι 20.000 ευρώ, ο ωφελούμενος δικαιούται επιδότηση 35%.
➢ Πάνω από 20.000 ευρώ, ο ωφελούμενος δικαιούται επιδότηση 30%.
Όσοι λάβουν την επιδότηση θα πρέπει μέχρι την 16η Σεπτεμβρίου να αγοράσουν τις νέες συσκευές και έως την 30η Σεπτεμβρίου
θα πρέπει να γίνει η απόσυρση των παλαιών.

Υπεγράφη η ΚΥΑ για τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας στο Δημόσιο
ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΥΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 04.07.2022
Με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ - ΦΕΚ Β3424/2-7-2022) εξειδικεύονται τα μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης
και την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια και εγκαταστάσεις φορέων του δημοσίου τομέα.
Η απόφαση φέρει τις υπογραφές των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα, Εσωτερικών, Μάκη Βορίδη,
Επικρατείας & Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκου Πιερρακάκη, καθώς και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Θόδωρου
Σκυλακάκη, και έρχεται σε συνέχεια των εξαγγελιών της 9ης Ιουνίου, οπότε και παρουσιάστηκε το σχέδιο εξοικονόμησης ενέργειας
στο Δημόσιο.
Ο στόχος για τους φορείς του Δημοσίου, όσον αφορά στη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, τίθεται στο 10%
τουλάχιστον, σε σχέση με τις καταναλώσεις της ίδιας χρονικής περιόδου του 2019, για τον πρώτο χρόνο εφαρμογής των μέτρων.
Για τα επόμενα έτη ο στόχος θα επαναπροσδιοριστεί.
Ειδικότερα όσον αφορά στα άμεσα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας, περιλαμβάνουν τις εξής πρωτοβουλίες:
1) Συντήρηση συστημάτων θέρμανσης και ψύξης, συμπεριλαμβανομένων των κλιματιστικών μονάδων, τουλάχιστον μία φορά κατ’
έτος. Ειδικά για το τρέχον έτος, η προληπτική συντήρηση για τα συστήματα ψύξης πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 31.7.2022
και για τα συστήματα θέρμανσης μέχρι 31.10.2022.
2) Καθορισμός εσωτερικής θερμοκρασίας (μέγιστης/ελάχιστης) τόσο σε θερμαινόμενα/ κλιματιζόμενα όσο και σε μη κτίρια βάσει
των προδιαγραφών του προτύπου ΕΛΟΤ EN 15251:2007. Η εσωτερική θερμοκρασία των κτιρίων γραφείων του δημόσιου και του
ευρύτερου δημοσίου τομέα, κατά τη θερινή περίοδο τηρείται στους 27ο C και κατά τη χειμερινή στους 19ο C.
3) Απενεργοποίηση ψύξης/θέρμανσης σε χώρους και ώρες που δεν υπάρχουν εργαζόμενοι.
4) Απενεργοποίηση εξοπλισμού γραφείου σε χώρους και ώρες που δεν υπάρχουν εργαζόμενοι.
5) Χρήση του νυχτερινού αερισμού των κτιρίων, όπου αυτό είναι δυνατό.
6) Σκίαση του κτιρίου προς βελτίωση της ενεργειακής του συμπεριφοράς, εφόσον αυτό δεν μειώνει σε μη ανεκτό επίπεδο τον
φυσικό φωτισμό των εσωτερικών χώρων.
7) Μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης κατά 10% τουλάχιστον, ενδεικτικά μέσω βελτιστοποίησης του χρονοπρογραμματισμού
του οδοφωτισμού και εξορθολογισμού του καλλωπιστικού/διακοσμητικού φωτισμού.
8) Δράσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των αντλιοστασίων (π.χ. τοποθέτηση inverter).
Παράλληλα, δρομολογούνται και μεσοπρόθεσμα μέτρα, τα οποία αφορούν σε αναβάθμιση των υφιστάμενων συστημάτων
φωτισμού, με τη χρήση ενεργειακά αποδοτικών λαμπτήρων, φύτευση δωμάτων – εφόσον είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτό,
διατάξεις ανάκτησης θερμότητας από τα καυσαέρια λεβήτων και διατάξεις ανάκτησης θερμότητας από τον απορριπτόμενο αέρα
των κλιματιζόμενων χώρων, εγκατάσταση συστήματος αναλογικού ελέγχου σταθερής θερμοκρασίας σε κεντρικές κλιματιστικές
μονάδες, μόνωση σωληνώσεων συστημάτων θέρμανσης, εγκατάσταση έξυπνων μετρητών κ.ά..
Για την παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων σε κάθε κτίριο του δημοσίου τομέα και για τη συγκέντρωση και παροχή
στοιχείων, ο οικείος Υπουργός, εντός επτά εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης, ορίζει υπεύθυνο ενεργειακών
υποδομών/εγκαταστάσεων, για τις υπηρεσίες του Υπουργείου και τους εποπτευόμενους αυτού φορείς.
Ο Υπουργός δύναται με απόφασή του να αναθέτει την αρμοδιότητα ορισμού υπεύθυνου ενεργειακών υποδομών/εγκαταστάσεων
για τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου στον επικεφαλής του φορέα ή στο όργανο διοίκησης.
Για τους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού ο υπεύθυνος ενεργειακών υποδομών/εγκαταστάσεων ορίζεται από τον οικείο Δήμαρχο ή
Περιφερειάρχη, αντίστοιχα, και είναι αρμόδιος και για τα νομικά πρόσωπα του οικείου ΟΤΑ. Για τις Ανεξάρτητες Αρχές ορίζεται
από τον επικεφαλής της Αρχής και για τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις από τον οικείο συντονιστή.
Η εξειδίκευση των δράσεων και του συνολικού ετήσιου στόχου σε επιμέρους στόχους, ανά κτίριο ή/και ανά ηλεκτροδοτούμενη
εγκατάσταση, γίνεται από τους υπευθύνους ενεργειακών υποδομών/ εγκαταστάσεων. Οι ίδιοι ορίζουν τους διοικητικά υπεύθυνους
για την υλοποίηση των μέτρων. Για το σύνολο των εγκαταστάσεων κάθε φορέα ορίζονται ένας ή περισσότεροι διοικητικά
υπεύθυνοι, οι οποίοι συντονίζουν (για τα κτίρια ή/και τις εγκαταστάσεις της αρμοδιότητάς τους) ενέργειες όπως: ο χρονικός και
οικονομικός προγραμματισμός των αναγκαίων παρεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας,
οι ενέργειες για την ορθή λειτουργία των κεντρικών εγκαταστάσεων θέρμανσης- ψύξης και τη διενέργεια περιοδικής συντήρησης
των λεβήτων - καυστήρων και μονάδων κλιματισμού κ.ά..
Η παρακολούθηση υλοποίησης των παραπάνω δράσεων και της πορείας των καταναλώσεων ηλεκτρικής ενέργειας για την
επίτευξη του στόχου μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας τουλάχιστον κατά 10%, γίνεται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής
(publicenergysavings.gov.gr) που δημιουργείται για το σκοπό αυτό.
Στους φορείς του Δημοσίου που εφαρμόζουν, αποτελεσματικά, τα μέτρα – όπως προκύπτει από τα στοιχεία που καταχωρούνται
στην ειδική εφαρμογή – δύναται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, να χορηγείται επιβράβευση μέσω ενίσχυσης του
προϋπολογισμού τους.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η ΚΥΑ με τα έκτακτα μέτρα
προστασίας για τον κορωνοϊό που ισχύουν έως και την
Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2022

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ ο Ν. 4950/2022 σχετικά με την
τρίμηνη παράταση των μέτρων για την πανδημία

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3367/Τεύχος Β΄/30.06.2022 η νέα Κοινή
Υπουργική Απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ. 38083 με τα έκτακτα μέτρα
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της
Επικράτειας από την Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022 και ώρα 06:00
έως και την Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2022 και ώρα 06:00. Μεταξύ
άλλων, προβλέπεται η συνέχιση της υποχρεωτικότητας στη
χρήσης μάσκας στα νοσοκομεία, στα φαρμακεία, στις μονάδες
φροντίδας ηλικιωμένων, καθώς επίσης και στα Μέσα Μαζικής
Μεταφοράς αστικού τύπου, όπως είναι τα λεωφορεία, ο
ηλεκτρικός, το μετρό, το τρόλεϊ και το τραμ.

Δημοσιεύθηκε στο υπ’ αρ. 128/Τεύχος Α΄/02.07.2022
ΦΕΚ ο Ν. 4950/2022 σχετικά με τις ρυθμίσεις για την
αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19,
την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες
ρυθμίσεις. Με το Νόμο αυτό παρατείνεται η ισχύς
διαφόρων μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.
Μεταξύ άλλων, ρυθμίζονται η νέα ενίσχυση για τα καύσιμα
(Fuel Pass 2), η παράταση του πλαφόν στις τιμές
καυσίμων, φαρμάκων και ειδών διατροφής και η
δυνατότητα εγγραφής στον προσωπικό γιατρό μέσω
φαρμακείων.

Το myKtimatologioLive επεκτείνεται σε 12 επιπλέον περιφερειακά γραφεία
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 04.07.2022
Στην επέκταση της λειτουργίας της πλατφόρμας myKtimatologioLive σε 12 περιφερειακά γραφεία προχωρά το Υπουργείο Ψηφιακής
Διακυβέρνησης σε συνεργασία με τον Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο». Πρόκειται για την πλατφόρμα μέσω της οποίας πολίτες και
επαγγελματίες (δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, μηχανικοί) μπορούν να εξυπηρετούνται εξ αποστάσεως μέσω βιντεοκλήσης για
ζητήματα που αφορούν στο κτηματολόγιο και στην κτηματογράφηση ακινήτων συγκεκριμένων περιοχών.
Τo myKtimatologioLive τέθηκε σε πιλοτική λειτουργία στα τέλη του περασμένου Φεβρουαρίου από το Κτηματολογικό Γραφείο
Αττικής στο Κορωπί. Μέσα σε λιγότερους από τέσσερις μήνες έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερα από 600 ψηφιακά ραντεβού.
Από σήμερα, η υπηρεσία διευρύνεται με την ένταξη των ακόλουθων δώδεκα περιφερειακών γραφείων (Κτηματολογικά Γραφεία και
Υποκαταστήματα) με τις περιοχές ελέγχου τους:
1. Κ.Γ. Στερεάς Ελλάδας – Λαμία
2. Κ.Γ. Δυτικής Μακεδονίας – Κοζάνη
3. Κ.Γ. Πελοποννήσου – Τρίπολη
4. Κ.Γ. Β. Αιγαίου – Μυτιλήνη
5. Κ.Γ. Κυκλάδων – Σύρος
6. Υποκατάστημα Πάτμου
7. Υποκατάστημα Καλαμαριάς
8. Υποκατάστημα Βέροιας
9. Υποκατάστημα Τρικάλων
10. Υποκατάστημα Αιγιαλείας – Αίγιο
11. Υποκατάστημα Ζακύνθου
12. Υποκατάστημα Χανίων
Η λειτουργία της πλατφόρμας, η οποία σχεδιάστηκε, υλοποιήθηκε και υποστηρίζεται παραγωγικά από τη Γενική Γραμματεία
Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, είναι ιδιαίτερα απλή. Αρχικά ο ενδιαφερόμενος εισέρχεται στο
myKtimatologio.Live.gov.gr και επιβεβαιώνει τα στοιχεία του μέσω των κωδικών Taxisnet. Στη συνέχεια, επιλέγει την ημέρα και την
ώρα που επιθυμεί να εξυπηρετηθεί από τη λίστα των διαθέσιμων ραντεβού. Για όσους δεν διαθέτουν κωδικούς Taxisnet δίνεται η
δυνατότητα να κλείσουν ραντεβού μέσω άλλου προσώπου.
Το ραντεβού επιλέγεται από τον ενδιαφερόμενο σε μέρα και ώρα από το χρονικό εύρος των 15 επόμενων ημερών, από την επόμενη
εργάσιμη και μετά. Ο ενδιαφερόμενος θα λάβει δύο email επιβεβαίωσης, μία ημέρα πριν από το ραντεβού και ένα ακόμα δύο ώρες
πριν από αυτό. Δίνεται, τέλος, η δυνατότητα μεταβολής της ώρας και της ημέρας ή και ακύρωσης του ραντεβού. Στην έναρξη της
βιντεοκλήσης, η ταυτοπροσωπία ελέγχεται από τον υπάλληλο με επίδειξη του ταυτοποιητικού εγγράφου από πλευράς του πολίτη,
και εν συνεχεία ο υπάλληλος εξυπηρετεί το αίτημα για το οποίο ορίστηκε το ραντεβού.
Η πληροφόρηση δύναται να παρέχεται σε δύο επίπεδα. Σε πρώτο επίπεδο παρέχονται γενικές πληροφορίες και κατευθύνσεις από
προσωπικό του φορέα με εμπειρία στον τομέα της διοικητικής πληροφόρησης. Στην περίπτωση που ο υπάλληλος διαγνώσει την
ανάγκη διαβίβασης του αιτήματος σε εξειδικευμένο προσωπικό, όπως στις περιπτώσεις που ζητούνται πληροφορίες για ζητήματα
νομικής ή/και τεχνικής φύσης, η πληροφόρηση δίνεται σε δεύτερο επίπεδο μέσω ελεγχόμενων ραντεβού που κλείνει ο υπάλληλος,
εκ μέρους του συναλλασσόμενου, με το αντίστοιχα εξειδικευμένο στέλεχος του φορέα.
Τα ψηφιακά ραντεβού με φορείς του Δημοσίου αποτελούν ένα νέο σύγχρονο εργαλείο επικοινωνίας και εξυπηρέτησης, προέκταση
των υφιστάμενων τρόπων πληροφόρησης (τηλέφωνα, email).Το MyDESKlive, όπως ονομάζεται η υπηρεσία, λειτουργεί ήδη για
υπηρεσίες που παρέχουν τα ΚΕΠ, ο ΟΑΕΔ, η ΑΑΔΕ, ο eΕΦΚΑ, οι Προξενικές Αρχές, ο Συνήγορος του Πολίτη και οι Δήμοι (πιλοτικά
στον Δήμο Χανίων), διευκολύνοντας την καθημερινότητα του πολίτη και σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στην επικοινωνία των
πολιτών με τις ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχει η Δημόσια Διοίκηση.

Δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ οι νέες Υπουργικές Αποφάσεις
σχετικά με την επιδότηση της ηλεκτρικής ενέργειας προς
τους καταναλωτές από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης
Στο υπ’ αρ. 3375/Τεύχος Β΄/01.07.2022 ΦΕΚ δημοσιεύθηκαν οι
Υπουργικές Αποφάσεις με τις επιδοτήσεις για την κατανάλωση
του Ιουνίου που θα είναι ελαφρώς μειωμένες σε σχέση με τους
προηγούμενους μήνες.
Ειδικότερα, για το μήνα Ιούνιο οι κρατικές επιδοτήσεις του
Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης διαμορφώνονται ως εξής: Για
τα οικιακά τιμολόγια επιδότηση 185 ευρώ (από 205 τον Ιούνιο)
ανά μεγαβατώρα για κατανάλωση έως 150 κιλοβατώρες, 140
ευρώ (από 160 τον Ιούνιο) από 151-300 κιλοβατώρες και 100
ευρώ (ίδιο με τον Ιούνιο) πάνω από 300 κιλοβατώρες. Για τις
δευτερεύουσες κατοικίες 100 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Για το
Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο και το Τιμολόγιο Υπηρεσιών
Αλληλεγγύης, 195 ευρώ (από 215 τον Ιούνιο) ανά μεγαβατώρα.
Για τα επαγγελματικά τιμολόγια 100 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Ανακοίνωση για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα από
το ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ
Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δία Βίου Μάθησης
(ΚΕΔΙΒΙΜ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
(ΟΠΑ) προσφέρει μεγάλη ποικιλία εκπαιδευτικών
προγραμμάτων, με άμεσο αντίκτυπο στην αγορά εργασίας.
Επίσης, προσφέρει τη δυνατότητα χορήγησης έκπτωσης
σε περίπτωση εγγραφών που γίνονται από μέλη ενώσεων
επαγγελματιών. Στον ιστότοπο του ΚΕΔΙΒΙΜ υπάρχουν
αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα προγράμματα, καθώς
επίσης για το κόστος παρακολούθησης, το περιεχόμενο και
τις προθεσμίες εγγραφής.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε:
• να επισκεφθείτε το site: https://diaviou.aueb.gr ή
• να επικοινωνήσετε στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση:
kedivim-opa@aueb.gr

Ενημέρωση από ΕΠΑνΕΚ 2014-2020
6η Τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης χρηματοδότησης αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
«Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης
εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίου και σχολής χορού»
Δημοσιεύθηκε η έκτη 6η Τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης χρηματοδότησης αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της
Δράσης του ΕΠΑνΕΚ «Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας,
διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίου και σχολής χορού»
σχετικά με την συμπληρωματική έγκριση χρηματοδότησης επιπλέον χρηματοδότησης επιπλέον πενήντα επτά (57) έργων
συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 1.085.059,44 ευρώ.
Οι πενήντα πέντε (55) αιτήσεις χρηματοδότησης, με χρηματοδότηση κάτω των 200.000,00 ευρώ ανά επιχείρηση, συνολικής
επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 470.450,89 ευρώ, αφορούν σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι δύο (2) αιτήσεις αφορούν σε
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με χρηματοδότηση άνω των 200.000,00 ευρώ ανά επιχείρηση, συνολικής Δημόσιας Δαπάνης
614.608,55 ευρώ. Τα έργα συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο της
απόκρισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πανδημία COVID-19.
Τα συνολικά εγκεκριμένα έργα στη Δράση ανέρχονται σε χίλια επτακόσια σαράντα οκτώ (1.748). Η συνολική Δημόσια Δαπάνη
ανέρχεται σε 43.355.227,46 ευρώ.
Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ
3η τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης Αιτήσεων Χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης
«Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών»
Δημοσιεύθηκε η τρίτη (3η) 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 δύο χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα οκτώ (2.978) αιτήσεων
χρηματοδότησης, δημόσιας δαπάνης 5.147.349,55 ευρώ. Τα συνολικά εγκεκριμένα έργα στη Δράση ανέρχονται σε έξι χιλιάδες
επτακόσια εβδομήντα επτά (6.777) και η συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 11.697.608,09 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.
Οι ωφελούμενοι της επιχορήγησης δύνανται να υποβάλουν διοικητική ένσταση, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10)
ημερολογιακών ημερών από την επομένη της σχετικής κοινοποίησης, μέσω email προς τη δηλωμένη, στην αίτηση
χρηματοδότησης, ηλεκτρονική ταχυδρομική διεύθυνση. Οι Ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω του ΠΣΚΕ.
Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ
1η τροποποίηση Απόφασης 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) τροποποίηση της 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 επιπλέον εκατόν εξήντα (160) αιτήσεων, οι οποίες αφορούν σε
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δημόσιας δαπάνης 1.484.909,05 ευρώ.
Τα συνολικά εγκεκριμένα/συγχρηματοδοτούμενα έργα στη Δράση ανέρχονται σε διακόσια σαράντα δύο (242) και η συνολική
δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται σε 2.171.403,06 ευρώ.
Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ
2η τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Ενίσχυση επιχειρήσεων του τομέα αστικών και υπεραστικών
συγκοινωνιών για την υιοθέτηση συστημάτων και την παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης πληροφόρησης του
επιβατικού κοινού και ηλεκτρονικού εισιτηρίου»
Δημοσιεύθηκε η δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Ενίσχυση επιχειρήσεων του τομέα αστικών και
υπεραστικών συγκοινωνιών για την υιοθέτηση συστημάτων και την παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης πληροφόρησης του
επιβατικού κοινού και ηλεκτρονικού εισιτηρίου» του ΕΠΑνΕΚ. Σύμφωνα με την τροποποίηση της Πρόσκλησης, η προθεσμία
ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει την 30/06/2023.
Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από
εθνικούς πόρους.
Δείτε την Απόφαση της 2ης τροποποίησης της Πρόσκλησης εδώ
Δείτε την Αναλυτική Πρόσκληση εδώ
Απόφαση Αποδοχής/Απόρριψης ενστάσεων 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 Απόφαση Αποδοχής/Απόρριψης ενστάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ «Έκτακτη
επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και
εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίου και σχολής χορού», σχετικά με την έγκριση των
αποτελεσμάτων εξέτασης εκατόν εννέα (109) ενστάσεων. Ειδικότερα, εγκρίνεται η αποδοχή πενήντα επτά (57) ενστάσεων
αιτήσεων χρηματοδότησης συνολικής αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 1.085.059,44 ευρώ, καθώς και η απόρριψη πενήντα δύο
(52) ενστάσεων αιτήσεων χρηματοδότησης συνολικής αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 3.808.196,81 ευρώ.
Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ

Ενημέρωση από ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 (συνέχεια)
4η Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση
Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών»
Δημοσιεύθηκε η τέταρτη (4η) 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, πεντακοσίων είκοσι τριών (523) αιτήσεων χρηματοδότησης, συνολικής αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 885.922,72
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 από την επομένη της σχετικής κοινοποίησης μέσω email προς τη δηλωμένη στην αίτηση
χρηματοδότησης ηλεκτρονική ταχυδρομική διεύθυνση.
Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ
2η 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 δεύτερη (2η) 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 375.275,97 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

Μέχρι την Κυριακή οι αιτήσεις για τους 26 Βρεφονηπιακούς Σταθμούς ΔΥΠΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΥΠΑ 06.07.2022
Την Κυριακή 10 Ιουλίου και ώρα 23:59 λήγει η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή 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 06:45 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
πολύτεκνων, 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 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 (ΔΥΠΑ)
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 να επισκεφθούν την ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.oaed.gr/brefonipiaki-paidiki-stathmi-oaed

Έναρξη ψηφιακής υποβολής για την αδειοδότηση δραστηριοτήτων
του τομέα Μεταφορών στο NotifyBusiness
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 01.07.2022
Η απλοποίηση και η ψηφιοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης των οικονομικών δραστηριοτήτων αποτελούν κομβικά στοιχεία
στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
Μετά τη θεσμοθέτηση απλοποιημένων διαδικασιών αδειοδότησης, εκκινεί η ψηφιακή υποβολή της γνωστοποίησης για σειρά
οικονομικών δραστηριοτήτων στον τομέα των Μεταφορών μέσω του πληροφοριακού συστήματος NotifyBusiness
(https://notifybusiness.gov.gr/).
Έτσι στις 22 Ιουνίου και την 1η Ιουλίου 2022 ξεκινάει η ψηφιακή υποβολή σημαντικών οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας
του Υπουργείου Μεταφορών.
Συγκεκριμένα, στις 22 Ιουνίου 2022 ξεκίνησε η ψηφιακή υποβολή της γνωστοποίησης:
• των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.ΚΑ.Μ.) (ΚΑΔ 85.59) και
• των
Σχολών
Επαγγελματικής
Κατάρτισης
Οδηγών
Οχημάτων
Μεταφοράς
(Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε.) (ΚΑΔ 85.32, 85.59)

Επικίνδυνων

Εμπορευμάτων

Από την από την 1η Ιουλίου 2022 πραγματοποιείται ψηφιακά η αδειοδότηση:
• των Συνεργείων Οχημάτων (ΚΑΔ 45.20.1, 45.20.2 και 45.40.5),
• των Χώρων Στάθμευσης Αυτοκινήτων, Μοτοσικλετών και Μοτοποδηλάτων (ΚΑΔ 52.21.24.02, 52.21.24.03 και 52.21.24.05),
• των Πλυντηρίων-Λιπαντηρίων Οχημάτων (ΚΑΔ 45.20.3),
• των Σταθμών Υπεραστικών Λεωφορείων (ΚΑΔ 52.21.21),
• των Χώρων Στάθμευσης Βαρέων Οχημάτων (ΚΑΔ 52.21.24.04),
• των Σχολών Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών και των Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών
(ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.) (ΚΑΔ 85.53.11 και 85.53.11.01).
Με την απλοποίηση και την ψηφιακή υποβολή των γνωστοποιήσεων διευκολύνονται σημαντικά οι επιχειρήσεις για μια σειρά
διοικητικών διαδικασιών. Καταρχήν εκκινούν τη δραστηριοποίησή τους υποβάλλοντας γνωστοποίηση, χωρίς περιττά
γραφειοκρατικά εμπόδια και καθυστερήσεις, ενώ οι αρμόδιες αρχές ενημερώνονται άμεσα και σε πραγματικό χρόνο. Για την
περίπτωση μεταβολής και τη μεταβίβαση της γνωστοποίησης, οι εν λόγω διαδικασίες πραγματοποιούνται μέσω της ψηφιακής
πλατφόρμας με απλό και διαφανή τρόπο, με ταυτόχρονη ενημέρωση της διοίκησης.
Η απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης για τις δραστηριότητες αυτές υιοθετήθηκε μέσω πρωτογενούς και δευτερογενούς
νομοθεσίας, ως εξής:
Με τα άρθρα 7, 8, 9, 10, 11, 12 και 13 ν. 4796/2021 (Α’ 63) προστέθηκαν στον ν. 4442/2016 αντίστοιχα τα Κεφάλαια ΚΓ’
(Σ.Ε.ΚΑ.Μ.), ΚΔ’ (Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε.), ΚΕ’ (Συνεργεία Οχημάτων), ΚΣΤ’ (Χώροι Στάθμευσης Αυτοκινήτων, Μοτοσικλετών και
Μοτοποδηλάτων), ΚΖ’ (Πλυντήρια-Λιπαντήρα Οχημάτων), ΚΗ’ (Σταθμοί Υπεραστικών Λεωφορείων) και ΚΘ’ (Χώροι
Στάθμευσης Βαρέων Οχημάτων) (άρθρα 147 – 205), ενώ με το άρθρο 4 ν. 4811/2021 (Α’ 108) προστέθηκε στον ν. 4442/2016 το
Κεφάλαιο ΛΑ’ (Σχολές Οδηγών και ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.) (άρθρα 215-223).
Οι εν λόγω διατάξεις μαζί με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις (ΚΥΑ) που εκδόθηκαν για καθεμιά από τις παραπάνω
δραστηριότητες ολοκλήρωσαν το απλοποιημένο αδειοδοτικό πλαίσιο, δημιουργώντας ταυτόχρονα τις προϋποθέσεις για
την ψηφιοποίησή τους.
Αναλυτική παράθεση της νομοθεσίας θα βρείτε στον εξής κόμβο: https://www.ggb.gr/el/node/1921
Σημειώνεται ότι από την έναρξη λειτουργίας του συστήματος NotifyBusiness δεν θα είναι πλέον δυνατή η υποβολή
γνωστοποιήσεων σε έγχαρτη μορφή.

Απόσυρση από την ελληνική αγορά ορισμένων φιαλών αερίου υπό το εμπορικό σήμα
“PARTY FACTORY”
Ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Βιομηχανικών Υποδομών και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος αποφασίζει :
1.την απαγόρευση της κυκλοφορίας και της διαθεσιμότητας στην ελληνική αγορά του προϊόντος φιάλες αερίου υπό το εμπορικό
σήμα “PARTY FACTORY”, οι οποίες κατασκευάστηκαν από την Xinchang Burong Machinery Co. Ltd πριν από τις 31 Οκτωβρίου
2019 με τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά:
Φιάλες αερίου τύπου BR1C
- τύπος κυλίνδρου: μη επαναπληρώσιμος,
- πληρωμένες με αέριο: UN 1046 – ΗΛΙΟ, ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ,
- πίεση λειτουργίας: PW=12 bar,
- υδραυλική πίεση δοκιμής: PH=28 bar,
- εύρος θερμοκρασίας: TS= -20 / +60 °C,
- όγκος: V= 0,75 l
2.Την απόσυρση του εν λόγω μη συμμορφούμενου προϊόντος που τυχόν έχει ήδη διατεθεί στην ελληνική αγορά και την
υποχρέωση, στην περίπτωση αυτή, των υπεύθυνων οικονομικών φορέων για την άμεση ενημέρωση της Διεύθυνσης Ασφάλειας
και Συμμόρφωσης Βιομηχανικών προϊόντων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση:
dasyp@mindev.gov.gr, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 4801/2021 (Α΄83)
3. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις της παρούσας επιβάλλονται οι κυρώσεις των άρθρων του ν. 4801/2021 (Α΄
83) και ειδικότερα του Κεφαλαίου Ε΄, άρθρα 21 έως και 28.
Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται στη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για
την απαγόρευση της θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία των εν λόγω προϊόντων σε περίπτωση εισαγωγής τους, με σκοπό τη διάθεση
στην ελληνική αγορά.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
➢ Ετήσια αύξηση 18,8% του τζίρου στο Λιανικό Εμπόριο τον Απρίλιο
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΣΤΑΤ 06.07.2022
Αύξηση 18,8% σημείωσε ο γενικός δείκτης του Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο τον Απρίλιο του 2022 σε σύγκριση με τον
αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2021, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Σε σύγκριση με τον
αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2022 ο δείκτης εμφάνισε αύξηση 9,2%. Παράλληλα, ο Γενικός Δείκτης Όγκου (κύκλος εργασιών σε
σταθερές τιμές), κατά τον μήνα Απρίλιο 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2021, παρουσίασε αύξηση 10,0%
και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2022 αύξηση 6,3%. Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Κύκλου
Εργασιών, κατά τον μήνα Απρίλιο 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2022 παρουσίασε αύξηση 1,9%. Τέλος,
ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Όγκου, κατά τον μήνα Απρίλιο 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου
2022, παρουσίασε αύξηση 0,9%.
➢ Αύξηση κατά 2,8% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών τον Μάρτιο
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΣΤΑΤ 06.07.2022
Το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής - Δημόσιας), κατά τον μήνα Μάρτιο 2022, στο σύνολο της
Χώρας με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 2.002 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 383.294m2
επιφάνειας και 1.736.622 m3 όγκου, παρουσιάζοντας δηλαδή αύξηση κατά 2,8% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση
κατά 19,6% στην επιφάνεια και μείωση κατά 16,8% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021, σύμφωνα με σχετική
ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ.
Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, κατά τον μήνα Μάρτιο 2022ανήλθαν σε 1.990
οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 382.013 m2 επιφάνειας και 1.731.496 m3όγκου,παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3,2% στον
αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 15,1% στην επιφάνεια και μείωση κατά 6,0% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο
μήνα του 2021.
Οι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά τον μήνα Μάρτιο 2022, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθαν σε 12
οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 1.281 m2 επιφάνειας και 5.126 m3όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας
Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για τον μήνα Μάρτιο 2022,είναι 0,3%.

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Τα ποσοστά εφαρμογής σε
τράπεζες και σούπερ μάρκετ –
Εντείνονται οι έλεγχοι για την τήρηση του ωραρίου
εργασίας
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 07.07.2022
Με αφορμή την συμπλήρωση μίας εβδομάδας από
την έναρξη εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας
Εργασίας στις τράπεζες και τα σούπερ μάρκετ με
περισσότερους από 250 εργαζόμενους, το Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ανακοινών ει τα
αποτελέσματα της χρήσης της από τις επιχειρήσεις
και τους εργαζόμενους στους εν λόγω κλάδους.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που αντλήθηκαν από το Π.Σ.
ΕΡΓΑΝΗ, την Πέμπτη 7 Ιουλίου 2022, στις 12 το μεσημέρι:
•
Το ποσοστό των εργαζομένων στους δύο κλάδους που
χρησιμοποίησαν την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας από την
Παρασκευή
1η Ιουλίου
μέχρι
και
σήμερα
διαμορφώνεται στο 79,9%. Επί συνόλου 120.344
εργαζομένων (117.017 αν αφαιρεθούν 3.327 στελέχη
που κατέχουν θέσεις ευθύνης) στις συγκεκριμένες
επιχειρήσεις,
την
κάρτα
χρησιμοποίησαν
το
προηγούμενο 7ήμερο οι 93.440.
•
Στον κλάδο των σούπερ μάρκετ το ποσοστό
διαμορφώνεται σε 80,4%, ενώ στις επιμέρους αλυσίδες
κλιμακώνεται μέχρι και το 98%. Στη μεγάλη πλειονότητα
των επιχειρήσεων το ποσοστό υπερβαίνει το 80%.
Ωστόσο υπάρχουν και τρεις επιχειρήσεις με μονοψήφια
ή και μηδενικό ποσοστό εφαρμογής. Το Υπουργείο
καλεί αυτές τις επιχειρήσεις να συμμορφωθούν
αμέσως.
•
Στις τράπεζες ο μέσος όρος είναι 78,3% τα ποσοστά
φθάνουν μέχρι 100%. Ομοίως η πλειονότητα έχει
συμμορφωθεί, υπάρχουν όμως και λίγες περιπτώσεις
μικρών τραπεζών με μηδενικά ποσοστά. Στις τέσσερις
συστημικές τράπεζες το ποσοστό εφαρμογής
κυμαίνεται από 74 – 85%.
Αναλυτικά το Δελτίο Τύπου εδώ.

Συνδυαστική Έκθεση MDF EXPO για τους
επαγγελματίες τροφίμων
MEAT & GRILL DAYS - DAIRY EXPO - FROZEN FOOD
Η “O.MIND CREATIVES” μας ενημερώνει ότι στις 12-14
Νοεμβρίου 2022 θα πραγματοποιηθεί η συνδυαστική
έκθεση MDF EXPO (συνδιοργάνωση τριών εκθεσιακών
ενοτήτων), η οποία θα συγκεντρώσει τους επαγγελματίες
των τροφίμων από τον τομέα της παραγωγής, της
μεταποίησης και του food service, σε ένα εκθεσιακό event
με μεγάλες αξιώσεις, ουσία, χαρακτήρα και σημαντικούς
επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Πρόκειται για τους ισχυρούς κλάδους της ελληνικής
οικονομίας που υπηρετεί πιστά και σταθερά η έκθεση
της “O.MIND CREATIVES”, δηλαδή του κρέατος και των
προϊόντων του (MEAT & GRILL DAYS), της γαλακτοκομίας
και της τυροκομίας (DAIRY EXPO), των κατεψυγμένων
τροφίμων (FROZEN FOOD) και της ψυχρής εφοδιαστικής
αλυσίδας (FOOD LOGISTICS) που αποτελεί τον συνδετικό
κρίκο όλων αυτών των προϊόντων. Ο επισκέπτης θα βρει
λύσεις βιομηχανικού εξοπλισμού και συσκευασίας,
μηχανήματα μεταποίησης τροφίμων, πρώτες ύλες,
εμπόρους τροφίμων και ό,τι άλλο χρειάζεται για την
επιχείρησή του.
Για να κατεβάσετε το ενημερωτικό έντυπο της έκθεσης,
πατήστε εδώ.
Αν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή στην έκθεση MDF
EXPO ως εκθέτης, πατήστε εδώ.
Για να δείτε το Promo Video της έκθεσης MDF EXPO,
πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε
το site: https://mdfexpo.gr/ ή να επικοινωνήσετε στο εξής
τηλέφωνο: 210 9010040 ή στην εξής ηλεκτρονική
διεύθυνση: mailto:info@omind.gr .

6 δισ. ευρώ από νέο ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης για κοινωνική πολιτική
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 05.07.2022
Ενισχύει ακόμα περισσότερο το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων το δίχτυ κοινωνικής προστασίας
για εκατομμύρια συμπολίτες μας, ρίχνοντας «στη μάχη» και τους πόρους 2,3 δισ. ευρώ που του αναλογούν από
το Τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021 -2027. Οι δράσεις αυτές
είναι τμήμα του μεγαλύτερου από πλευράς προϋπολογισμού προγράμματος του νέου ΕΣΠΑ (4,16 δισ. ευ ρώ
συνολικά) που μπαίνει άμεσα σε τροχιά υλοποίησης, μετά την πρόσφατη έγκρισή του από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή.
Συνολικά μέσω του νέου ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
θα αξιοποιήσει κεφάλαια της τάξης των 5 δισ. ευρώ για δράσεις κοινωνικής πολιτικής την επόμενη επταετία. Το
πακέτο αυτό είναι τουλάχιστον διπλάσιο σε σχέση με όλα τα προηγούμενα πακέτα κοινωνικής πολιτικής μέσω ΕΕ.
Αυξάνεται δε ακόμα περισσότερο αν συνυπολογιστούν δράσεις κοινωνικού περιεχομένου, ύψ ους 1 δισ. ευρώ, που
θα υλοποιηθούν μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Σύνολο 6 δισ. ευρώ.
Το νέο ΕΣΠΑ, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, προωθεί ένα πακέτο δράσεων οι οποίες επικεντρώνονται
στην προώθηση των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, σε ευρείας κλίμακας προγράμματα για τους νέους και
σε δράσεις κοινωνικής προστασίας. Ενδεικτικά αναφέρονται:
➢ Τα προγράμματα ένταξης στην αγορά εργασίας με ειδική μέριμνα για μακροχρόνια ανέργους και γυναίκες.
➢ Ένα ευρύ «πακέτο» δράσεων για τους νέους, στους οποίους είναι αφιερωμένο το ένα τέταρτο των πόρων του
νέου ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας.
➢ Το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» .
➢ H επέκταση της εφαρμογής του προγράμματος του Προσωπικού Βοηθού (σε συνέχεια της πιλοτικής
εφαρμογής με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης).
➢ Διανομές τροφίμων και βασικών υλικών αγαθών σε απόρους μέσα από το διάδοχο πρόγραμμα του ΤΕΒΑ.
Οι δράσεις που έχει σχεδιάσει το Υπουργείο Εργασίας στο νέο ΕΣΠΑ συμπληρώνουν τις αντίστοιχες δράσεις του
«Προγράμματος για τους Πολλούς», ύψους 2,6 δισ. ευρώ που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης, με
ορίζοντα εφαρμογής έως το 2025. Το Ταμείο Ανάκαμψης λειτουργώντας προσθετικά προς το ΕΣΠΑ προωθεί μια
σειρά από μεταρρυθμίσεις που συνοδεύονται με ένα αντίστοιχο πακέτο δράσεω ν και οι οποίες:
➢ Αναβαθμίζουν και ψηφιοποιούν υποδομές και συστήματα του Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευόμενων
φορέων του (π.χ. Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης της Αγοράς Εργασίας – Αριάδνη,
πρόγραμμα ΑΤΛΑΣ).
➢ Ενισχύουν την προστασία των εργαζομένων (π.χ. Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, Πρόγραμμα ΗΡΙΔΑΝΟΣ για την
Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία).
➢ Στοχεύουν στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας (π.χ. προγράμματα 1 δισ.
ευρώ για κατάρτιση και πιστοποίηση σε πράσινες και ψ ηφιακές δεξιότητες).
➢ Εισάγουν σύγχρονα εργαλεία κοινωνικής προστασίας (π.χ. κάρτα Αναπηρίας, Προσωπικός Βοηθός).
Αναλυτικά το Δελτίο Τύπου εδώ
Σχετική Παρουσίαση εδώ

Έναρξη υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού
για τα 31 ΙΕΚ-ΔΥΠΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΥΠΑ 04.07.2022
Τη Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022 στις 18:00 ξεκινάει η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού
προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου για τα 31 Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) της
Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) έτους κατάρτισης 2022-2023. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την
Κυριακή, 10 Ιουλίου 2022 και ώρα 23:59.
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά μέσω του gov.gr με τους κωδικούς TAXIS στη διεύθυνση:
https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/katartise-kai-ekpaideutiko-periekhomeno/aitese-oromisthion-ekpaideutikon-iek-oaed
Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι:
gov.gr → Εκπαίδευση → Κατάρτιση και εκπαιδευτικό περιεχόμενο → Αίτηση ωρομισθίων εκπαιδευτικών ΙΕΚ-ΔΥΠΑ
Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα, προκειμένου να αξιολογηθούν και να ενταχθούν στους πίνακες επιλογής υποψηφίων ωρομισθίων
εκπαιδευτών, να επιλέξουν τα ΙΕΚ-ΔΥΠΑ της Περιφέρειας Αττικής που επιθυμούν ή τα ΙΕΚ-ΔΥΠΑ μίας και μόνο Περιφερειακής
Ενότητας για την υπόλοιπη Ελλάδα. Tα δικαιολογητικά των υποψηφίων που αναφέρονται στην προκήρυξη πρέπει να
επισυναφθούν στην ηλεκτρονική αίτηση σε μορφή PDF.
Στόχος των ΙΕΚ-ΔΥΠΑ είναι να παρέχουν ποιοτική αρχική επαγγελματική κατάρτιση που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της
οικονομίας και να εξασφαλίζουν στους καταρτιζόμενους τα ανάλογα προσόντα μέσω της παροχής επιστημονικών, τεχνικών,
επαγγελματικών και πρακτικών γνώσεων, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να αναπτύξουν δεξιότητες που θα διευκολύνουν την
ένταξή τους στην αγορά εργασίας.
Για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τα ΙΕΚ-ΔΥΠΑ, επισκεφτείτε τη διεύθυνση:
https://www.dypa.gov.gr/iek-oaed-arkhiki-epaghghelmatiki-katartisi
Δείτε την Προκήρυξη υποψηφίων Εκπαιδευτών ΙΕΚ 2022-2023 εδώ
Δείτε την Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2228.Β.14.6.2018) εδώ
Δείτε τις Οδηγίες Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης εδώ

Έναρξη υποβολής αιτήσεων στα 31 ΙΕΚ της ΔΥΠΑ –
Διετής επαγγελματική κατάρτιση με πρακτική άσκηση σε 47 ειδικότητες
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΥΠΑ 01.07.2022
Ξεκινάει τη Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2022 στις 18:00, η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή στα 31 Ινστιτούτα
Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), καθώς επίσης και στο νέο παράρτημα
Αιδηψού του ΙΕΚ Χαλκίδας, για το έτος κατάρτισης 2022-2023, σε 47 ειδικότητες με υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας.
Δικαίωμα αίτησης έχουν όσοι είναι κάτοχοι τουλάχιστον απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξαρτήτως ηλικίας.
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά μέσω του gov.gr με τους κωδικούς TAXIS στη διεύθυνση:
https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-iek-tou-oaed
Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε σχολείο → Εγγραφή σε ΙΕΚ της ΔΥΠΑ
Tα δικαιολογητικά των υποψηφίων πρέπει να επισυναφθούν στην ηλεκτρονική αίτηση σε μορφή PDF. Τα απαραίτητα
δικαιολογητικά περιλαμβάνουν τον τίτλο σπουδών και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας. Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να
επιλέξει συνολικά τρεις ειδικότητες κατάρτισης με σειρά προτίμησης (1η, 2η, 3η) σε δύο ΙΕΚ της ΔΥΠΑ.
Στόχος των ΙΕΚ-ΔΥΠΑ είναι να παρέχουν ποιοτική αρχική επαγγελματική κατάρτιση που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της
οικονομίας και να εξασφαλίζουν στους καταρτιζόμενους τα ανάλογα προσόντα μέσω της παροχής επιστημονικών, τεχνικών,
επαγγελματικών και πρακτικών γνώσεων, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να αναπτύξουν δεξιότητες που θα διευκολύνουν την
ένταξή τους στην αγορά εργασίας.
Η φοίτηση στα ΙΕΚ είναι διάρκειας πέντε συνολικά εξαμήνων, επιμερισμένη σε τέσσερα εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής
κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας, σύμφωνα με τα συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών
και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης, συνολικής διάρκειας 960 ωρών. Τα ΙΕΚ-ΔΥΠΑ εξασφαλίζουν στους αποφοίτους (μετά
από εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης) Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 5. Οι
ειδικότητες για το έτος κατάρτισης 2022-2023 είναι οι εξής:
1. Αθλητική Δημοσιογραφία
2. Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
3. Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων
4. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας
5. Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου
6. Βοηθός Ραδιολογίας και Ακτινολογίας
7. Βοηθός Φαρμακείου
8. Βοηθός Φυσικοθεραπείας
9. Γραμματέας Ανώτερων και Ανώτατων Στελεχών
10. Γραφιστική Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων
11. Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου
12. Ειδικός Αισθητικής και Τέχνης του Μακιγιάζ
13. Ειδικός Θρησκευτικού Τουρισμού και Προσκυνηματικών Περιηγήσεων
14. Μουσική Τεχνολογία
15. Προπονητής Αντισφαίρισης, Καλαθοσφαίρισης, Κολύμβησης, Πετοσφαίρισης, Ποδοσφαίρου
16. Στέλεχος Ασφάλειας Προσώπων και Υποδομών
17. Στέλεχος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας
18. Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας
19. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας
20. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Ναυτιλίας
21. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα του Τουρισμού
22. Στέλεχος Επιχειρήσεων Τυποποίησης, Μεταποίησης και Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων
23. Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου
24. Στέλεχος Μονάδων Φιλοξενίας
25. Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)
26. Τέχνη φωτογραφίας
27. Τεχνικός Αγροτουρισμού
28. Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας Καλλωπισμού Νυχιών και Ονυχοπλαστικής
29. Τεχνικός Ανελκυστήρων
30. Τεχνικός Αρτοποιός – Ζαχαροπλαστικής
31. Τεχνικός Βιολογικής / Οργανικής Γεωργίας
32. Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
33. Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
34. Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού
35. Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
36. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα - Web designer - Developer/Video Games)
37. Τεχνικός Θεατρικού Μακιγιάζ και Θεατρικών Κομμώσεων
38. Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης
39. Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (Chef)
40. Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
41. Τεχνικός Μηχανοτρονικής
42. Τεχνικός Συντήρησης Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων
43. Τεχνικός Φαρμάκων Καλλυντικών και παρεμφερών Προϊόντων
44. Τεχνικός Χειροποίητου Κοσμήματος και Σχεδιασμού Κοσμήματος
45. Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Πληροφοριών στην Ταξιδιωτική Βιομηχανία
46. Τουριστικός Συνοδός
47. Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων

Έναρξη υποβολής αιτήσεων στα 31 ΙΕΚ της ΔΥΠΑ –
Διετής επαγγελματική κατάρτιση με πρακτική άσκηση σε 47 ειδικότητες (συνέχεια)
Για να βρείτε τα ΙΕΚ-ΔΥΠΑ που λειτουργούν στην περιοχή σας, καθώς και για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη
διεύθυνση: https://www.dypa.gov.gr/iek-oaed-arkhiki-epaghghelmatiki-katartisi
Δείτε τη σχετική Προκήρυξη εδώ
Δείτε το Δελτίο Τύπου Έναρξης υποβολής αιτήσεων στα 31 ΙΕΚ της ΔΥΠΑ εδώ

Τροπολογία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 06.07.2022
Με τα άρθρα 1-4 της από 06-07-2022 και υπ’ αρ. 1360/135 τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών, το
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθιερώνει μια σειρά από νέα ψηφιακά εργαλεία, τα οποία θα διευκολύνουν σημαντικά
την καθημερινότητα του πολίτη. Ειδικότερα:
Με το άρθρο 1 νομοθετείται η δυνατότητα αποθήκευσης ψηφιακών αντιγράφων της αστυνομικής ταυτότητας και του διπλώματος
οδήγησης σε εφαρμογή Wallet. Η εφαρμογή θα ονομάζεται Gov.gr Wallet, υλοποιήθηκε από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών
Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET), εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και θα
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση του προσώπου σε κάθε διαδικασία εντός της επικράτειας που μέχρι σήμερα
χρησιμοποιούσε την έγχαρτη ταυτότητα ή δίπλωμα, τα οποία εξακολουθούν να ισχύουν κανονικά.
Τα ψηφιακά πιστοποιητικά θα φέρουν όλα τα στοιχεία που αναγράφονται στα αντίστοιχα έγχαρτα πιστοποιητικά και θα
συνοδεύονται από κωδικό QR ώστε να επαληθεύεται γρήγορα και με ασφάλεια η γνησιότητά τους. Παράλληλα, υπάρχει
πρόβλεψη για ακύρωση των ψηφιακών πιστοποιητικών, τόσο για περιπτώσεις απώλειας του έγχαρτου πιστοποιητικού, όσο και
για ενδεχόμενο απώλειας της συσκευής που είναι αποθηκευμένα τα ψηφιακά πιστοποιητικά.
Με το άρθρο 2 καθιερώνεται η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων ενός προσώπου μέσω αίτησης που θα υποβάλλεται
ψηφιακά, μέσω του gov.gr. Συγκεκριμένα, η αίτηση θα μπορεί να αφορά στη διόρθωση των εσφαλμένων στοιχείων που
αναγράφονται στα εξής μητρώα:
➢
στο Μητρώο Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών
➢
στο Φορολογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)
➢
στο Εθνικό Μητρώο Α.Μ.Κ.Α. — ΕΜΑΕΣ (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης — Εθνικό Μητρώο Ασφαλισμένων
Εργοδοτών και Συνταξιούχων) της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α.) Α.Ε. και
➢
στο Μητρώο Δελτίων Αστυνομικών Ταυτοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.).
Με εξαίρεση το Μητρώο Δελτίων Αστυνομικών Ταυτοτήτων, η διαδικασία για διόρθωση εσφαλμένων στοιχείων στα υπόλοιπα
τρία μητρώα μπορεί να γίνεται και μέσω ΚΕΠ, είτε με φυσική παρουσία, είτε μέσω του myKEPlive.
Με το άρθρο 3 εισάγεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης για μεταβίβαση επιβατικού οχήματος μέσω του gov.gr. H ψηφιακή
αίτηση θα απευθύνεται στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της περιφερειακής ενότητας ή περιφέρειας της επιλογής
του αγοραστή. Με τον τρόπο αυτό, ο αρμόδιος υπάλληλος θα εξουσιοδοτείται να αποκτήσει πρόσβαση:
➢ στα φορολογικά στοιχεία πωλητή και αγοραστή που είναι αναγκαία για τη μεταβίβαση και για την έκδοση της νέας άδειας
κυκλοφορίας
➢ στα δεδομένα που αφορούν στον τεχνικό έλεγχο του υπό μεταβίβαση οχήματος.
Κατόπιν, ο αγοραστής θα λαμβάνει μέσω του gov.gr βεβαίωση υποβολής αιτήματος και πλήρωσης των προϋποθέσεων
μεταβίβασης της κυριότητας του οχήματος, ώστε εντός τριάντα ημερών να προχωρήσει στην ασφάλισή του, σύμφωνα με όσα
ορίζει ο νόμος.
Με το άρθρο 4 προστίθεται η δυνατότητα έκδοσης αποτελεσμάτων για διαγνωστικές εργαστηριακές εξετάσεις μέσω του gov.gr.
Τα αποτελέσματα θα είναι επίσης διαθέσιμα στο MyHealth app. Υπενθυμίζεται ότι η εφαρμογή παρέχει ήδη τη δυνατότητα στον
πολίτη να ανατρέχει στις ιατρικές συνταγές, στα ιατρικά παραπεμπτικά και τις ιατρικές βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί για τον
ΑΜΚΑ του. Διευκολύνεται έτσι η πρόσβαση σε κρίσιμα στοιχεία του ιατρικού του ιστορικού, επιτρέποντας στον πολίτη να
φροντίζει την υγεία του πληρέστερα και αποτελεσματικότερα, σε συνεργασία με τον γιατρό του.
Η δυνατότητα ψηφιακής έκδοσης αποτελεσμάτων αφορά σε διαγνωστικές εργαστηριακές εξετάσεις που διενεργούνται τόσο σε
δημόσιες όσο και σε ιδιωτικές μονάδες υγείας. Το ψηφιακό αποθετήριο που αναφέρεται στο συγκεκριμένο άρθρο υλοποιείται
από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ) και η δυνατότητα ψηφιακής έκδοσης των
αποτελεσμάτων από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET), εποπτευόμενους φορείς
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η Ευρώπη ανοίγει τον δρόμο για την κυκλοφορία οχημάτων χωρίς οδηγό
Το θεσμικό πλαίσιο για τα αυτοματοποιημένα και τα συνδεδεμένα οχήματα είτε τα οχήματα χωρίς οδηγό συνεχίζει να “χτίζει” η
Ευρωπαϊκή Ένωση. Με βάση τον κανονισμό για τη γενική ασφάλεια των οχημάτων, που τέθηκε χθες σε ισχύ πανευρωπαϊκά, η
Επιτροπή θα εγκρίνει μέσα στο καλοκαίρι τεχνικούς κανόνες για τα αυτοματοποιημένα και τα συνδεδεμένα οχήματα, εστιάζοντας
στα οχήματα χωρίς οδηγό (αυτοματισμός 3) και σε οχήματα χωρίς οδηγό, όπως τα αστικά λεωφορεία ή τα ταξί-ρομπότ
(αυτοματισμός επιπέδου 4).
Οι νέοι κανόνες θα ευθυγραμμίσουν τη νομοθεσία της Ε.Ε. με τους νέους κανόνες του ΟΗΕ για τον αυτοματισμό επιπέδου 3 και
θα εγκρίνουν νέα τεχνική νομοθεσία της Ε.Ε. για οχήματα χωρίς οδηγό, τους πρώτους διεθνείς κανόνες του είδους τους. Οι
τεχνικοί κανόνες θα θεσπίσουν ολοκληρωμένη αξιολόγηση της ασφάλειας και της ωριμότητας των πλήρως αυτοματοποιημένων
οχημάτων πριν από τη διάθεσή τους στην αγορά της Ε.Ε.
Θα καλύπτουν τις διαδικασίες δοκιμών, τις απαιτήσεις κυβερνοασφάλειας, τους κανόνες καταγραφής δεδομένων, καθώς και την
παρακολούθηση των επιδόσεων ασφάλειας και τις απαιτήσεις αναφοράς συμβάντων από τους κατασκευαστές οχημάτων χωρίς
οδηγό.
Ευφυή συστήματα στα νέα οχήματα
Ο νέος κανονισμός για τη γενική ασφάλεια των οχημάτων, που τέθηκε χθες σε ισχύ, εισάγει μια σειρά υποχρεωτικών προηγμένων
συστημάτων υποβοήθησης του οδηγού και θεσπίζει το νομικό πλαίσιο για την έγκριση αυτοματοποιημένων οχημάτων και
οχημάτων χωρίς οδηγό στην Ε.Ε.
•

Για όλα τα οδικά οχήματα (δηλαδή αυτοκίνητα, ημιφορτηγά, φορτηγά και λεωφορεία): ευφυές σύστημα ελέγχου της
ταχύτητας, ανίχνευση οπισθοπορείας με κάμερα ή αισθητήρες, προειδοποίηση προσοχής σε περίπτωση υπνηλίας ή
διάσπασης της προσοχής του οδηγού, καταγραφείς δεδομένων συμβάντος, καθώς και σήμα στάσης έκτακτης ανάγκης.
•
Για αυτοκίνητα και ημιφορτηγά: Πρόσθετα χαρακτηριστικά, όπως συστήματα παραμονής στη λωρίδα κυκλοφορίας και
αυτόματη πέδηση.
•
Για λεωφορεία και φορτηγά: τεχνολογίες για την καλύτερη αναγνώριση πιθανών τυφλών σημείων, προειδοποιήσεις για
την πρόληψη συγκρούσεων με πεζούς ή ποδηλάτες και συστήματα παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών.
Οι κανόνες θα εφαρμόζονται πρώτα στους νέους τύπους οχημάτων από χθες και μετά και από τις 7 Ιουλίου 2024 σε όλα τα νέα
οχήματα. Ορισμένα από τα νέα μέτρα θα επεκταθούν, ώστε να καλύπτουν διάφορα είδη οδικών οχημάτων έως το 2029.
Ιστορικό
Η Επιτροπή παρουσίασε τον αναθεωρημένο κανονισμό για τη γενική ασφάλεια το 2018. Οι κανόνες αντιμετώπιζαν την ανάγκη
βελτίωσης της ασφάλειας των οχημάτων και της οδικής ασφάλειας, δεδομένου ότι, σύμφωνα με μελέτες, εκτιμάται ότι στο 95%
των ατυχημάτων παίζει ρόλο το ανθρώπινο σφάλμα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη - μέλη της Ε.Ε. ενέκριναν εν
συνεχεία τον κανονισμό τον Νοέμβριο του 2019. Έκτοτε, η Επιτροπή έχει εκδώσει σειρά σχετικών εκτελεστικών κανονισμών, που
καλύπτουν τα διάφορα μέτρα υποβοήθησης του οδηγού που θεσπίστηκαν με τον κανονισμό.
(ΠΗΓΗ:sepe.gr NEWSLETTER 07.07.2022)

Στο 71% η διείσδυση του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα στα τέλη του 2022
Συστηματική στροφή προς το ηλεκτρονικό εμπόριο συνεχίζουν να κάνουν οι πολίτες στην Ελλάδα. Στα τέλη του 2022 εκτιμάται
ότι το ποσοστό των χρηστών του Διαδικτύου στην Ελλάδα, που είναι και e-shoppers, θα φτάσει το 71%. Το 2021 το αντίστοιχο
ποσοστό κινούνταν στο 69%. Η Ελλάδα, με αυτές τις επιδόσεις, δεν συγκαταλέγεται στις χώρες εκείνες, όπου το e-shopping είναι
πλέον καθημερινότητα και οι οποίες κάνουν πρωταθλητισμό στο ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ε.Ε. Πρόκειται για χώρες, όπως η
Ολλανδία, όπου το 94% των πολιτών που κάνουν χρήση Internet είναι και e-shoppers. Αντίστοιχα υψηλά είναι τα σχετικά ποσοστά
στη Δανία και τη Νορβηγία, όπου το 92% των πολιτών που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο κάνουν και ηλεκτρονικές αγορές. Σε
πανευρωπαϊκό επίπεδο, ο μέσος όρος των Ευρωπαίων χρηστών του Διαδικτύου, που είναι και e-shoppers αναμένεται να φτάσει
φέτος το 75% από 72% το 2021.
Συνεχής αύξηση
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Έκθεση Ηλεκτρονικού Εμπορίου για το 2022, που δημοσιοποίησαν από κοινού ο Ελληνικός
Σύνδεσμος Ηλεκτρονικού Εμπορίου, το E-commerce Europe και το EuroCommerce, το 2021 το ευρωπαϊκό ηλεκτρονικό εμπόριο
αυξήθηκε κατά 13% στα €718 δισ. Ο ρυθμός ανάπτυξης παρέμεινε σταθερός, αν και αυξήθηκε ελαφρώς σε σύγκριση με το 2020.
Τα στοιχεία για τον κύκλο εργασιών του B2C για το 2021 δείχνουν ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο συνεχίζει να αυξάνεται, παρά την
άρση των lockdown και τη δυνατότητα των καταναλωτών να επισκέπτονται ξανά φυσικά καταστήματα.
Ο ρόλος της πανδημίας
Όπως εξηγεί η έκθεση, μετά την κορύφωση της πανδημίας COVID-19, το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει εδραιωθεί ακόμη πιο σταθερά
στην οικονομία και την κοινωνία. Συνολικά, μπορούν να εντοπιστούν δύο τάσεις. Αφενός, η εξομάλυνση και η σταθεροποίηση των
πωλήσεων σε σύγκριση με το εξαιρετικό προηγούμενο έτος: το ηλεκτρονικό εμπόριο συνέχισε να αυξάνεται το 2021 και
προβλέπεται επίσης να το πράξει το 2022, με την ανάπτυξη να σταθεροποιείται με αργούς ρυθμούς.
Ο πόλεμος
Από την άλλη, η έκθεση επισημαίνει ότι οι καταναλωτές είναι πιο προσεκτικοί στις δαπάνες τους. Οι επιπτώσεις του πολέμου στην
Ουκρανία, ο πληθωρισμός, οι διαταραγμένες παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού και ένα γενικό αίσθημα αβεβαιότητας,
επαναφέρουν τα στοιχεία ανάπτυξης στα προ πανδημίας επίπεδα. Ωστόσο, το γεγονός ότι οι πωλήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου
βιώνουν μόνο μια μικρή πτώση μέχρι στιγμής δείχνει ότι ο τομέας του ψηφιακού εμπορίου έχει καταστεί απαραίτητος και πολύ
ανθεκτικός. Επιπλέον, ο κλάδος των διαδικτυακών υπηρεσιών, όπως ο ηλεκτρονικός τουρισμός, οι εκδηλώσεις και τα εισιτήρια,
γνώρισε σταθερή ανάκαμψη κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους.
(ΠΗΓΗ:sepe.gr NEWSLETTER 05.07.2022)

Ένα καινοτόμο πρόγραμμα ενίσχυσης της απασχολησιμότητας“Transforming Covid-19 into an opportunity”

Ανακοίνωση για τη διεξαγωγή του 3ου
Φόρουμ της Ολυμπίας

Η EKO Ελλάδος (https://ekogreece.com/) παρουσιάζει ένα ιδιαίτερα
καινοτόμο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA227 με τίτλο
"Transforming Covid-19 into an opportunity", στο οποίο συμμετέχει ως
εταίρος. Το πρόγραμμα προωθεί την απασχολησιμότητα και βοηθά
τους νέους να αποκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες για να έχουν
ευκολότερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο του
προγράμματος έχουν δημιουργηθεί μία σειρά από βίντεο εκπαιδευτικού
χαρακτήρα με στόχο τον εμπλουτισμό των γνώσεων των νέων, καθώς
και μία εφαρμογή με στόχο τη διασύνδεση νέων με ψηφιακές
δεξιότητες με εργοδότες.
Στους
κάτωθι
συνδέσμους
μπορείτε
να
βρείτε
τη
σειρά βίντεο εκπαιδευτικού χαρακτήρα, όπως και την εφαρμογή.

To οικονομικό φόρουμ Δελφών σε συνεργασία
με την εφημερίδα «ΠΑΤΡΙΣ» διοργανώνει το 3ο
Φόρουμ Ολυμπίας στην Ελλάδα με γνώμονα
την ενδυνάμωση των πόλεων και των
περιφερειών. Το συνέδριο αυτό αποτελεί τόπο
συνάντησης και ανταλλαγής καλών πρακτικών
για τις προκλήσεις της περιφερειακής
ανάπτυξης τόσο σε Εθνικό όσο και σε
Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ιστοσελίδα: https://jovid19.eu/
Σειρά εκπαιδευτικών βίντεο: https://jovid19.eu/digital-skill-up/
Εφαρμογή για συσκευές Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.imagineapps.jobvid
Εφαρμογή για συσκευές IOS:
https://apps.apple.com/es/app/digital-jobs/id1612031759

Το φόρουμ θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη
20 Οκτωβρίου 2022 στο Ζάππειο Μέγαρο και
θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου
2022 και το Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2022 στην
Αρχαία Ολυμπία, στις εγκαταστάσεις της
Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας.
Μπορείτε να αντλήσετε πληροφορίες για τους
ομιλητές εδώ
Μπορείτε να δείτε τις θεματικές ενότητες του
Φόρουμ εδώ

Συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην έκθεση ΕCO LIFE SCANDINAVIA & NORDIC FOOD FAIR
2022, 16-17 Νοεμβρίου, Μάλμε- Σουηδία
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 ΕCO LIFE SCANDINAVIA & NORDIC FOOD
FAIR 2022 που θα πραγματοποιηθεί από τις 16 έως τις 17 Νοεμβρίου στο Μάλμε της Σουηδίας.
Η ECO LIFE SCANDINAVIA & NORDIC FOOD FAIR είναι η μοναδική, αποκλειστική και διπλή επαγγελματική Έκθεση για όλες
τις χώρες της Σκανδιναβίας (Δανία, Σουηδία, Νορβηγία, Φινλανδία και Ισλανδία), οι οποίες και αποτελούν την Νο1 αγορά στην
Ευρώπη όσον αφορά την αγορά και κατανάλωση βιολογικών και φυσικών προϊόντων.
Η έκθεση είναι διπλή και διεξάγεται μέσα στον ίδιο χώρο αλλά σε ξεχωριστά τμήματα:
•
Eco Life Scandinavia: τα συμβατικά-φυσικά προϊόντα (10η χρονιά ως διπλή έκθεση)
•
Nordic Organic Food Fair: αφορά καθαρά και μόνο τα βιολογικά προϊόντα
Οι δύο εκθέσεις Eco Life Scandinavia και Nordic Organic Food Fair διοργανώνονται ταυτόχρονα,
παρόλα αυτά η κάθε μια έχει το δικό της ξεχωριστό χαρακτήρα και branding.
Σκοπός της συμμετοχής της Περιφέρειάς στην εν λόγω έκθεση είναι η επιπρόσθετη αναγνωρισιμότητα και η ανάδειξη των
αγροτικών (βιολογικών και μη) ποιοτικών προϊόντων της στην αγορά της Σκανδιναβίας και η ενίσχυση της εξωστρέφειας και
διεύρυνσης των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό τομέα.
Για τη συμμετοχή της Περιφέρειας στην έκθεση θα παραδοθεί σε προνομιακό σημείο του Hall σε χώρο τύπου «νησί» έτοιμο
ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο που θα περιλαμβάνει:
• Counter, σκαμπό, προθήκη προϊόντων σε επαρκή αριθμό που να καλύπτει τις ανάγκες των εκθετών
• Κοινόχρηστο Αποθηκευτικό χώρο
• Tραπέζια και καρέκλες για συναντήσεις
• Γραφιστικά της Περιφέρειας στο σταντ και σε κύβο πάνω από το σταντ
• Εγγραφή στον κατάλογο των εκθετών
• Απεριόριστο αριθμό προσκλήσεων
• Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης (η ασφάλιση είναι υποχρεωτική για όλους τους εκθέτες και καλύπτει κάθε εκθέτη και
συμμετέχοντα)
• Αποστολή στην έκθεση και ασφάλιση των εκθεμάτων ( ΔΕΝ περιλαμβάνεται η επιστροφή τους στην Ελλάδα)
• Απλή εισαγωγή στο πρόγραμμα της Έκθεσης και στον on-line οδηγό
• Data app (εφαρμογή συλλογής δεδομένων για την καταγραφή στοιχείων επισκεπτών)
• Συμβουλευτική διείσδυσης στην αγορά της Σκανδιναβίας
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.

Συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην έκθεση ΕCO LIFE SCANDINAVIA & NORDIC FOOD FAIR 2022,
16-17 Νοεμβρίου, Μάλμε- Σουηδία (συνέχεια)
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 Π.Κ.Μ., να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους το
συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από την Τρίτη 19 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.

Ετήσια έκθεση συγκεντρωτικών στοιχείων για τη δραστηριότητα των Ορυκτών Πρώτων Υλών
στην Ελλάδα κατά το έτος 2020
Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξέδωσε την ετήσια έκθεση συγκεντρωτικών στοιχείων σχετικά
με τη μεταλλευτική και λατομική δραστηριότητα του έτους 2020, η οποία περιλαμβάνει:
α. στοιχεία παραγωγής, απασχόλησης, καθώς και λοιπά οικονομικά στοιχεία, όπως αυτά προκύπτουν από τα δελτία
δραστηριότητας
β. στοιχεία δημόσιων εσόδων από τη μεταλλευτική και λατομική δραστηριότητα, όπως μισθώματα και τέλη, όπως προκύπτουν
από τις επιμέρους αναφορές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των λοιπών φορέων του Δημοσίου,
γ. στοιχεία σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και δράσεις, όπως αυτά προκύπτουν από τις μεταλλευτικές και λατομικές
εταιρείες και αξιολογούνται από τους αρμόδιους δημόσιους φορείς (όπως Δασαρχεία),
δ. στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια και συγκεκριμένα τα ατυχήματα που συνέβησαν, τους προληπτικούς ελέγχους που έχουν
διεξαχθεί, καθώς και τα χρηματικά πρόστιμα που επιβλήθηκαν, σύμφωνα με τα στοιχεία του Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων
της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Το κείμενο της έκθεσης μπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ
διεύθυνση: https://ypen.gov.gr/energeia/oryktes-protes-yles/drastiriotita-opy-geothermias/

στην

εξής

ηλεκτρονική

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΑΠΟΦΑΣΗ A. 1086 /04-07-2022 (ΑΔΑ: 6ΛΝ046ΜΠ3Ζ-ΕΨΛ)
Επέκταση των χώρων αποθήκευσης του Καταστήματος Αφορολογήτων, Αδασμολογήτων και Φορολογημένων Ειδών της Κ.Α.Ε.
Α.Ε. στον Κρατικό Αερολιμένα Ηρακλείου. (ΦΕΚ 3431/Τεύχος Β΄/04.07.2022)
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1088 /01-07-2022 (ΑΔΑ: 647Φ46ΜΠ3Ζ-0ΡΓ)
Τροποποίηση της με αριθμό Α.1243 απόφασης με θέμα «Χορήγηση επιδόματος θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2021/2022
και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης των προϋποθέσεων και της
διαδικασίας χορήγησης αυτού. (ΦΕΚ 3476/Τεύχος Β΄/05.07.2022)
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΑΡ ΠΡΩΤ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1058790 ΕΞ 2022 /04-07-2022 (ΑΔΑ: Ψ9ΤΠ46ΜΠ3Ζ-ΥΩΥ)
Οδηγίες για τη διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων για προϊόντα καταγωγής Ρωσίας.
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1087 /30-06-2022 (ΦΕΚ 3489/Τεύχος Β΄/05.07.2022)
Καθορισμός παραβάσεων σχετικά με την εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος γεωγραφικού εντοπισμού σε πλωτά
εφοδιαστικά - μεταφορικά μέσα ναυτιλιακού καυσίμου, ορισμός του ποσού των προστίμων, καθώς και της διαδικασίας και των
οργάνων επιβολής και είσπραξης αυτών, κατ’ εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 17Α του ν. 3054/2002 (Α’ 230).
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1085 /24-06-2022 (ΑΔΑ: 63Λ546ΜΠ3Ζ-ΙΩ5)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΠΕΙΣ Α 1120401 ΕΞ 2013 απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών (Β' 1867) «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» καθώς και των υπό στοιχεία ΠΟΛ 1274/2013
και ΠΟΛ 1275/2013 (Β' 3398) αποφάσεων Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων. (ΦΕΚ 3491/Τεύχος Β΄/05.07.2022)
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε. 2050 /04-07-2022 (ΑΔΑ: ΩΜΦ146ΜΠ3Ζ-ΝΤΖ)
Παροχή διευκρινίσεων επί της υπ’ αριθ. Ε. 2230/09.12.2021 Εγκυκλίου του Διοικητή της ΑΑΔΕ σχετικά με τα παραστατικά
πώλησης που γίνονται αποδεκτά από τα αρμόδια Τελωνεία για την επιστροφή ΕΦΚ για την περίοδο 1-1-2022 έως 31-3-2022

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΑΙΓΥΠΤΟΣ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Κάϊρο απέστειλε έγγραφο με θέμα:
- Κατάθεση στον ΠΟΕ ειδοποιήσεων από την Αιγυπτιακή πλευρά σχετικά με την εφαρμογή νέων προτύπων
(standards)/νομοθεσίας για προϊόντα.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στο
Κάϊρο (http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/811),τηλ:+20227948482, 27952036,email: ecocom-cairo@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Μπουένος Άιρες, απέστειλε ενημερωτικό
έγγραφο με θέμα:
- Ενημερωτικό Δελτίο Ιουνίου 2022
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στο Μπουένος Άιρες (www.mfa.gr/missionsabroad/es/argentina), email: ecocom-buenosaires@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 έγγραφο με θέμα:
-Ενημερωτικό Δελτίο - Τεύχος 76
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.

ΓΕΩΡΓΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Τιφλίδα, απέστειλε ενημερωτικά έγγραφο
με θέμα:
- Απαγόρευση εξαγωγών σίτου και κριθαριού από Γεωργία για ένα έτος.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στη Τιφλίδα τηλ. 00995322942858, email: ecocom-tbilisi@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:
- Παράταση ως τις 30 Ιουνίου 2024 μέτρων διασφάλισης που εφαρμόζονται στις εισαγωγές στο Ηνωμένο Βασίλειο ορισμένων
προϊόντων χάλυβα
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 .

ΙΣΠΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μαδρίτη, απέστειλε ενημερωτικά έγγραφα
με θέμα:
-Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Εξελίξεων στην Ισπανία
-Αύξηση Αεροπορικών Κρατήσεων στην Ισπανία
-Επίπεδα ανεργίας στην Ισπανία τον περασμένο Ιούνιο
-Επαναλειτουργία αγωγού φυσικού αερίου Ισπανίας (Μαρόκο)
-Απώλειες της BBVA λόγω του υπερπληθωρισμού στην Τουρκία
-Επίπεδα αποθηκευμένου αερίου στην Ισπανία
-Επίπεδα φτώχειας στην Ισπανία
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 .
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μαδρίτη, απέστειλε ενημερωτικά έγγραφα
με θέμα:
-Αγορά ακινήτων στην Ισπανία
-Μεταβολές δαπανών αλλοδαπών τουριστών στην Ισπανία
-Η πορεία της Βιομηχανικής παραγωγής στην Ισπανία τον περασμένο Μάιο
-Τα επίπεδα Τουριστικής Ανάπτυξης στην Ισπανία
-Η νέα κοινή επιχειρηματική κίνηση των κορυφαίων Ισπανικών TELEFONICA και REPSOL
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 .

ΙΤΑΛΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Μιλάνο, μας απέστειλε ενημερωτικό
έγγραφο με θέμα:
- H αγορά ελαιόλαδου της Ιταλίας
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στο Μιλάνο ( https://agora.mfa.gr ), στο email: ecocom-milano@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:
-Ενημερωτικό Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων - Ιούνιος 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.
ΚΥΠΡΟΣ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Λευκωσία, απέστειλε ενημερωτικό έγγραφο
με θέμα:
- ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΓΩΤΟ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στη Λευκωσία (, www.agora.mfa.gr/cy93 ),email: ecocom-nikosia@mfa.gr
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Χάγη, μας απέστειλε ενημερωτικό έγγραφο
με θέμα:
-Ενημερωτικό Δελτίο Ιουνίου 2022
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στη Χάγη ( www.agora.mfa.gr/nl97 ) ,email: ecocom-hague@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .
ΡΩΣΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα απέστειλε έγγραφο με θέμα:
-Ρυθμίσεις εξωτερικού εμπορίου στη Ρωσία και τη Λευκορωσία
-Δελτίο Μηνιαίου Ενημερωτικού Δελτίου για τη Ρωσική Ομοσπονδία.
-Εμπόριο αγαθών Ελλάδας-Ουζμπεκιστάν Α’ Τριμήνου 2022.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδος
στη Μόσχα (www.agora.mfa.gr), email: ecocom-moscow@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .
ΣΕΡΒΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βελιγράδι, απέστειλε:
-Επιχειρηματικός Οδηγός Σερβίας 2022
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στο Βελιγράδι τηλ. +381113231577,+38111322-23-28 , email: ecocom-belgrade@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr .

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
86η ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Πόλη: Θεσσαλονίκη, HELEXPO
Ημερομηνία: 10-18 Σεπτεμβρίου 2022
Εκθέματα: Γεωργοκτηνοτροφικός τομέας, Τρόφιμα-Ποτά, Ενέργεια, Τεχνολογία, Κοσμήματα, Οχήματα, Έπιπλα, Διακόσμηση,
Εκπαίδευση
Πληροφορίες: Site: https://www.thessalonikifair.gr/el
SEREXPO 2022
Πόλη: Στρατόπεδο Κολοκοτρώνη, Σέρρες
Ημερομηνία: 21-25 Σεπτεμβρίου 2022
Εκθέματα: Έκθεση αγροτικού τομέα και φυσικών προϊόντων
Πληροφορίες: Site: https://ser-expo.org/
ELIA LESVOS CONFEST
Πόλη: Λέσβος
Ημερομηνία: 23-25 Σεπτεμβρίου 2022
Εκθέματα: Ελαιοτουρισμό
Πληροφορίες: Site: https://thedelifair.gr/blog/17624/stis-23-25-septemvriou-to-elia-lesvos-confest

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (συνέχεια)
CHEM| ECOLINK EXPO
Πόλη: Αθήνα, Metropolitan Expo
Ημερομηνία: 30 Σεπτεμβρίου- 3 Οκτωβρίου 2022
Εκθέματα: Έκθεση Χημικών, Εξοπλισμού, Ποιοτικού Ελέγχου, Επεξεργασίας Νερού & Αποβλήτων + Ειδική Ενότητα
HealthLab, Παρουσίαση Εργαστηριακού Εξοπλισμού & Τεχνολογίας Υγείας &ΒιοΕπιστημών
Πληροφορίες: Site: https://chem-ecolink.gr/
PLASTICAEXPO
Πόλη: Αθήνα, MetropolitanExpo
Ημερομηνία: 30 Σεπτεμβρίου- 2 Οκτωβρίου 2022
Εκθέματα:Έκθεση Πλαστικών, Μηχανημάτων, Καλουπιών & Ανακύκλωσης
Πληροφορίες: Site:https://plastica-expo.gr/
SYSKEVASIAEXPO
Πόλη: Αθήνα, MetropolitanExpo
Ημερομηνία: 30 Σεπτεμβρίου- 3 Οκτωβρίου 2022
Εκθέματα:Έκθεση Συσκευασιών, Μηχανημάτων, Εκτυπώσεων &Logistics + Ειδική Ενότητα Printing
Πληροφορίες: Site:https://syskevasia-expo.gr/

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
MASTERCLASS
Πόλη: Τόκυο, Ιαπωνία
Ημερομηνία: 12 Ιουλίου 2022
Εκθέματα: Γευσιγνωσία κρασιών
Πληροφορίες: Site: https://www.pde.gov.gr/gr/index.php , τηλ: 2106721326 e-mail: vicky.tantoula@gmail.com
NATIONAL GEOGRAPHIC FOOD FESTIVAL
Πόλη: Business Design Centre, Λονδίνο, Αγγλία
Ημερομηνία: 17 Ιουλίου 2022
Εκθέματα: Δειγματοληψία φαγητού, ποτού και μαθήματα μαγειρικής
Πληροφορίες: Site: https://foodfestival.natgeotraveller.co.uk/home
BIOFACH
Πόλη: Νυρεμβέργη, Γερμανία
Ημερομηνία: 26 Ιουλίου 2022
Εκθέματα: Έκθεση τροφίμων και ποτών Ελλήνων παραγωγών
Πληροφορίες: Site: greatexhibitions.gr, e-mail: marketing@greatexhibitions.gr
FOODEX KANSAI
Πόλη: Οσάκα, Ιαπωνία
Ημερομηνία: 27 Ιουλίου 2022
Εκθέματα: Έκθεση τροφίμων, ποτών και κρασιών της Δυτικής Ελλάδας
Πληροφορίες: Site: https://www.pde.gov.gr/gr/index.php , τηλ: 2106721326 e-mail: vicky.tantoula@gmail.com

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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11/07/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΔΙΑΦΟΡΩΝ
2695360607

ΤΗΝ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ.ΤΗΛ

292

14/7/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ"ΣΥΜΒΑΣΗ
ΓΙΑ
ΤΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ
ΑΛΛΩΝ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ" ΤΗΛ 2310381080

424 ΓΣΝ
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15/7/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ - ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΤΗΛ.2695360646

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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18/7/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ"ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
ΤΗΛ.2695360646

ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΝΕΦΡΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ"

298

21/7/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΓΙΑ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΕΝΖΥΜΙΚΟΥ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΥ. ΤΗΛ.2695360646

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

303

22/7/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΤΗΛ.2695360646

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
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25/07/2022
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΙΣΧΥΟΣ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ
ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ
ΙΣΧΥΟΣ.ΤΗΛ 2106592834

ΓΙΑ
ΤΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

297

26/7/2022
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΓΙΑ
ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΥ. ΤΗΛ.2695360646

ΕΝΖΥΜΙΚΟΥ

299

8/8/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ. ΤΗΛ.2313317757

302

18/8/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ.ΤΗΛ.2313307190

301

25/8/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΛΙΚΩΝ.ΤΗΛ.2313307190
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΓΙΑ
ΤΗ
ΣΤΕΓΑΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΛ.2313317446

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ
(Α1+Α2).

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΓΙΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ

ΓΙΑ
ΤΟΥ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
ΜΙΣΘΩΣΗ
106ου
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΝΘ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΓΝΘ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

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.

