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Ξεκίνησε το Οικονομικό Βαρόμετρο Ιουλίου – Αυγούστου

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης προχωρά στην εκπόνηση του τρίτου Βαρόμετρου Οικονομικής Συγκυρίας,
Ιουλίου - Αυγούστου προκειμένου να καταγράψει τις απόψεις σας για μια σειρά επίκαιρων ζητημάτων, αλλά και θεμάτων
που αφορούν στην πορεία των επιχειρήσεων σας.
Το Βαρόμετρο Οικονομικής Συγκυρίας, που εγκαινιάστηκε τον Μάρτιο του 2022, αποτελεί μια ηλεκτρονική δίμηνη έρευνα, στην οποία
σας καλούμε να συμμετέχετε.
Μέσω ενός link που θα λαμβάνετε με το newsletter του Επιμελητηρίου αλλά και με την εβδομαδιαία ενημέρωση, κάθε Παρασκευή,
θα έχετε τη δυνατότητα να απαντήσετε σε μια σειρά ερωτήσεων.
Το βαρόμετρο, πραγματοποιείται κάθε δίμηνο και τα αποτελέσματα του ανακοινώνονται μέσω δελτίων Τύπου.
Αν επιθυμείτε μπορείτε να δηλώνετε το e-mail σας προκειμένου να σας αποστέλλονται τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης.
Η συμμετοχή σας είναι άκρως απαραίτητη και σημαντική.
Ακολουθεί το link της έρευνας, στην οποία σας καλούμε να συμμετέχετε:
https://ee.kobotoolbox.org/single/9185065cca3cd8de6e2cd6a4605ca83b
Αναστάσιος Καπνοπώλης
Πρόεδρος Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

Δυναμικό παρών του Β.Ε.Θ. στην 86η ΔΕΘ
Δυναμικό παρών του ΒΕΘ στην 86η ΔΕΘ
Το δυναμικό παρών στην 86η ΔΕΘ, που θα πραγματοποιηθεί από τις 10 έως τις 18 Σεπτεμβρίου, αναμένεται να δώσει το Βιοτεχνικό
Επιμελητήριο
Θεσσαλονίκης
διοργανώνοντας
ομαδική
συμμετοχή
για
τις
επιχειρήσεις-μέλη
του.
Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις, θα βρίσκονται στα περίπτερα 2 και 3 της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος.
Σημειώνεται πως το επιμελητήριο θα στηρίξει τις επιχειρήσεις- μέλη του που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής τηρώντας
αυστηρά τη σειρά προτεραιότητας κατάθεσης του αιτήματός τους.
Δεδομένου πως ο συνολικός χώρος που θα διατεθεί είναι περιορισμένος οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον
το αργότερο έως την Παρασκευή 22 Ιουλίου.
Στις επιχειρήσεις που θα εκδηλώσουν εμπρόθεσμα το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή θα παραχωρηθούν δωρεάν από το ΒΕΘ τα
πρώτα 6 τετραγωνικά μέτρα με δομή τύπου 2, ενώ τα επιπλέον τετραγωνικά μέτρα που θα αιτηθεί η κάθε επιχείρηση θα
παραχωρηθούν σε ιδιαίτερα προνομιακή τιμή.
Στις επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν θα δοθεί η δυνατότητα για λιανικές πωλήσεις στο χώρο της ΔΕΘ με την προϋπόθεση της
τήρησης όλων των προβλεπόμενων προϋποθέσεων τόσο από τη νομοθεσία, όσο και από τον εσωτερικό κανονισμό της ΔΕΘ.
Προϋποθέσεις συμμετοχής
− Να εξοφληθεί η συνδρομή της επιχείρησης του τρέχοντος έτους στο ΒΕΘ και το τέλος τήρησης μερίδας στο ΓΕΜΗ του
έτους 2022.
− Να συμπληρωθεί και να αποσταλεί στο ΒΕΘ (public@veth.gov.gr, Fax. 2310232667) η συνημμένη δήλωση
συμμετοχής, μέχρι τις 22 Ιουλίου.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων του ΒΕΘ, στο
τηλέφωνο: 2310 271708 (email : public@veth.gov.gr) και στο Τμήμα Βιοτεχνικών Θεμάτων, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 241383
(email: sme-industry@veth.gov.gr).

Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ για την εβδομάδα 11-15 Ιουλίου
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Περί τα 54 εκατ. ευρώ σε 52.860 δικαιούχους θα καταβληθούν την περίοδο 11-15 Ιουλίου στο πλαίσιο των προγραμματισμένων
πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.
Ειδικότερα:
1. Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν το διάστημα 11-15 Ιουλίου οι εξής καταβολές:
• 13,6 εκατ. ευρώ σε 510 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
• 325.000 ευρώ σε 350 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα
κηδείας).
2. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
• 13 εκατ. ευρώ σε 32.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
• 23 εκατ. ευρώ σε 13.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
• 1,5 εκατ. ευρώ σε 2.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
• 2,5 εκατ. ευρώ σε 4.500 δικαιούχους για Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα.

Από Δευτέρα οι αιτήσεις για τις τελευταίες 600 θέσεις του προγράμματος απασχόλησης ανέργων 30 ετών και άνω στις
Περιφέρειες Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΥΠΑ 14.07.2022
Τη Δευτέρα 18-7-2022 και ώρα 13:00, ξεκινούν οι αιτήσεις για τις τελευταίες 600 θέσεις (Δ’ κύκλος) του προγράμματος δημιουργίας
7.000 νέων θέσεων εργασίας για ανέργους 30 ετών και άνω στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες της χώρας (Αν. Μακεδονίας
και Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας), με έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους και ανέργους
50 ετών και άνω. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα 29-8-2022 και ώρα 15:00 ή μέχρι εξαντλήσεως των
θέσεων.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, η διάρκεια της επιδότησης είναι 12 μήνες και η μηνιαία επιχορήγηση για την
πρόσληψη ανέργων σε νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης έχει ως εξής:
• 473 € μηνιαία (5.676 € ετήσια) για τους ανέργους ηλικίας έως και 49 ετών
• 568 € μηνιαία (6.816 € ετήσια) για τους ανέργους ηλικίας 50 ετών και άνω
• 615 € μηνιαία (7.380 € ετήσια) για τους μακροχρόνια ανέργους
• 710 € μηνιαία (8.520 € ετήσια) για τους μακροχρόνια ανέργους 50 ετών και άνω
Σκοπός της δράσης είναι η προώθηση της απασχόλησης, ιδιαίτερα για τους μακροχρόνια ανέργους και τους ανέργους μεγαλύτερων
ηλικιών των οποίων η διαρκής ανεργία δυσχεραίνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Ο συνολικός προϋπολογισμός
ανέρχεται στα 44.000.000 € και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».
Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει δέσμευση απασχόλησης μετά το τέλος του προγράμματος και προβλέπονται απλουστευμένες και
ταχύτερες διαδικασίες ένταξης και αποπληρωμής. Στην επιχορήγηση του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους
συμπεριλαμβάνονται και τα αντίστοιχα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και επιδόματα αδείας.
Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν αιτήσεις στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων του Υπ. Ανάπτυξης & Επενδύσεων στη
διεύθυνση www.ependyseis.gr
Για τη Δημόσια Πρόσκληση και αναλυτικές πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση:
http://www.dypa.gov.gr/anoikta-programmata

Προσκλήσεις - Προκηρύξεις ΕΣΠΑ
Το ΕΣΠΑ προκηρύσσει νέα προγράμματα:
➢ Υποστήριξης φορέων για έλεγχο και έγκριση μελετών έργων και την προετοιμασία αυτών μέσω της υλοποίησης του
έργου <Ανακαινίζω>.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Περιοχή εφαρμογής: όλη η Ελλάδα
Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 7/7/2022-15/7/2022, έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού
Για να δείτε τα πλήρη στοιχεία της προκήρυξης πατήστε εδώ .
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο email: ma.skaltsa@mou.gr και στο

τηλ. 2132142205 .

➢ Έλεγχος προσβασιμότητας κτιρίων στα οποία στεγάζονται Υπηρεσίες του Δημοσίου και δημιουργίας
υποστηρικτικών εργαλείων (ηλεκτρονικό μητρώο ελεγκτών προσβασιμότητας)
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Περιοχή εφαρμογής: όλη η Ελλάδα
Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 30/6/2022 - 30/10/2022, έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού
Για να δείτε τα πλήρη στοιχεία της προκήρυξης πατήστε εδώ .
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο email: aioakimopoulou@mou.gr και στο τηλ. 2132142256 .

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος 4951/2022 για το πλαφόν
στις τιμές χονδρικής της ηλεκτρικής ενέργειας και τις ΑΠΕ
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 129/04.07.2022, ο νόμος 4951/2022 «
Εκσυγχρονισμός της αδειοδοτικής διαδικασίας Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας - Β' φάση, Αδειοδότηση παραγωγής και
αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, πλαίσιο ανάπτυξης
Πιλοτικών Θαλάσσιων Πλωτών Φωτοβολταϊκών Σταθμών και
ειδικότερες διατάξεις για την ενέργεια και την προστασία του
περιβάλλοντος». Στο νέο νόμο περιλαμβάνονται οι διατάξεις για
την επιβολή πλαφόν στις τιμές χονδρικής της ηλεκτρικής
ενέργειας με στόχο την αναστολή της ρήτρας αναπροσαρμογής
των τιμολογίων ρεύματος και την επιστροφή των τιμών στο
επίπεδο του φθινοπώρου.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νέος νόμος 4955/2022 για
την άσκηση της τελωνειακής αντιπροσώπευσης και
ρύθμισης επαγγέλματος τελωνειακού
αντιπροσώπου
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄139/14.07.2022 , ο νόμος
4955/2022 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της
Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262 του Συμβουλίου της 19ης
Δεκεμβρίου 2019 για τη θέσπιση του γενικού καθεστώτος
των ειδικών φόρων κατανάλωσης (αναδιατύπωση) (L 58),
άσκηση της τελωνειακής αντιπροσώπευσης και ρύθμιση
επαγγέλματος τελωνειακού αντιπροσώπου, λοιπές
τελωνειακές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες
επείγουσες διατάξεις»

Q-Equity: Νέο πρόγραμμα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων για την ενίσχυση της Ελληνικής
επιχειρηματικότητας με πόρους από το Ταμείο Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης
Νέο πρόγραμμα για τη στήριξη των Ελληνικών επιχειρήσεων υλοποιεί η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων (EATE –
πρ.TANEO) μέσω πόρων από το Ταμείο Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης, στο πλαίσιο της ενεργοποίησης του εργαλείου Equity
Platform του σχεδίου «Ελλάδα 2.0».
Μέσω του προγράμματος «Q-Equity» θα επενδυθούν €400 εκατ. σε νέα επενδυτικά κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών που θα
στοχεύουν στην ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικότητας μέσω επενδύσεων, κινητοποιώντας τουλάχιστον ισόποσα ιδιωτικά
κεφάλαια.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης –NextGenerationEU. :
Στόχος του «Q-Equity» είναι η δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος επενδυτικής εμπιστοσύνης για την ενεργοποίηση των
εγχώριων επενδυτικών κεφαλαίων, αλλά και την ενίσχυση της προσέλκυσης επενδυτικών κεφαλαίων από το εξωτερικό. Θα
λειτουργήσει συμπληρωματικά στις υπάρχουσες εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης, ως ένα επιπλέον χρηματοδοτικό εργαλείο
που θα συμβάλλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας του ελληνικού επιχειρείν.
Η ΕΑΤΕ θα λαμβάνει επενδυτικές αποφάσεις βάσει χρηματοοικονομικών κριτηρίων και θα συμμετέχει, με ποσοστό έως 50%, σε
νέο-ιδρυθέντα σχήματα παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου (venture capital funds/ private equity funds) που θα επενδύουν μέσω
equity / quasi equity εργαλείων σε επιχειρήσεις που διατηρούν εγκατάσταση στην Ελληνική επικράτεια τη στιγμή πραγματοποίησης
της επένδυσης.
Αναλυτικά το Δελτίο Τύπου εδώ

Σε ΦΕΚ νέες εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται οικοδομική άδεια ή
έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας
Με νέα απόφαση που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα σε ΦΕΚ,
προστέθηκαν στις σχετικές διατάξεις του ν. 4495/2017, νέες εργασίες για τις οποίες
δεν απαιτείται οικοδομική άδεια ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας. Συγκεκριμένα,
με Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπέγραψε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας κ. Ν. Ταγαράς και ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γ.
Πλακιωτάκης, αποφασίστηκαν νέες “Κατηγορίες των κατασκευών ή εγκαταστάσεων,
για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια δόμησης εντός χερσαίας ζώνης λιμένος”.
Σύμφωνα με την ΚΥΑ, δεν απαιτείται οικοδομική άδεια ή έγκριση εργασιών μικρής
κλίμακας στις εξής κατηγορίες:
α. Προκατασκευασμένοι οικίσκοι για την έκδοση εισιτηρίων, κάλυψη αναγκών
φύλαξης και ασφάλειας λιμένα καθώς και προστασίας περιβάλλοντος, μέγιστους
ύψους 3,5 μ. και μέγιστης επιφάνειας 30 τ.μ., χωρίς σύνδεση με δίκτυα κοινής
ωφέλειας πλην αυτών που αφορούν σε ενέργεια και τηλεπικοινωνίες.
β. Κατασκευές απαραίτητες για την κίνηση ατόμων με αναπηρία ή/και
εμποδιζόμενων ατόμων, όπως κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες) και οδηγοί όδευσης
πεζών.
γ. Στέγαστρα για τη στάση και αναμονή των επιβατών πλοίων, λεωφορείων και ταξί
έως μέγιστου ύψους
3 μ. και μέγιστης επιφάνειας 10 τ.μ.
δ. Κατασκευές δικτύων υποδομής και εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας μετά των
παραρτημάτων αυτών (υπέργειων και υπόγειων).
ε. Σταθμοί μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, θορύβου και μετεωρολογικών
παραμέτρων καθώς και ελέγχου κυκλοφορίας πλοίων με τον αναγκαίο εξοπλισμό
τους για εξυπηρέτηση αναγκών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, των Περιφερειών και των Δήμων.
Δείτε το ΦΕΚ ΕΔΩ (ΠΗΓΗ: NEWSLETTER TEE 14.07.2022)

Παρατείνεται έως τις 31 Ιουλίου
2022 η προθεσμία υποβολής του
εντύπου Ε4 για τις επιχειρήσεις
στον κλάδο τουρισμούεπισιτισμού
Από το Γραφείο Τύπου του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη
ανακοίνωση:
Ενημερώνουμε ότι παρατείνεται έως
τις 31 Ιουλίου 2022 η προθεσμία
υποβολής του εντύπου Ε4 (Πίνακας
Προσωπικού), για κάθε μεταβολή
αποδοχών που προκύπτει από την
Απόφαση του Υπουργού Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων με την
οποία κηρύχθηκε υποχρεωτική στις
29 Ιουνίου 2022 η Συλλογική Σύμβαση
Εργασίας (24.5.2021)
«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας
των υπαλλήλων που εργάζονται με
σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στις
επιχειρήσεις
τουριστικών
και
επισιτιστικών καταστημάτων σε όλη
της χώρα, με Π.Κ. 14/9.6.2021.

Αναστολή συμβάσεων εργασίας στον κλάδο της γουνοποιίας
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Γνωστοποιείται ότι για τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2022, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο
της γουνοποιίας, οι οποίες πλήττονται από τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία, μπορούν να θέτουν σε αναστολή τις
συμβάσεις εργασίας των εργαζόμενων τους οι οποίοι έχουν προσληφθεί μέχρι και την 31η Μαΐου 2022 και κατ’ ανώτατο όριο
μέχρι του ποσοστού 80% επί του συνόλου αυτών.
Ειδικότερα, στο μέτρο της αναστολής συμβάσεων μπορούν να υπαχθούν οι επιχειρήσεις – εργοδότες που έχουν κύριο Κωδικό
Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) την 30.4.2022 ή δευτερεύοντα ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα το φορολογικό έτος 2020 σύμφωνα με
τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που έχουν υποβληθεί έως και την 31.12.2021, έναν από τους κάτωθι:
01.49.19.02 «Εκτροφή γουνοφόρων ζώων (αλεπούς, μινκ, μυοκάστορα, τσιντσιλά και άλλων)
01.49.3 «Παραγωγή ακατέργαστων γουνοδερμάτων και διάφορων ακατέργαστων προβιών και δερμάτων
14.20 «Κατασκευή γούνινων ειδών»
15.11 «Κατεργασία και δέψη δέρματος κατεργασία και βαφή γουναρικών»
46.42.11.27 «Χονδρικό εμπόριο δεψασμένων ή κατεργασμένων γουνοδερμάτων»
46.42.11.29 «Χονδρικό εμπόριο ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ρουχισμού και άλλων ειδών από γουνόδερμα (εκτός από καλύμματα
κεφαλιού)»
46.42.11.36 «Χονδρικό εμπόριο εξαρτημάτων ρουχισμού από γουνόδερμα (εκτός από καλύμματα κεφαλιού)»
46.42.11.40 «Χονδρικό εμπόριο ημιέτοιμων γουναρικών»
46.42.11.58 «Χονδρικό εμπόριο χονδράδων (αποκομμάτων) γουναρικών».
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και
οκταψήφιων ΚΑΔ και, σε περίπτωση πενταψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων
ΚΑΔ. Οι εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή, είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ποσού
πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ (534 €) που αντιστοιχεί σε τριάντα ημέρες, κατ’ αναλογία των ημερών διάρκειας της
αναστολής των συμβάσεων εργασίας τους. Για τη λήψη της αποζημίωσης, οι επιχειρήσεις ‐ εργοδότες υποχρεούνται να
υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ανά μήνα στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», με την οποία δηλώνουν τους εργαζόμενους των οποίων οι
συμβάσεις εργασίας τίθενται σε αναστολή. Η αναστολή συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων προαναγγέλλεται, τουλάχιστον την
προηγούμενη μέρα της έναρξης της αναστολής.
Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων για τον μήνα Ιούλιο
Για τον μήνα Ιούλιο το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ θα είναι διαθέσιμο από 15/7/2022 έως και 31/7/2022 για την υποβολή δηλώσεων
αναστολών συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων. Ειδικά για συμβάσεις εργασίας εργαζομένων που έχουν τεθεί σε αναστολή
κατά το χρονικό διάστημα από 1/7/2022 έως και 19/7/2022, οι υπεύθυνες δηλώσεις των επιχειρήσεων υποβάλλονται απολογιστικά
το αργότερο έως και την 19/7/2022. Για συμβάσεις εργασίας εργαζομένων που τίθενται σε αναστολή από 20/7/2022 και εντεύθεν,
ισχύει η προαναγγελία της αναστολής.

Σε δημόσια διαβούλευση η Εθνική Στρατηγική για τις Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων θέτει σε ανοιχτή, δημόσια διαβούλευση από σήμερα, 13 Ιουλίου, την Εθνική
Στρατηγική για τις Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (ΕΠΑ), καλώντας κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετέχει, καταθέτοντας
προτάσεις για την όποια βελτίωση των προβλέψεών της.
Σκοπός της Εθνικής Στρατηγικής για τις Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης που αναρτήθηκε στον ιστότοπο opengov.gr
(http://www.opengov.gr/minlab/?p=5710), είναι να αποτελεί ένα ολιστικό στρατηγικό πλαίσιο για την ανάπτυξη και υλοποίηση
στην Ελλάδα ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης για την περίοδο 2022-2030, σε συνδυασμό με παθητικές πολιτικές αγοράς
εργασίας. Βρίσκεται σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις αρχές του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων και της νέας
Διακήρυξης του Πόρτο, καθώς και με τους πρωταρχικούς στόχους που έχουν τεθεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για το 2030 στους
τομείς της απασχόλησης, των δεξιοτήτων και της κοινωνικής προστασίας, οι οποίοι συνδέονται και με τους Στόχους Βιώσιμης
Ανάπτυξης του ΟΗΕ.
Στόχοι της Εθνικής Στρατηγικής είναι:
• η ενίσχυση της απασχόλησης και η αντιμετώπιση της ανεργίας,
• η ενίσχυση των προσόντων, των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας του εργατικού δυναμικού,
• η ενίσχυση της ετοιμότητας και προσαρμοστικότητας της αγοράς εργασίας και του εργατικού δυναμικού για ένα ραγδαία
μεταβαλλόμενο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον, καθώς και
• η ευρύτερη βελτίωση των δεδομένων στην αγορά εργασίας και την απασχόληση.
Η Εθνική Στρατηγική για τις Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης διαρθρώνεται σε 4 στρατηγικούς άξονες:
Στρατηγικός Άξονας 1: Ενίσχυση της απασχόλησης και αντιμετώπιση της ανεργίας και της μακροχρόνιας ανεργίας.
Στρατηγικός Άξονας 2: Ενίσχυση της νεανικής απασχόλησης και διευκόλυνση της πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας.
Στρατηγικός Άξονας 3: Ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού της χώρας και ενίσχυση της απασχολησιμότητάς του.
Στρατηγικός Άξονας 4: Αγορά Εργασίας χωρίς αποκλεισμούς.
Σημειώνεται ότι η Εθνική Στρατηγική αναπτύχθηκε υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε
συνεργασία με τη ΔΥΠΑ και με τη βοήθεια του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα μέτρα και τα προγράμματα που θα
υλοποιηθούν στο πλαίσιο της Στρατηγικής χρηματοδοτούνται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»,
το ΕΣΠΑ 2021-2027 και οι εθνικοί πόροι.
Η Εθνική Στρατηγική για τις Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης θα παραμείνει αναρτημένη και ανοικτή έως τις 28 Ιουλίου 2022
και ώρα 12:00, προκειμένου κάθε δημόσιος φορέας, κοινωνικός εταίρος, φορέας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και
κάθε ενδιαφερόμενος να συμμετέχει, καταθέτοντας σχόλια και προτάσεις.

Έρευνα αγοράς αμερικανικής εταιρείας IRI για τα κορυφαία πρωτοπόρα προϊόντα τροφίμων και ποτών αγοράς ΗΠΑ
για το έτος 2021
Το γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Προξενείου της Ελλάδος στο Σικάγο μας ενημερώνει ότι η εταιρία
ερευνών αγοράς IRI διοργάνωσε διαδικτυακό σεμινάριο, όπου και παρουσιάστηκε η ετήσια έρευνα αγοράς. Μέσω της έρευνας
έχουν διεξαχθεί κάποια συμπεράσματα σχετικά με τις επικρατούσες καταναλωτικές τάσεις στην αγορά των ΗΠΑ, τον κατάλληλο
σχεδιασμό ενός νέου προϊόντος, τον υφιστάμενο ανταγωνισμό και την ύπαρξη ευκαιριών.
Για τις ανάγκες της έρευνας ως πρωτοπόρα προϊόντα ορίζονται εκείνα που διαθέτουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
• ανήκουν σε νεοϊδρυθείσα εταιρεία ή υπάρχουσα εταιρεία, που δραστηριοποιήθηκε σε νέα κατηγορία προϊόντων
•
το 30% του όγκου διάθεσης ξεκίνησε εντός του 2021 και διατηρήθηκε σε ποσοστό τουλάχιστον 30% έως τη λήξη του
ίδιου έτους
•
συμπεριλαμβάνεται στα κορυφαία 100 προϊόντα
•
ολοκλήρωσε τον πρώτο χρόνο κυκλοφορίας στην αγορά εντός του 2021
Οι κυρίαρχες καταναλωτικές τάσεις στην αμερικανική αγορά όπως καταγράφηκαν στην εν θέματι έρευνα είναι:
•
προϊόντα απολύμανσης και καθαρισμού στο πλαίσιο της πανδημίας και πέρα από αυτή
•

αλκοολούχα και μη-αλκοολούχα ροφήματα

•

νέες παραλλαγές σε οικείες γεύσεις

•

λειτουργικά ροφήματα

•

αναθεώρηση της έννοιας της ευκολίας στα έτοιμα γεύματα

•

έμφαση στη βιωσιμότητα και σε προϊόντα ατομικής υγιεινής με φυτικά συστατικά

•

μη-γαλακτοκομικά προϊόντα και υποκατάστατα κρέατος φυτικής προέλευσης

•

τροφές με χαμηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη ή χωρίς ζάχαρη

Το γραφείο έχει ταξινομήσει τις θεματικές ενότητες για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων περαιτέρω ανάπτυξης των ελληνικών
εξαγωγών στην περιοχή των Μεσοδυτικών Πολιτειών των ΗΠΑ.
Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες δείτε εδώ ή επικοινωνήστε στο εξής email: ecocom-chicago@mfa.gr .

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια,
εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία έργων
ηλιακής ενέργειας σε 10 χώρες στο πλαίσιο του
προγράμματος ISA

Εκδήλωση με θέμα: «Κλιματικός Νόμος & Ενεργειακή
Μετάβαση/ Ευκαιρίες & Προκλήσεις»

Η εταιρεία ηλεκτρικού ρεύματος NTPC Ltd σε
συνεργασία με τη International Solar Alliance (ISA) σας
προσκαλεί στην υποβολή προσφορών για λειτουργία
έργων ηλιακής ενέργειας σε 10 χώρες μέσω του
προγράμματος ISA SOLARIZATION μέσω δύο
προγραμμάτων.

Ο φορέας TÜV HELLAS διοργανώνει ειδική ενημερωτική
εκδήλωση με θέμα: ‘’Κλιματικός Νόμος και Ενεργειακή
Μετάβαση/Ευκαιρίες και Προκλήσεις’’ στις 20 Ιουλίου 2022 και
12:00-16:00 στο ξενοδοχείο Electra Palace (Ναυάρχου
Νικοδήμου 18-20, 10557 Aθήνα).

Τα ακόλουθα πακέτα υποστήριξης για προσφορά είναι
τα εξής:
1. Προμήθεια, εγκατάσταση θέσης και λειτουργίας
ηλιακής αντλίας νερού στο Burundi, στη Ethiopia,
στο Suriname, στη Mozambique και στη Cuba.
Προσκλήσεις προσφορών για το συγκεκριμένο
πακέτο, δείτε εδώ .

Γενικές πληροφορίες
Στόχος της εκδήλωσης είναι η ανάδειξη των πρωτοβουλιών για
την πράσινη μετάβαση, η επεξήγηση της σημασίας τους καθώς
και της επίδρασης που έχουν στη λειτουργία και στον
σχεδιασμό των επιχειρήσεων.
Παράλληλα, στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα αναδειχθεί ο ρόλος
και η σημασία των συστημάτων και φορέων πιστοποίησης στο
νέο περιβάλλον που διαμορφώνουν οι κυβερνητικές
πρωτοβουλίες.

2.

Προμήθεια, εγκατάσταση θέσης και λειτουργίας
ηλιοποίησης κτιρίων στα Φίτζι, στις Κομόρες, στο
Μαλάουι, στην Ουγκάντα και στον Μαυρίκιο.
Προσκλήσεις προσφορών για το συγκεκριμένο
πακέτο, δείτε εδώ .

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις προδιαγραφές, τους
όρους και τις προϋποθέσεις, πατήστε εδώ .

Για να δηλώσετε συμμετοχή πατήστε εδώ .
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ωρολόγιο
πρόγραμμα μπορείτε να δείτε εδώ ή να επικοινωνήσετε στο
email: training@tuvhellas.gr

Ψηφιακό Δωμάτιο Επικοινωνίας: μια επανάσταση στον τρόπο επικοινωνίας των εν αναμονή συνταξιούχων
με τον e-ΕΦΚΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ e-ΕΦΚΑ 13.07.2022
Τέθηκε σε λειτουργία σήμερα το Ψηφιακό Δωμάτιο Επικοινωνίας του e-ΕΦΚΑ. Πρόκειται για μια επανάσταση στον τρόπο
επικοινωνίας και εξυπηρέτησης του εν αναμονή συνταξιούχου από τον ΕΦΚΑ καθώς επιτρέπει την απευθείας ψηφιακή επαφή του
ασφαλισμένου που έχει υποβάλει αίτημα συνταξιοδότησης και του υπαλλήλου που έχει αναλάβει την έκδοση της σύνταξης του.
Παράλληλα, η νέα αυτή υπηρεσία έρχεται να αντικαταστήσει 3 τρόπους επικοινωνίας που δημιουργούσαν ταλαιπωρία στους πολίτες και
σημαντικές καθυστερήσεις στην διαδικασία απονομής:
•
την αλληλογραφία μέσω ταχυδρομείου όπου ο e-ΕΦΚΑ ζητούσε επιπλέον έγγραφα για να προχωρήσει το αίτημα
συνταξιοδότησης,
• την επίσκεψη του ασφαλισμένου στα τοπικά υποκαταστήματα για την προσκόμιση τους και
• την τηλεφωνική επικοινωνία για διευκρινίσεις και ερωτήματα.
Με το Ψηφιακό Δωμάτιο Επικοινωνίας ο ασφαλισμένος θα λαμβάνει γρηγορότερα τη σύνταξη του καθώς μειώνεται στο ελάχιστο ο χρόνος που
απαιτείται για την προσκόμιση επιπλέον εγγράφων. Καταργούνται χιλιάδες επισκέψεις στα υποκαταστήματα καθώς και ένας μεγάλος όγκος
αλληλογραφίας μεταξύ εισηγητή και ασφαλισμένου.
Αναλυτικά, με τη νέα υπηρεσία:
• Όλη η επικοινωνία μεταξύ του εν αναμονή συνταξιούχου και του υπαλλήλου του e-ΕΦΚΑ που έχει αναλάβει την έκδοση της σύνταξης
του γίνεται αποκλειστικά ψηφιακά και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις δια τηλεφώνου. Η πλατφόρμα βασίζεται στη λογική της
αμφίδρομης επικοινωνίας όπου επιτρέπει τόσο στον υπάλληλο όσο και στον ασφαλισμένο να ανταλλάσσουν στοιχεία και πληροφορίες
και να θέτουν εκατέρωθεν ερωτήματα.
• Ο υπάλληλος μπορεί να ζητήσει ηλεκτρονικά επιπλέον δικαιολογητικά από τον ασφαλισμένο και ο τελευταίος να ενημερωθεί για την
εξέλιξη αυτή λαμβάνοντας μήνυμα στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο (e-mail). Ο e-ΕΦΚΑ διαθέτει πλέον το 95% των e-mails των εν
αναμονή συνταξιούχων. Στη συνέχεια μέσω της πλατφόρμας θα μπορεί να τα επισυνάπτει και να τα αποστέλλει ηλεκτρονικά στον eΕΦΚΑ με καταγεγραμμένη την ημέρα και ώρα αποστολής τους. Με αυτόν τον τρόπο καταργείται η ανάγκη μετάβασης στα
υποκαταστήματα.
• Παράλληλα, μέσα από την πλατφόρμα, ο ασφαλισμένος μπορεί να δει σε πραγματικό χρόνο την πορεία του αιτήματος
συνταξιοδότησης του.

•
•

Η νέα υπηρεσία είναι προσβάσιμη μέσα από την ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ (https://www.efka.gov.gr/el/psephiako-domatioepikoinonias) και την ενιαία δικτυακή πύλη του δημοσίου www.Gov.gr.
Την υπηρεσία αυτή μπορούν να την χρησιμοποιήσουν όλοι οι ασφαλισμένοι εφόσον προηγουμένως έχουν
υποβάλλει ηλεκτρονικά το αίτημα συνταξιοδότησης τους.

Αναλυτικά το δελτίο τύπου εδώ

Από 13/7 η πρώτη πληρωμή εργαζομένων που
εντάχθηκαν στο «Πρώτο Ένσημο»
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Από Τετάρτη 13 Ιουλίου θα καταβληθούν από το Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 673.269 ευρώ, που
αφορούν 8.034 πληρωμές σε 2.161 δικαιούχους
εργαζομένους που εντάχθηκαν στο «Πρώτο Ένσημο».

Μηνιαίο Ενημερωτικό Τεύχος ΜοΚΕ, Μάρτιος-Απρίλιος
2022
Δημοσιεύθηκε το μηνιαίο ενημερωτικό τεύχος της Μονάδας
Κρατικών Ενισχύσεων Ελλάδος (ΜοΚΕ) που αφορά τους
μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, στο οποίο αναλύονται ζητήματα
επίκαιρα και χρήσιμα που σχετίζονται με το προσωρινό
πλαίσιο ενισχύσεων 2022 λόγω της επίθεσης της Ρωσίας
κατά της Ουκρανίας. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο
ενημερωτικό τεύχος, πατήστε εδώ .

Επικαιροποίηση του υπολογισμού των προστίμων της Επιτροπής Ανταγωνισμού
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 13.07.2022
H Επιτροπή Ανταγωνισμού (ΕΑ), με ομόφωνη απόφασή της, προχώρησε σε επικαιροποίηση και συμπλήρωση των
κατευθυντηρίων γραμμών για τον υπολογισμό των προστίμων σε συνέχεια της τροποποίησης του ν. 3959/2011, βάσει των
διατάξεων των άρθρων 25 και 25Β του ως άνω νόμου.
Βασικός σκοπός των κατευθυντηρίων γραμμών είναι ο καθορισμός της μεθοδολογίας που θα χρησιμοποιεί η ΕΑ κατά τον επιβολή
προστίμων σε επιχειρήσεις που παραβιάζουν τους κανόνες ανταγωνισμού.
Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες αντικαθιστούν τις προηγούμενες κατευθυντήριες γραμμές που θεσπίστηκαν το
2006, στοχεύουν αφενός μεν στη μεγαλύτερη σύγκλιση με τους σχετικούς κανόνες που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
αφετέρου δε στην επιβολή αυστηρότερων προστίμων στις επιχειρήσεις που παραβιάζουν τις διατάξεις του ν. 3959/2011 ή/και τα
άρθρα 101 και 102 ΣΛΕΕ για την απαγόρευση των οριζοντίων συμπράξεων καρτελικής φύσης και άλλων περιοριστικών του
ανταγωνισμού επιχειρηματικών πρακτικών.
Για την επίτευξη του στόχου επιβολής επαρκώς υψηλών προστίμων, τα οποία θα έχουν ειδικό αποτρεπτικό αποτέλεσμα ως προς
τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις και γενικό αποτρεπτικό αποτέλεσμα μέσω της αποτροπής άλλων επιχειρήσεων από την υιοθέτηση
πρακτικών που αντίκεινται στους κανόνες ανταγωνισμού, η ΕΑ θα μπορεί να περιλαμβάνει στον υπολογισμό του βασικού ποσού
του προστίμου ένα επιπρόσθετο ποσό, το οποίο θα κυμαίνεται μεταξύ 15 και 25 % της αξίας των ακαθάριστων εσόδων,
ανεξαρτήτως της διάρκειας της παράβασης. Ειδικότερα, σκοπός της δυνατότητας αυτής είναι η ενίσχυση του αποτρεπτικού
χαρακτήρα του προστίμου, ώστε να μην προβαίνουν οι επιχειρήσεις σε παράνομες πρακτικές ακόμα και για μικρό χρονικό
διάστημα.
Για το πλήρες κείμενο των νέων κατευθυντηρίων γραμμών δείτε εδώ.

Προσωρινοί Πίνακες Δικαιούχων και Παρόχων του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού
2022-2023
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΥΠΑ 08.07.2022
Αναρτήθηκαν την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2022, οι προσωρινοί πίνακες Δικαιούχων-Ωφελουμένων, Παρόχων Τουριστικών
Καταλυμάτων και Ακτοπλοϊκών Εισιτηρίων και Αποκλειομένων του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού 2022-2023 της
Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.dypa.gov.gr/koinonikostoyrismos?tab=koinonikos-toyrismos-2022-2023
Οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων αφορούν σε 300.000 επιταγές κοινωνικού τουρισμού. Σημειώνεται ότι φέτος υποβλήθηκαν
περισσότερες από 532.000 αιτήσεις για σχεδόν 1 εκ. επιταγές, σημειώνοντας ρεκόρ εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ενώ 1.500
τουριστικά καταλύματα δήλωσαν συμμετοχή.
Οι δικαιούχοι και οι πάροχοι που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία και μόνο ένσταση
κατά των αποτελεσμάτων από τη Δευτέρα 11 Ιουλίου και ώρα 15:00 μέχρι και την Τετάρτη 13 Ιουλίου και ώρα 18:00.
Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) στη
διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia
Οι δικαιούχοι που καταθέτουν ηλεκτρονική ένσταση οφείλουν να:
• έχουν πρώτα ελέγξει, αν οι ίδιοι ευθύνονται για το εσφαλμένο αποτέλεσμα, λόγω μη σωστής συμπλήρωσης της αίτησης,
ανατρέχοντας σε αυτήν με τους κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα
•

αναφέρουν τον λόγο της ένστασης (π.χ. εσφαλμένη μοριοδότηση, μη έκδοση επιταγής για ωφελούμενο παιδί) και

•

τεκμηριώσουν τους ισχυρισμούς τους, επισυνάπτοντας με ηλεκτρονική σάρωση δικαιολογητικά αποδεικτικά αυτών,
σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρόσκλησης.

Οι πάροχοι που καταθέτουν ηλεκτρονική ένσταση οφείλουν να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς τους, επισυνάπτοντας στην
ένστασή τους με ηλεκτρονική σάρωση δικαιολογητικά αποδεικτικά αυτών. Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν
εξετάζονται.
Το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού θα «τρέξει» κατά την περίοδο 1η Αυγούστου 2022 – 31 Ιουλίου 2023. Ο προϋπολογισμός
του είναι ύψους 35 εκατ. ευρώ – ποσό αυξημένο κατά 5 εκ. ευρώ σε σχέση με το πρόγραμμα της περιόδου 2021-2022. Πρόκειται
για ένα πρόγραμμα ιδιαίτερα ενισχυμένο και ελκυστικό φέτος, τόσο για τους δικαιούχους όσο και για τους παρόχους, καθώς
χαρακτηρίζεται από μειωμένη έως μηδενική ιδιωτική συμμετοχή για τους δικαιούχους στο κόστος της διανυκτέρευσης στα
τουριστικά καταλύματα και αυξημένες τιμές επιδότησης στους παρόχους.
Οι φετινές αυξημένες τιμές επιδότησης αφορούν σε όλες τις κατηγορίες καταλυμάτων (5-12% σε ξενοδοχεία και 3-8% σε
ενοικιαζόμενα δωμάτια), ώστε να καλυφθεί το αυξημένο κόστος και να εξασφαλιστεί μεγάλη συμμετοχή. Επιπλέον, για το μήνα
αιχμής Αύγουστο προβλέπεται αύξηση της επιδότησης κατά 20%, όπως και πέρυσι ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή των
τουριστικών επιχειρήσεων τη συγκεκριμένη περίοδο. Η αύξηση θα ισχύει για όλο το χρόνο για τα καταλύματα της Βόρειας Εύβοιας
και της Σάμου.
Οι δικαιούχοι και ωφελούμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε τουριστικό κατάλυμα που επιλέγουν
από το «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ κατόπιν απευθείας συνεννόησής τους με τον πάροχο. Ειδικά για καταλύματα σε Λέρο,
Λέσβο, Χίο, Κω και στο νομό Έβρου μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 10 διανυκτερεύσεις με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή,
ενώ στα καταλύματα των Δήμων Ιστιαίας- Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας της Β. Εύβοιας και της Σάμου μπορούν να
πραγματοποιηθούν έως 12 διανυκτερεύσεις εντελώς δωρεάν.
Εκτός από την διαμονή σε τουριστικά καταλύματα επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η συμμετοχή της γενικής κατηγορίας
των δικαιούχων ανέρχεται σε 25%, των πολυτέκνων σε 20%. Για ΑμεΑ τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια διατίθενται δωρεάν.
Υπενθυμίζεται ότι οι δικαιούχοι του περσινού προγράμματος που δεν έχουν ενεργοποιήσει ακόμα τις επιταγές μπορούν να
κάνουν διακοπές μέχρι τις 31 Ιουλίου 2022.
Για
περισσότερες
πληροφορίες,
οι
ενδιαφερόμενοι
μπορούν
να
επισκεφθούν
την
εξής
ηλεκτρονική
διεύθυνση: www.dypa.gov.gr/koinonikos-toyrismos

Μελέτη ΙΟΒΕ: «Ο κλάδος των αλκοολούχων ποτών στην
Ελλάδα: Συμβολή στην οικονομία και προοπτικές»
Σε πρόσφατη μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και
Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) με τίτλο: «Ο κλάδος των
αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα: Συμβολή στην οικονομία
και προοπτικές» παρουσιάζονται τα πιο πρόσφατα δεδομένα
και οι εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο των αλκοολούχων
ποτών στην Ελλάδα και αξιολογείται η συνεισφορά της
εφοδιαστικής αλυσίδας αλκοολούχων ποτών στην ελληνική
οικονομία. Επιπλέον, εξετάζεται η επίδραση στην οικονομία
από τη σύγκλιση του ειδικού φόρου κατανάλωσης των
αλκοολούχων ποτών στο μέσο επίπεδο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, με στόχο την άμβλυνση στρεβλώσεων και την
τόνωση του ΑΕΠ, της απασχόλησης και των φορολογικών
εσόδων.
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο περιεχόμενο της μελέτης,
πατήστε εδώ.

Ένταξη της Κροατίας στη ζώνη του ευρώ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
12.07.2022
Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε σήμερα
επισήμως την ένταξη της Κροατίας στη ζώνη του ευρώ την
1η Ιανουαρίου 2023 και καθόρισε την τιμή μετατροπής του
κούνα Κροατίας σε ευρώ σε 7,53450:1 - η τιμή αυτή
συμπίπτει με το επίπεδο της τρέχουσας κεντρικής ισοτιμίας
του κούνα εντός του μηχανισμού συναλλαγματικών
ισοτιμιών (ΜΣΙ ΙΙ). Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)
και η Hrvatska narodna banka συμφώνησαν να
παρακολουθούν τις εξελίξεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας
κούνα-ευρώ στην αγορά συναλλάγματος μέχρι την 1η
Ιανουαρίου 2023.
Με τη θέση σε ισχύ του πλαισίου στενής συνεργασίας
μεταξύ της ΕΚΤ και της Hrvatska narodna banka την 1η
Οκτωβρίου 2020, η ΕΚΤ έγινε αρμόδια για την άμεση
εποπτεία οκτώ σημαντικών ιδρυμάτων και την επίβλεψη 15
λιγότερο σημαντικών ιδρυμάτων στην Κροατία.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

➢

Ετήσια αύξηση 3,2% στον δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής τον Μάιο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΣΤΑΤ 08.07.2022
Ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Μαΐου 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2021,
παρουσίασε αύξηση 3,2% έναντι αύξησης 14,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2021 με το 2020,
σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΣΛΤΑΤ). Ο μέσος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της
περιόδου Ιανουαρίου – Μαΐου 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου - Μαΐου 2021, παρουσίασε
αύξηση 2,1%.
Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Μαΐου 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη
του Απριλίου 2022, παρουσίασε αύξηση 2,4%.Ο δείκτης του κλάδου επισκευής και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού
σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση, ενώ ο δείκτης του κλάδου κατασκευής μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων
και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση κατά τον Μάιο 2022 σε σχέση με τον Απρίλιο
2022. Κατά τη σύγκριση των δεικτών του Μαΐου 2022 με τους αντίστοιχους δείκτες του Μαΐου 2021, η μεγαλύτερη ποσοστιαία
αύξηση καταγράφηκε στους κλάδους άνθρακα και λιγνίτη, άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου, υποστηρικτικών
δραστηριοτήτων εξόρυξης, ενώ η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση καταγράφηκε στον κλάδο λοιπών ορυχείων και λατομείων
➢

Ετήσια αύξηση 11,6% στον Εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών τον Ιούνιο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΣΤΑΤ 08.07.2022
Η εξέλιξη του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) του μηνός Ιουνίου 2022 (έτος αναφοράς 2015=100,0) έχει ως
εξής: Ο ΕνΔΤΚ του μηνός Ιουνίου 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Ιουνίου 2021, παρουσίασε αύξηση 11,6%
έναντι αύξησης 0,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2021 με το 2020.
Ο ΕνΔΤΚ κατά τον μήνα Ιούνιο 2022, σε σύγκριση με τον Μάιο 2022, παρουσίασε αύξηση 2,2% έναντι αύξησης 1,2% που
σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.
Ο μέσος ΕνΔΤΚ του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2021 – Ιουνίου 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουλίου
2020 - Ιουνίου 2021, παρουσίασε αύξηση 5,5% έναντι μείωσης 1,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του
δωδεκαμήνου Ιουλίου 2020 - Ιουνίου 2021 με το δωδεκάμηνο Ιουλίου 2019 - Ιουνίου 2020

➢ αύξηση 12,1% στον πληθωρισμό τον Ιούνιο
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΣΤΑΤ 08.07.2022
Εκρηκτική είναι η αύξηση του πληθωρισμού, που έφτασε το 12,1% τον Ιούνιο έναντι αύξησης 1% που σημειώθηκε κατά την
αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2021 με το 2020.
Ο Γενικός ΔΤΚ κατά τον μήνα Ιούνιο 2022, σε σύγκριση με τον Μάιο 2022, παρουσίασε αύξηση 1,6% έναντι αύξησης 0,9% που
σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.
Η άνοδος στις τιμές είναι εκρηκτική σε πολλές κατηγορίες προϊόντων: φτάνει το 117,7% στο φυσικό αέριο, το 70% στο ηλεκτρικό
ρεύμα, το 65,1% στο πετρέλαιο θέρμανσης και το 45,6% στα καύσιμα.
Καταγράφεται ράλι 48,5% στις μεταφορές με αεροπλάνο, 32,9% στα ταξί και 20,4% στις μεταφορές με πλοίο. Η διαμονή στα
ξενοδοχεία είναι ακριβότερη κατά 27,7%.Στα τρόφιμα, 24,9% ακριβότερα είναι τα έλαια, 15,9% το ψωμί και 15% τα κρέατα.
Καταγράφεται αύξηση 11,3% στα λαχανικά. Ακριβότερα 12% τα καινούργια αυτοκίνητα και 15,9% τα μεταχειρισμένα. Ο μοναδικός
κλάδος που καταγράφεται υποχώρηση στις τιμές είναι αυτός των τηλεπικοινωνιών, με πτώση 2,3%.

➢ Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας οχημάτων για τον Ιούνιο
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΣΤΑΤ 12.07.2022
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει ότι κατά το μήνα Ιούνιο του 2022 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 21.135 αυτοκίνητα
(καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 22.690 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2021,
παρουσιάζοντας μείωση 6,9%. Αύξηση 40,3% είχε παρουσιάσει η κυκλοφορία για πρώτη φορά αυτοκινήτων (καινούργιων ή
μεταχειρισμένων εξωτερικού) τον Ιούνιο του έτους 2021 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020. Τα καινούργια αυτοκίνητα
που κυκλοφόρησαν τον Ιούνιο του 2022 ανέρχονται σε 12.202 έναντι 14.803 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους
2021, παρουσιάζοντας μείωση 17,6%.Η κυκλοφορία νέων μοτοσυκλετών κυβισμού άνω των 50 cc (καινούργιων και
μεταχειρισμένων εξωτερικού) κατά το μήνα Ιούνιο του 2022, ανήλθε σε 8.347 έναντι 6.211 τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2021,
παρουσιάζοντας αύξηση 34,4%. Αύξηση 17,1% είχε παρουσιάσει η κυκλοφορία νέων μοτοσυκλετών (άνω των 50 cc) τον Ιούνιο
του 2021 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020.Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες που κυκλοφόρησαν τον Ιούνιο του 2022
ανέρχονται σε 7.789 έναντι 5.701 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 36,6%.Την
περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2022 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 111.020 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα
εξωτερικού) έναντι 105.643 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 5,1%. Αύξηση
33,2% είχε παρουσιάσει το εξάμηνο Ιανουαρίου - Ιουνίου του 2021 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2020. Τα καινούργια αυτοκίνητα
που κυκλοφόρησαν την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2022 ανέρχονται σε 59.835 έναντι 63.507 που κυκλοφόρησαν την
αντίστοιχη περίοδο του έτους 2021, παρουσιάζοντας μείωση 5,8%. Η κυκλοφορία νέων μοτοσυκλετών άνω των 50 cc
(καινούργιων και μεταχειρισμένων εξωτερικού) κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2022, ανήλθε σε 31.686 έναντι 24.777 που
κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 27,9%. Αύξηση 45,3% είχε παρουσιάσει το
εξάμηνο Ιανουαρίου - Ιουνίου του 2021 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2020. Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες που κυκλοφόρησαν
την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2022 ανέρχονται σε 29.209 έναντι 22.566 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους
2021, παρουσιάζοντας αύξηση 29,4%.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (συνέχεια)

➢ Ετήσια αύξηση 37,7% στο δείκτη τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία τον Μάϊο
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΣΤΑΤ 14.07.2022
Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία, με έτος βάσης 2015=100,0 και μήνα αναφοράς τον Μάιο 2022, σε σύγκριση
με τον αντίστοιχο δείκτη Μαΐου 2021, παρουσίασε αύξηση 37,7% έναντι αύξησης 22,8% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των
αντίστοιχων δεικτών του έτους 2021 με το 2020. Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα
Μάιο 2022, σε σύγκριση με τον δείκτη Απριλίου 2022, παρουσίασε αύξηση 0,4% έναντι αύξησης 1,4% που σημειώθηκε κατά την
αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2021. Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2021 - Μαΐου 2022, σε
σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2020 - Μαΐου 2021, παρουσίασε αύξηση 28,6% έναντι μείωσης
1,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων.
Στην έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ καταγράφεται έκρηξη στο κόστος ηλεκτρικού και φυσικού αερίου, με τις τιμές να εμφανίζονται αυξημένες
κατά 180% σε ετήσια βάση.

Ενημέρωση από ΕΠΑνΕΚ 2014-2020
Παράταση έως 31/08/2022 της ημερομηνίας υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επιχειρηματικών Σχεδίων στη
Δράση «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν
μεγάλες φυσικές καταστροφές»
Δημοσιεύθηκε η τρίτη (3η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επιχειρηματικών Σχεδίων στη
Δράση του ΕΠΑνΕΚ «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που
υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές», σύμφωνα με την οποία παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων
χρηματοδότησης έως την Τετάρτη 31/08/2022 και ώρα 15:00 από την Παρασκευή 08/07/2022 και ώρα 15:00, όπως ίσχυε.
Επισημαίνεται ότι αιτήσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν δύναται να λάβουν ενίσχυση. Μετά τη λήξη της ημερομηνίας
και ώρας της ηλεκτρονικής υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης, δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή αίτησης.
Δείτε την 3η τροποποίηση της Πρόσκλησης εδώ
2η 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 δεύτερη (2η) 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 διακοσίων πενήντα πέντε (255) αιτήσεων, δημόσιας
δαπάνης 2.168.790,77 ευρώ.
Τα συνολικά εγκεκριμένα/συγχρηματοδοτούμενα έργα στη Δράση ανέρχονται σε τετρακόσια ενενήντα επτά (497) και η συνολική
δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται σε 4.340.193,83 ευρώ. Το σύνολο των εγκεκριμένων έργων αφορούν σε Μικρομεσαίες
επιχειρήσεις.
Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ
Βοηθητικό Εγχειρίδιο και πρότυπα δικαιολογητικά αιτήματος επαλήθευσης για τη Δράση «Επιχορήγηση
επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών»
Προς υποβοήθηση των ωφελούμενων της Δράσης: «Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών
υπηρεσιών» κατά το στάδιο της υποβολής αιτήματος επαλήθευσης, έχουν αναρτηθεί στην ενότητα της Δράσης τα παρακάτω
αρχεία:
• Εγχειρίδιο υποβολής αιτήματος ελέγχου
• Υπεύθυνες δηλώσεις των παραρτημάτων V_B και ΙΧ
• Υπόδειγμα βεβαίωσης εξοπλισμού
• Πρότυπος φάκελος αιτήματος επαλήθευσης
Δείτε το βοηθητικό εγχειρίδιο και τα πρότυπα δικαιολογητικά αιτήματος επαλήθευσης εδώ
3η 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 τρίτη (3η) 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 πενήντα εννέα (59) αιτήσεων χρηματοδότησης, συνολικής
δημόσιας δαπάνης 391.112,39 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 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

Επιπλέον οκτώ Προξενικές Αρχές εντάσσονται στο myConsulLive

ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 14.07.2022
Τα Υπουργεία Εξωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανακοινώνουν την ένταξη οκτώ επιπλέον Προξενικών Αρχών στην
υπηρεσία myConsulLive. Από την Πέμπτη 14 Ιουλίου 2022, περιλαμβάνονται στην πλατφόρμα myConsulLive.gov.gr οι Πρεσβείες
της Ελλάδας σε Βηρυτό, Ελσίνκι, Ζάγκρεμπ, Ποντγκόριτσα, Σεράγεβο, Σιγκαπούρη, καθώς επίσης και το Γραφείο Συνδέσμου στην
Πρίστινα και το Γενικό Προξενείο Βανκούβερ. Με τον τρόπο αυτό, ακόμα περισσότεροι Έλληνες πολίτες, μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού
και ομογενείς, θα μπορούν να εξυπηρετούνται από το Ελληνικό Δημόσιο μέσω βιντεοκλήσης.
Με την ένταξη των νέων Αρχών στην υπηρεσία myConsulLive, η δυνατότητα εξυπηρέτησης με ψηφιακό ραντεβού παρέχεται
συνολικά από 94 Πρεσβείες και Γενικά Προξενεία της Ελλάδας σε 72 χώρες. Οι Προξενικές Αρχές που υπάγονται στο πρόγραμμα,
μπορούν να εξυπηρετούν μέσω βιντεοκλήσης αιτήματα για τις ακόλουθες διοικητικές πράξεις:
•
•
•
•
•
•

Έκδοση πιστοποιητικού μονίμου κατοίκου εξωτερικού
Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης ή γέννησης
Βεβαίωση διαμονής
Αντίγραφα ή αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων
Δήλωση δικαιούχου σύνταξης
Υποβολή αιτήσεων ή δηλώσεων στην Προξενική Αρχή

Τα ραντεβού προγραμματίζονται μέσω της πλατφόρμας myConsulLive.gov.gr για συγκεκριμένη ημέρα και ώρα. Για την
αυθεντικοποίηση του χρήστη είναι απαραίτητη η χρήση κωδικών Taxisnet, ενώ κατά την έναρξη της βιντεοκλήσης ο ενδιαφερόμενος
ταυτοποιείται με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
Υπενθυμίζεται ότι η εν λόγω υπηρεσία ξεκίνησε να εφαρμόζεται πιλοτικά τον Δεκέμβριο του 2020 με την συνεργασία των Υπουργών
Εξωτερικών Νίκου Δένδια και Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκου Πιερρακάκη. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση
πραγματοποιήθηκε από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, στο πρότυπο των αντίστοιχων υπηρεσιών ψηφιακών ραντεβού που παρέχουν τα ΚΕΠ, ο ΟΑΕΔ, η ΑΑΔΕ, ο eΕΦΚΑ,
το Ελληνικό Κτηματολόγιο, ο Συνήγορος του Πολίτη και οι Δήμοι (πιλοτικά ο Δήμος Χανίων).

Συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στη Διεθνή Έκθεση SIAL PARIS 2022
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στηρίζοντας ενεργά την προβολή των ποιοτικών αγροτικών προϊόντων της περιοχής της, έχει
προβεί
σε
όλες
τις
απαραίτητες
διαδικασίες
για
τη
συμμετοχή
της
στη
Διεθνή Έκθεση SIAL PARIS 2022, που θα πραγματοποιηθεί από 15 έως 19 Οκτωβρίου 2022 στο Εκθεσιακό κέντρο Paris Nord
Villepinte Exposition Park στο Παρίσι.
Στόχος της συμμετοχής της ΠΚΜ είναι η ανάδειξη της ποιότητας και της μοναδικότητας των προϊόντων της Περιφέρειας και η
προώθησή τους σε νέες αγορές του εσωτερικού και του εξωτερικού, η επιπρόσθετη αναγνωσιμότητα και η ανάδειξη των ποιοτικών
προϊόντων της και η ενίσχυση της εξωστρέφειας και διεύρυνσης των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται
στον αγροτικό κλάδο.
Η έκθεση περιλαμβάνει 20 εκθεσιακούς τομείς όπου προβάλλεται το σύνολο των προϊοντικών κατηγοριών της βιομηχανίας
τροφίμων και ποτών, καθώς και τεχνολογικά προϊόντα για τον κλάδο
του λιανικού εμπορίου, όπως και προϊόντα συναφή με τις υπηρεσίες εστίασης: Beverages: αφεψήματα, Hot beverages: ζεστά
αφεψήματα, Wine & Spirits: κρασί και αλκοολούχα ποτά, Grocery products: προϊόντα παντοπωλείου, Gourmet: εκλεκτά είδη και
gourmet, Preserved products: κονσερβοποιημένα τρόφιμα Meat: προϊόντα κρέατος, πουλερικά, κυνήγι, Cured Meat: αλλαντικά,
Prepared products: έτοιμα προϊόντα, Poultry: πουλερικά, Sea food: θαλασσινά, Dairy products: γαλακτοκομικά προϊόντα,
Equipments: μηχανήματα εξοπλισμού, Ingredients: συστατικά, Diet & Organic: οργανικά προϊόντα και υγιεινής διατροφής, Fruit &
Vegetables: φρούτα και λαχανικά, Frozen Food: κατεψυγμένα προϊόντα, παγωτά, Confectionery: είδη ζαχαροπλαστικής, γλυκά,
αρτοσκευάσματα, Regions of France: τοπικά προϊόντα περιοχών της Γαλλίας, National Pavilions: εθνικά περίπτερα.
Προκειμένου να επιτευχθεί ο καλύτερος δυνατός συντονισμός, η οργάνωση και η συμμετοχή της Περιφέρειας στη συγκεκριμένη
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 Παρασκευή 22 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.

Διαδικτυακό σεμινάριο ENERGY SCOUTS – Εξοικονόμηση ενέργειας στην επιχείρηση
Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, στο πλαίσιο των δράσεων που αναλαμβάνει για τη μείωση του
ενεργειακού αποτυπώματος των εταιρειών και την προστασία του περιβάλλοντος, διοργανώνει 4ημερο διαδικτυακό σεμινάριο
‘’Energy Scouts’’ στις 4-13 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 14:00 -17:00.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε πατήστε εδώ .
Για αιτήσεις συμμετοχής παρακαλούμε πατήστε εδώ .

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ - Μετάβαση από την Εκπαίδευση στην Αγορά
Εργασίας

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ για το πρόγραμμα
«ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»

Το Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών
Ελλάδας (ΙΝΕ ΓΣΕΕ), στο πλαίσιο λειτουργίας των εξ
αποστάσεως υπηρεσιών πληροφόρησης του Δικτύου
Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και
Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων, δημοσιοποιεί κείμενο
πληροφόρησης της ενότητας «Θέματα Απασχόλησης» με
τίτλο: «Μετάβαση από την Εκπαίδευση στην Αγορά
Εργασίας», στο οποίο γίνεται αναφορά, μεταξύ άλλων, στους
παράγοντες που επηρεάζουν καθοριστικά την ένταξη και την
παραμονή στην αγορά εργασίας.

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ 3652/Β/12.07.2022 για το
πρόγραμμα «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» για το voucher
των 150 ευρώ.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο έγγραφο, πατήστε εδώ .

Η πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει την Παρασκευή 15
Ιουλίου ή το αργότερο το Σάββατο 16 Ιουλίου και θα
παραμείνει ανοιχτή έως και την 21η Ιουλίου.
Δικαιούχοι του προγράμματος «Τουρισμός για όλους» είναι
ενήλικα φυσικά πρόσωπα, που είναι φορολογικοί κάτοικοι
της Ελλάδας και εμπίπτουν στα εισοδηματικά κριτήρια.
Οι αιτήσεις για το «Τουρισμός για Όλους» θα γίνονται με
τους κωδικούς του taxisnet, μέσα από το vouchers.gov.gr.

Σεμινάριο με θέμα: “ Βασικές αρχές Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία ‘’
Ο φορέας TÜV HELLAS σε συνεργασία με το “Μηχανικός On line” & το “Engineering Webinars” διοργανώνει εξ αποστάσεως
σεμινάριο με θέμα: ‘’Βασικές αρχές Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία’’ στις 25-26 Ιουλίου 2022 και ώρα 18:00 – 21:00 με τη
χρήση ασύγχρονων μεθόδων εξ αποστάσεως.
Γενικές πληροφορίες
Το συγκεκριμένο σεμινάριο είναι ειδικά σχεδιασμένο ώστε να εφοδιάσει τους συμμετέχοντες με όλες τις βασικές γνώσεις σχετικά
με τα θεμελιώδη ζητήματα Υγείας & Ασφάλειας της Εργασίας (ΥΑΕ) που αφορούν το σύνολο των Ελληνικών επιχειρήσεων,
ανεξαρτήτως είδους, ενώ παράλληλα αναλύονται θέματα που ενδιαφέρουν όλους τους εμπλεκομένους με τις ασφαλείς συνθήκες
εργασίας.
Θεματικές Ενότητες
➢
➢
➢
➢
➢

Ευθύνες εργοδότη
Ευθύνες εργαζομένων
Ο ρόλος του Τεχνικού ασφάλειας
Ο ρόλος του Ιατρού Εργασίας
Βασικά θέματα Υγείας & Ασφάλειας εργασίας

Σε ποιούς απευθύνεται
➢
➢
➢
➢
➢

Διευθυντές/Προϊσταμένους τμημάτων
Τεχνικούς Ασφαλείας
Εργοδηγούς/Επιστάτες
Εργαζομένους σε κάθε κλάδο επιχειρηματικής δραστηριότητας
Συμβούλους Επιχειρήσεων

Κόστος σεμιναρίου: 180 € Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται: Βεβαίωση παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD). Για να
δηλώστε συμμετοχή, πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να δείτε εδώ ή να επικοινωνήσετε στο email: training@tuvhellas.gr

Σεμινάριο Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Ο φορέας TÜV HELLAS διοργανώνει εξ αποστάσεως σεμινάριο με θέμα: ‘’Προστασία προσωπικών δεδομένων (DPO)’’ στις
20-22 Ιουλίου, στις 21-23 Σεπτεμβρίου, στις 19-21 Οκτωβρίου και στις 23-25 Νοεμβρίου 2022 και ώρες διεξαγωγής 09:00 –
17:00 με τη χρήση ασύγχρονων μεθόδων εξ αποστάσεως. Το εκπαιδευτικό σεμινάριο στοχεύει στην πρακτική εξοικείωση
στελεχών εταιριών και Οργανισμών για απόκτηση θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων στο πλαίσιο συλλογής και επεξεργασίας
Προσωπικών Δεδομένων προς ενίσχυση των προοπτικών απασχόλησης.
Κόστος σεμιναρίου: 1100€ ανά άτομο για την εκπαίδευση &160€ για συμμετοχή στις εξετάσεις.
Για να δηλώστε συμμετοχή, πατήστε εδώ .
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να δείτε εδώ ή να επικοινωνήστε στο email: training@tuvhellas.gr

3ος Διαγωνισμός Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας “OLIVE CHALLENGE” –
Παράταση υποβολής προτάσεων/ιδεών
Η πρωτοβουλία “OLIVE CHALLENGE” διοργανώνεται για τρίτη περίοδο από την Επιστημονική Λέσχη Φίλων Ελαιολάδου και Ελιάς
«ΦΙΛΑΙΟΣ» και αποτελεί τον πρώτο και μόνο εξειδικευμένο Διαγωνισμό καινοτομίας για τον ελαιοκομικό τομέα. Στο Διαγωνισμό
καλούνται να συμμετάσχουν φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και ομάδες, υποβάλλοντας τις καινοτόμες ιδέες τους σχετικά με τον
τομέα του ελαιολάδου και της ελιάς, σε όλες τις φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας, της εμπορίας και της προώθησής του. Μετά
την υποβολή αιτήματος των ενδιαφερομένων, δίνεται παράταση στην ημερομηνία υποβολής των προτάσεων/ιδεών έως τις 12
Σεπτεμβρίου 2022.
Για τις ακριβείς λεπτομέρειες του διαγωνισμού, δείτε εδώ .
Για την ηλεκτρονική φόρμα υποβολής, πατήστε εδώ .
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο εξής email: info@filaios.org ή στο εξής τηλέφωνο: 2103238092.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Ο ΔΕΑΦ 1060485 ΕΞ 2022 /24-06-2022 (ΑΔΑ: Ω88346ΜΠ3Ζ-ΦΩΖ)
Χορήγηση στοιχείων κατ’ εφαρμογή της διάταξης της παρ. 6 του άρθρου 997 του ΚΠολΔικ (ΠΔ 503/1985).
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΑΡ ΠΡΩΤ.: Δ.ΟΡΓ. Α 1058903 ΕΞ 2022 (ΑΔΑ: 63ΦΔ46ΜΠ3Ζ-ΣΒΕ)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1029327 ΕΞ 2022/05-04-2022 (Β’ 1702) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ως προς την αναστολή της ισχύος των οριζομένων στις διατάξεις αυτής, κατά το μέρος που
αυτές αφορούν στη Δ.Ο.Υ. Πλοίων της Γενικής Διεύθυνσης της Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της ΑΑΔΕ, καθώς και λοιπών
διατάξεων αυτής. (ΦΕΚ 3534/Τεύχος Β΄/08.07.2022)
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1090 /05-07-2022 (ΑΔΑ: 9Ρ0646ΜΠ3Ζ-Π5Φ)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1138/12.6.2020 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας
ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για
την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)» (Β’ 2470) και άλλες ρυθμίσεις. (ΦΕΚ 3540/Τεύχος
Β΄/08.07.2022)
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1089 /05-07-2022 (ΑΔΑ: 6ΖΤΨ46ΜΠ3Ζ-Ο2Ξ)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1087/2021 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Διαδικασία
και προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Γ του ν. 4172/2013 (Α’ 167), περί ειδικού τρόπου φορολόγησης
εισοδήματος από μισθωτή εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα που προκύπτει στην ημεδαπή, φυσικών προσώπων που
μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα» (Β’ 1691). (ΦΕΚ 3594/Τεύχος Β΄/08.07.2022)
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1091 /06-07-2022 (ΑΔΑ: ΨΟΩ946ΜΠ3Ζ-ΜΥΗ)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1162/2018 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Υποβολή
Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω
διαδικτύου» (Β’ 3579). (ΦΕΚ 3604/Τεύχος Β΄/08.07.2022)
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1094/07.07.2022 (ΦΕΚ 3651/12.07.2022)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ. 1180/6-12-2016 (Β’ 4086) περί της διαδικασίας απαλλαγής από ΦΠΑ των
παραδόσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο αντιμετώπισης της προσφυγικής κρίσης.
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2051/06.07.2022 (ΑΔΑ:9ΝΟΦ46ΜΠ3Ζ-ΡΑΑ)
Απόδειξη συνδρομής των προϋποθέσεων εφαρμογής του όρου της αμοιβαιότητας για την ευνοϊκή φορολόγηση των αλλοδαπών
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικών προσώπων που είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες και αποκτούν περιουσία αιτία
θανάτου ή δωρεάς.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΒΕΛΓΙΟ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στις Βρυξέλλες, απέστειλε ενημερωτικό δελτίο με
τίτλο:
- Οικονομία του Βελγίου και η ανάπτυξη των Οικονομικών & Εμπορικών Σχέσεων ΕΛΛΑΔΑΣ-ΒΕΛΓΙΟΥ
- Οδηγός επιχειρείν στο Βέλγιο 2022
- Ενημερωτικό Δελτίο Ιουνίου 2022
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στις
Βρυξέλλες (http://agora.mfa.gr/) , email: ecocom-brussels@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .
ΙΣΠΑΝΙΑ

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μαδρίτη, απέστειλε ενημερωτικά έγγραφα με
θέμα:
- ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΠΡΩΪΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΣΕΧΙΑ, ΝUEVA ECONOMIA FORUM, ΜΑΔΡΙΤΗ, 11.07.2022
- ENHΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ME ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΠΕΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ
ΙΣΠΑΝΙΑ, 11.07.2022
- ENHΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ME ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ
- ΙΣΧΥΡΗ ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΣΠΑΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΙΒΕΧ-35 ΣΤΙΣ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ
- ANAKOINΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝΑGAS, 2022-2030
- ΙΣΧΥΡΗ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΑΔΡΙΤΗ
- ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 2022 - 2023
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 .

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
BEYOND
Πόλη: Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο ΔΕΘ-HELEXPO, Θεσσαλονίκη
Ημερομηνία: 29 Σεπτεμβρίου – 01 Οκτωβρίου 2022
Εκθέματα: Έκθεση ψηφιακής τεχνολογίας, τεχνητής νοημοσύνης, ρομποτικής
Πληροφορίες: Site: https://www.be4ond-expo.gr/ , email: sk@helexpo.gr , τηλ.2310291142

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
FHC CHINA
Πόλη: New International Expo Center (SNIEC), Σαγκάη, Κίνα
Ημερομηνία: 11 Αυγούστου - 11 Οκτωβρίου 2022
Εκθέματα: Έκθεση τροφίμων και ποτών (Sial China και FHC)
Πληροφορίες: Site: https://www.fhcchina.com/en , email: ecocom-shanghai@mfa.gr
INDIA INTERNATIONAL MSME EXPO & SUMMIT
Πόλη: Pragati Maidan, New Delhi
Ημερομηνία: 25-27 Αυγούστου 2022
Εκθέματα: Έκθεση προϊόντων & υπηρεσιών επιχειρήσεων και Βιομηχανικού εμπορίου
Αεροπορία, Φάρμακα, Τηλεπικοινωνιών, Αγροτικά, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Πληροφορίες: Site: https://www.veth.gov.gr/images/nodes/100/2089_3_in_1_file.pdf , e-mail: mailto:mkt.athens@mea.gov.in
KHILONA 2022
Πόλη: India Expo Centre & Mart, Greater Noida, Δελχί, Ινδία
Ημερομηνία: 26-28 Αυγούστου 2022
Εκθέματα: Ποδήλατα & Τρίκυκλα, Επιτραπέζια παιχνίδια, Εκπαιδευτικά Παιχνίδια, Βρεφικά παιχνίδια, Μουσικά όργανα, Παιχνίδια
με τηλεχειρισμό, Ειδικά παιχνίδια για παιδιά με ιδιαίτερη πρόκληση
Πληροφορίες: Site: http://www.indiatoyfair.in/ , email: naveen.gaur@epch.com
CNR FOOD ISTANBUL
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 31 Αυγούστου - 03 Σεπτεμβρίου 2022
Εκθέματα: Έκθεση τροφίμων και ποτών
Πληροφορίες: Site: greatexhibitions.gr , email: marketing@greatexhibitions.gr , τηλ.6980725864

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ (συνέχεια)
SAHARA EXPO 2022
Πόλη: Egypt International Exhibition Center, Κάιρο, Αίγυπτος
Ημερομηνία: 01 - 30 Σεπτεμβρίου 2022
Εκθέματα: Έκθεση γεωργικών μηχανημάτων, υλικών & υποδομών, Κτηνοτροφικός εξοπλισμός & Τεχνολογίες
Πληροφορίες: Site: https://www.saharaexpo.com/en/exhibit.html , email: http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikonemporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/811
FESTIVAL MEDITERRANEAN DIET
Πόλη: Αλγκάβρε, Πορτογαλία
Ημερομηνία: 01 - 30 Σεπτεμβρίου 2022
Εκθέματα: Έκθεση παρουσιάσης ελληνικών παραδοσιακων διατροφικών προϊοντων (Μαστίχα, Ούζο, γλυκίσματα)
Πληροφορίες: Email: ecocom-lisbon@mfa.gr , τηλ.00351213031267
MIRABILIA NETWORK EVENT 2022
Πόλη: Ιταλία
Ημερομηνία: 01 Σεπτεμβρίου – 31 Οκτωβρίου 2022
Εκθέματα: Έκθεση τουριστικού και γαστρονομικού ενδιαφέροντος στον τομέα της αγροδιατροφής
Πληροφορίες: Site: www.epimetol.gr , email: grombol@epimetol.gr , τηλ.2641074531
WHO’S NEXT & BIJORHCA
Πόλη: Παρίσι, Γαλλία
Ημερομηνία: 2-5 Σεπτεμβρίου 2022
Εκθέματα: Έκθεση κοσμημάτων
Πληροφορίες: Site: https://www.enterprisegreece.gov.gr/ , email: ecocom-paris@mfa.gr , τηλ. +33147202660

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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20/7/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛ.2310381080

424 ΓΣΝΘ

25/7/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
<<ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΣΕ
ΘΕΜΑΤΑ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ>> ΤΗΛ.
2651007982

ΠΑΝΕΠIΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

26/07/2022 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΟ ΕΡΓΟ : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ B.M.S.. ΤΗΛ.2695360646

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
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26/7/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ <<ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ>>.ΤΗΛ.
2695360646
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26/7/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΛΟΙΠΩΝ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
(ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ).ΤΗΛ.2310381080

313

26/7/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
1.ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ
2.ΝΑΡΘΗΚΕΣ.ΤΗΛ .2695360646
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26/7/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ.ΤΗΛ .2695360646

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

311

27/7/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΛΟΙΠΩΝ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
(ΥΛΙΚΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ).ΤΗΛ.2310381080

424 ΓΣΝΘ

314

309

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ
ΥΛΙΚΟΥ
ΔΙΑΦΟΡΟ

27/7/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΙΓΓΩΝ.ΤΗΛ .2695360646

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

424 ΓΣΝΘ

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΓΙΑ

28/7/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΛΟΙΠΩΝ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
(ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ).ΤΗΛ.2310-381080

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

424 ΓΣΝΘ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (συνέχεια)

316

1/8/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΥΣΙΚΟΥ
ΑΕΡΙΟΥ
ΠΡΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ.

305

5/9/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΠΥΡΟΒΟΛΟΥ. ΤΗΛ 2651009001

306

5/9/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΛΙΚΩΝ
IR
LIR684.THΛ.210-8705010

•

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΛΥΨΗ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ
FLARES
CARTRIDGES

251 ΓΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΗΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

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.

