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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

Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ για
την εβδομάδα 18-22 Ιουλίου

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των φορολογικών
δηλώσεων έως τις 30 Αυγούστου 2022

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Περί τα 60 εκατ. ευρώ σε 54.083 δικαιούχους θα καταβληθούν
την
περίοδο
18-22
Ιουλίου
στο
πλαίσιο
των
προγραμματισμένων πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη
ΔΥΠΑ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 21.07.2022
Με νομοθετική διάταξη του Υπουργείου Οικονομικών,
παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των φορολογικών
δηλώσεων έως τις 30 Αυγούστου 2022.
Παρά το γεγονός ότι φέτος η ηλεκτρονική πλατφόρμα
υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών
προσώπων ξεκίνησε να λειτουργεί από τις 30 Μαρτίου 2022
και μέχρι χθες είχε υποβληθεί το 81% των φορολογικών
δηλώσεων, η χρονική αυτή παράταση κρίθηκε επιβεβλημένη
λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν, για να
διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι πολίτες, οι λογιστές και οι
φοροτεχνικοί, εξαντλώντας κάθε χρονικό περιθώριο
παράτασης. Ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Χρήστος
Σταϊκούρας και ο Υφυπουργός Φορολογικής Πολιτικής και
Δημόσιας Περιουσίας, κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος έκαναν
την ακόλουθη δήλωση: «Η Κυβέρνηση, έχοντας πλήρη
συναίσθηση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι πολίτες
αλλά και του αυξημένου φόρτου εργασίας των λογιστών και
φοροτεχνικών το τελευταίο διάστημα, λόγω της ενεργειακής
κρίσης που απαιτεί την υποβολή αιτήσεων σε ποικίλες
ηλεκτρονικές πλατφόρμες ενισχύσεων, αλλά και λόγω της
πανδημίας που οδηγεί σε καθυστερήσεις των εργασιών
πολιτών και λογιστών που νοσούν, προχωρά σε παράταση
της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων
μέχρι τις 30 Αυγούστου. Πρόκειται για την τελευταία
παράταση που δίνεται, ώστε να μπορέσουν όλοι να
ολοκληρώσουν τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων και να
είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους».
Επισημαίνεται ότι οι δύο πρώτες μηνιαίες δόσεις (Ιουλίου
και Αυγούστου) του οφειλόμενου φόρου θα πρέπει να
καταβληθούν μέχρι τις 31 Αυγούστου 2022.

Ειδικότερα:
1. Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν το διάστημα 18-22 Ιουλίου οι
εξής καταβολές:

•

12,7 εκατ. ευρώ σε 520 δικαιούχους σε συνέχεια
έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

•

12,5 εκατ. ευρώ σε 9.063 δικαιούχους για παροχές σε
χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας,
ατυχήματος, έξοδα κηδείας).

2. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

•

11 εκατ. ευρώ σε 29.000 δικαιούχους για καταβολή
επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

•

20 εκατ. ευρώ σε 10.000 δικαιούχους στο πλαίσιο
επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

•

3 εκατ. ευρώ σε 4.500 δικαιούχους για Προγράμματα
Κοινωφελούς Χαρακτήρα.

•

700.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη
άδεια μητρότητας

Χρονική επέκταση προθεσμιών καταχώρισης στοιχείων στο κεντρικό μητρώο
πραγματικών δικαιούχων
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 21.07.2022
Δημοσιεύθηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 3804) η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που αφορά στην
τροποποίηση της σχετικής υπουργικής απόφασης για την καταχώριση των στοιχείων στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών
Δικαιούχων. Με την τροποποίηση επεκτείνονται χρονικά οι προθεσμίες εντός των οποίων τα υπόχρεα νομικά πρόσωπα και νομικές
οντότητες οφείλουν να καταχωρίσουν στο ηλεκτρονικό σύστημα τα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων τους. Ταυτόχρονα,
διευκρινίζεται ότι όλες οι καταχωρίσεις που έχουν οριστικοποιηθεί έως σήμερα καθώς και όσες οριστικοποιηθούν έως την
31η.10.2022 νοούνται ως εμπρόθεσμες.
Η ρύθμιση κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να δοθεί εύλογο χρονικό διάστημα στα νομικά πρόσωπα και στις νομικές
οντότητες της χώρας σε συνέχεια της αλλαγής του πλαισίου των διοικητικών κυρώσεων που αφορά στη μη συμμόρφωσή
τους με τις υποχρεώσεις εγγραφής στο Κεντρικό Μητρώο.
Το Υπουργείο Οικονομικών θέτει σε προτεραιότητα την ορθή καταγραφή των στοιχείων των υπόχρεων νομικών προσώπων και
νομικών οντοτήτων στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, ώστε να επιτευχθεί η διαφάνεια των εταιρικών δομών και η
αποτροπή κατάχρησής τους για σκοπούς ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Ταυτόχρονα, ιεραρχεί ως υψίστης σημασίας την προστασία των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων της χώρας, τα οποία
σε σημαντικό βαθμό έχουν αντιμετωπίσει δυσκολίες στην εκπλήρωση της συγκεκριμένης υποχρέωσης.
Μετά την παρέλευση της προθεσμίας της 31ης.10.2022, θα προχωρήσει η διαδικασία για την πλήρη παραγωγική
λειτουργία της πρόσβασης, καθώς και η ενεργοποίηση του ελεγκτικού μηχανισμού

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η ΚΥΑ 13387/2022 «Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου, δικαιολογητικών, παραβόλου και
κυρώσεων για τη γνωστοποίηση λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός τουριστικών
καταλυμάτων και εντός εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής»
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3737/Β΄/15.07.2022 η ΚΥΑ 13387/2022 , σύμφωνα με την οποία τα καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος (ιδίως εστιατόρια-κομμωτήρια κλπ) τα οποία λειτουργούν εντός τουριστικών καταλυμάτων καθώς και εντός
εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής (κύρια τουριστική δραστηριότητα) θα μπορούν να κάνουν έναρξη λειτουργίας με τη
διαδικασία της γνωστοποίησης.
Δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ανωτέρω ΚΥΑ, τα κέντρα διασκέδασης (άρθρο 27 του ν. 4442/2016), οι παιδότοποι (κοινή
υπουργική απόφαση ν. 4365/2019 Β' 2213), λειτουργία αρτοποιείων (ν. 3526/2007, Α' 24), θέατρα και κινηματογράφοι (α.ν. 445,
446/1937 και το β.δ. 15/17 Μαΐου 1956 Α' 123, ν. 4229/2014 (Α' 8), κινητές καντίνες (ν. 4849/2021 Α' 207), καθώς και δραστηριότητες
υγειονομικού ενδιαφέροντος οι οποίες δεν συνάδουν με τις ισχύουσες προδιαγραφές λειτουργίας της κύριας τουριστικής
δραστηριότητας ή ρητά ορίζεται διαφορετικό αδειοδοτικό πλαίσιο.

Πώς αμείβεται η 15η Αυγούστου
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΣΕΕ 21.07.2022
Η 15η Αυγούστου ανήκει στις υποχρεωτικές αργίες κατά τις οποίες
απαγορεύεται η απασχόληση των μισθωτών, καθώς και η
λειτουργία των επιχειρήσεων εκτός από εκείνες που νόμιμα
λειτουργούν τις Κυριακές και κατά τις υποχρεωτικές αργίες.
Φέτος η 15η Αυγούστου συμπίπτει με την ημέρα της Δευτέρας, με
αποτέλεσμα να ισχύουν τα εξής:
Για τους μισθωτούς που δεν θα απασχοληθούν κατά την 15η
Αυγούστου:
α) οι ημερομίσθιοι που δεν θα απασχοληθούν για λόγους που δεν
οφείλονται σ’ αυτούς, θα πάρουν το συνήθως καταβαλλόμενο για
τη συγκεκριμένη ημέρα ημερομίσθιό τους.
β) οι επί μηνιαίο μισθό, δεν δικαιούνται άλλη αμοιβή πέρα από το
καταβαλλόμενο μισθό τους.
Για τους μισθωτούς που θα απασχοληθούν κατά την 15η
Αυγούστου:
α) οι ημερομίσθιοι θα λάβουν το συνηθισμένο ημερομίσθιό τους και
προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί στο νόμιμο ωρομίσθιό
τους, για όσες ώρες απασχοληθούν.
β) οι επί μηνιαίο μισθό θα λάβουν τόσα ωρομίσθια όσες ώρες
απασχοληθούν και προσαύξηση 75% στο νόμιμο ωρομίσθιό τους.
Επιπλέον οι εργαζόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:
• Εάν η απασχόληση τόσο των ημερομισθίων, όσο και των επί
μηνιαίο μισθό κατά την 15η Αυγούστου είναι πέρα των 40 ωρών,
οφείλεται εκτός από την προσαύξηση και πρόσθετη αμοιβή λόγω
υπερεργασίας κλπ.
• Το ημερομίσθιο της 15ης Αυγούστου το δικαιούνται και οι μισθωτοί
που βρίσκονται σε άδεια, χωρίς να προσμετρήσουν όμως τη μέρα
αυτή στις εργάσιμες μέρες της άδειάς τους. Οι αμειβόμενοι με
μηνιαίο μισθό δεν θα πάρουν πρόσθετο ημερομίσθιο για την
αργία, αλλά και στην περίπτωση αυτή δεν θα προσμετρηθεί η
ημέρα της αργίας στις εργάσιμες ημέρες της άδειάς τους.
• Δεν δικαιούνται το ημερομίσθιο οι μισθωτοί που θα απέχουν από
την εργασία τους για τους δικούς τους λόγους, αν η επιχείρηση

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης για
την πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού
προσωπικού για 51 Επαγγελματικές Σχολές
(ΕΠΑΣ) Μαθητείας και 7 Πειραματικές ΕΠΑΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΥΠΑ 19.07.2022
Την Τρίτη 19 Ιουλίου 2022 αναρτήθηκαν οι προσωρινοί
πίνακες κατάταξης για την πρόσληψη έκτακτου
εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης
εργασίας ορισμένου χρόνου, για τις 51 Επαγγελματικές
Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας και τις 7 Πειραματικές ΕΠΑΣ
(Π.ΕΠΑΣ), για το σχολικό έτος 2022-23. Οι υποψήφιοι
μπορούν να δουν την κατάταξή τους με τον αριθμό (ID)
της αίτησης που υπέβαλαν. Οι υποψήφιοι
εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης,
αποκλειστικά ηλεκτρονικά, εντός τριών (3) εργάσιμων
ημερών και συγκεκριμένα από την Τετάρτη 20 Ιουλίου
2022 έως και την Παρασκευή 22 Ιουλίου 2022 και ώρα
23:59. Η υποβολή της ηλεκτρονικής ένστασης γίνεται
αποκλειστικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του
Ελληνικού Δημοσίου gov.gr στη διεύθυνση:
https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/epaggelmatie
s-ekpaideuses/ekpaideutes-epaggelmatikon-skholonepas-matheteias-tou-oaed
Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση
→ Επαγγελματίες Εκπαίδευσης → Εκπαιδευτές
Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας της ΔΥΠΑ. Η
Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης υλοποιεί τη
διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των αιτήσεων
των υποψηφίων, καθώς και την υποβολή ενστάσεων
μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, με σκοπό να
διασφαλίσει τη διαφάνεια, την αξιοκρατία και την
ταχύτερη και απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των
ενδιαφερομένων.
Περισσότερες
πληροφορίες
παρέχονται από τον ιστότοπο της Δημόσιας
Υπηρεσίας Απασχόλησης στην εξής ηλεκτρονική
διεύθυνση: www.dypa.gov.gr .

Ξεκινούν οι αιτήσεις για τις Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας ΔΥΠΑ στον Τουρισμό και την Φιλοξενία σε
συνεργασία με το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο και το ΙΝΣΕΤΕ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΥΠΑ 18.07.2022
Την Τρίτη 19.07.2022 και ώρα 18:00, ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στις επτά
Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές (Π.ΕΠΑΣ) Μαθητείας της ΔΥΠΑ, για το σχολικό έτος 2022-2023 σε τρεις ειδικότητες στον
τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας.
Η υποβολή της αίτησης γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω gov.gr με τους κωδικούς TAXISnet στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-peiramatike-epaggelmatike-skhole-tou-oaed
Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε σχολείο → Εγγραφή σε πειραματική επαγγελματική σχολή
της ΔΥΠΑ
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι/ες είναι ηλικίας 18 ετών και άνω, κάτοχοι Απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου ή
ανώτερου τίτλου σπουδών.
Για την ειδικότητα «Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου», είναι απαραίτητη η καλή γνώση ξένης γλώσσας (αγγλικά ή
γαλλικά ή γερμανικά).
Για τις ειδικότητες «Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης» & «Τεχνίτης Επισιτισμού» είναι επιθυμητή η καλή γνώση ξένης γλώσσας.
Οι Πειραματικές ΕΠΑΣ λειτουργούν σε 7 πόλεις (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα, Κρήτη, Μυτιλήνη, Πάτρα και Ρόδο) και
εφαρμόζουν το δυικό σύστημα εκπαίδευσης που συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση με τη Μαθητεία (μάθηση
σε εργασιακό χώρο με αμοιβή και ασφάλιση) σε επιχειρήσεις. Το θεωρητικό μέρος υλοποιείται στις Σχολές από τον Νοέμβριο έως
και τον Απρίλιο, ενώ η Μαθητεία στις επιχειρήσεις θα πραγματοποιείται από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο. Η αμοιβή των μαθητών
και μαθητριών αντιστοιχεί σε 25,27 ευρώ για κάθε ημέρα μαθητείας σε εργασιακό χώρο, η οποία διαρκεί συνολικά 12 μήνες.
Η συνεργασία της ΔΥΠΑ με το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και το Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών
Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), που διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στο χώρο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και του
Τουρισμού, εγγυάται την τοποθέτηση όλων των μαθητευόμενων σε θέσεις Μαθητείας σε διακεκριμένες επιχειρήσεις του
Τουριστικού κλάδου (ξενοδοχεία 4 & 5 αστέρων), ενισχύοντας, συγχρόνως, την προοπτική της επαγγελματικής αποκατάστασής
τους, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών.
Οι ειδικότητες στις επτά (7) Π.ΕΠΑΣ για το σχολικό έτος 2022-2023 είναι οι εξής:
Π.ΕΠΑΣ Καλαμακίου – Π.ΕΠΑΣ Ηρακλείου Κρήτης
• Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου
• Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης
• Τεχνίτης Επισιτισμού
Π.ΕΠΑΣ 1ης Θεσσαλονίκης
• Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου
• Τεχνίτης Επισιτισμού
Π.ΕΠΑΣ Κέρκυρας
• Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου
Π.ΕΠΑΣ Μυτιλήνης
• Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης
• Τεχνίτης Επισιτισμού
Π.ΕΠΑΣ Πάτρας
• Τεχνίτης Επισιτισμού
Π.ΕΠΑΣ Ρόδου
• Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου
• Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης
Οι μαθητές και οι μαθήτριες των Π.ΕΠΑΣ Μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α
• Πραγματοποιούν Μαθητεία σε Επιχειρήσεις με αμοιβή και ασφάλιση
• Φοιτούν σε σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια
• Τους παρέχονται τα απαραίτητα βιβλία και βοηθήματα
• Εκπαιδεύονται από έμπειρο και άρτια καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό
• Δικαιούνται αναβολή στράτευσης
• Λαμβάνουν επίδομα στέγασης και σίτισης, όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις

Συμπληρωματικά στοιχεία σχετικά με τις 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
Σε συνέχεια του από 14/07/2022 Δελτίου Τύπου της ΔΥΠΑ σχετικά με τις 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, διευκρινίζεται ότι οι επιχειρήσεις υποβάλλουν αιτήσεις στο Πληροφοριακό
Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση:
www.ependyseis.gr/mis .
Για τη Δημόσια Πρόσκληση και για αναλυτικές πληροφορίες, επισκεφθείτε τη σελίδα του προγράμματος εδώ.
Δείτε Πίνακα εξαιρέσιμων ΚΑΔ (με κόκκινη επισήμανση) εδώ.

Συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού
H Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, πραγματοποιώντας το πρόγραμμα συμμετοχών της στις Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού για το
υπόλοιπο του έτους 2022, σας προσκαλεί σε μία κοινή προσπάθεια με στόχο να εμφανιστεί το τουριστικό προϊόν της Κεντρικής
Μακεδονίας πιο ελκυστικό και να δοθεί η ευκαιρία σε φορείς, διακεκριμένες επιχειρήσεις και επαγγελματικές ενώσεις να
αξιοποιήσουν τις δυνατότητες προβολής των προϊόντων ή και των υπηρεσιών τους.
Πιο συγκεκριμένα, οι Εκθέσεις, στις οποίες θα συμμετάσχει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για τους μήνες Αύγουστο,
Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο είναι οι εξής:
1.“CARAVAN SALON DUSSELDORF”, η οποία θα πραγματοποιηθεί στo Ντίσελντορφ της Γερμανίας από τις 27 Αυγούστου έως
τις 4 Σεπτεμβρίου 2022.
Περαιτέρω πληροφορίες για τη διοργάνωση και τις ώρες λειτουργίας θα βρείτε στην ιστοσελίδα:
https://www.caravan-salon.com/
2. “IFTM-TOP RESA”, η οποία θα πραγματοποιηθεί στo Παρίσι της Γαλλίας από τις 20 έως τις 22 Σεπτεμβρίου 2022.
Περαιτέρω πληροφορίες για τη διοργάνωση και τις ώρες λειτουργίας θα βρείτε στην ιστοσελίδα:
https://www.iftm.fr/en-gb.html
3.“TTG TRAVEL EXPERIENCE”, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Ρίμινι της Ιταλίας από 12 έως 14 Οκτωβρίου 2022.
Περαιτέρω πληροφορίες για τη διοργάνωση και τις ώρες λειτουργίας θα βρείτε στην ιστοσελίδα:
https://en.ttgexpo.it/
4.“WTM”, η οποία θα πραγματοποιηθεί στo Λονδίνο της Αγγλίας από τις 7 έως τις 9 Νοεμβρίου 2022.
Περαιτέρω πληροφορίες για τη διοργάνωση και τις ώρες λειτουργίας θα βρείτε στην ιστοσελίδα:
https://www.wtm.com/london/en-gb.html
Στις παραπάνω εκθέσεις η Περιφέρεια μπορεί να διαθέσει τον χώρο της για:
α. τη φιλοξενία επαγγελματικών συναντήσεων
β. τη διοργάνωση παρουσιάσεων
γ. τη διανομή πληροφοριακού υλικού
δ. τη διοργάνωση εκδηλώσεων και
ε. τη συντονισμένη αξιοποίηση των ευκαιριών επικοινωνίας με επαγγελματίες του τουρισμού και δημοσιογράφους.
Σημείωση: Υπενθυμίζεται ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δεν αναλαμβάνει την διαδικασία και το κόστος μεταφοράς του
υλικού τουριστικής προβολής άλλων φορέων. Ο κάθε φορέας θα πρέπει να μεριμνήσει με δική του ευθύνη για την αποστολή του
τουριστικού του υλικού, ενημερώνοντας παράλληλα την Περιφέρεια. Επιπρόσθετα, επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει δυνατότητα
εξασφάλισης καρτών εισόδου, καθώς αυτές διατίθενται σε περιορισμένο αριθμό (συνήθως μόνο δύο).
Σε περίπτωση που επιθυμείτε τη συνεργασία για τη συντονισμένη και εναρμονισμένη τουριστική προβολή της Κεντρικής
Μακεδονίας, μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα 2313325442 (κα Κόλια Αικατερίνη) και 2313325579 (κα Αργυρώ
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σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υποστήριξη έρευνας, καινοτομίας και πρώτης βιομηχανικής ανάπτυξης στην
αλυσίδα αξίας του Υδρογόνου
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 15.07.2022
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Σημαντικό Έργο Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος («IPCEI»), το «IPCEI Hy2Tech»
με σκοπό την υποστήριξη της έρευνας, της καινοτομίας και της πρώτης βιομηχανικής ανάπτυξης στην αλυσίδα αξίας του
Υδρογόνου.
Το έργο, προετοιμάστηκε από κοινού από δεκαπέντε κράτη μέλη: Αυστρία, Βέλγιο, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία,
Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία και Ισπανία, τα οποία δύναται να ενισχυθούν συνολικά έως
και με 5,4 δισ. ευρώ από δημόσια χρηματοδότηση. Αναμένεται να κινητοποιηθούν επιπλέον 8,8 δισ. ευρώ σε ιδιωτικές επενδύσεις.
Συνολικά ενισχύονται 35 εταιρείες με δραστηριότητες σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, για την υλοποίηση 41 έργων,
δημιουργώντας πανευρωπαϊκά πάνω από 20.000 θέσεις εργασίας. Το IPCEI θα καλύψει ένα ευρύ μέρος της αλυσίδας αξίας της
τεχνολογίας υδρογόνου, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής, της αποθήκευσης, μεταφοράς και διανομής καθώς και της
ανάπτυξης εφαρμογών τελικών χρηστών συμβάλλοντας στην ανάπτυξη σημαντικών τεχνολογικών ανακαλύψεων.
Η Ελλάδα συμμετέχει στη σημαντική αυτή προσπάθεια με 2 έργα από την εταιρία Β&Τ Composites (έργο H2CAT) και την εταιρεία
Advent(έργο Green HiPo). Συγκεκριμένα για την Ελλάδα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ενίσχυση έως του ποσού των 800
εκατ. ευρώ δημόσια δαπάνη, συνυπολογίζοντας και την διαθεσιμότητα πόρων.
O Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε:
«Με απόφαση της κυβερνήσεως του Κυριάκου Μητσοτάκη και με ενέργειες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σχεδόν
από την πρώτη ημέρα της θητείας μας, η Ελλάδα κατάφερε να συμμετάσχει στην ομάδα των ευρωπαϊκών κρατών που
αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία για τα σημαντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος ως προς το υδρογόνο.
Σήμερα, έχουμε την επίσημη έγκριση των έργων αυτών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πράγμα το οποίο κάνει την Ελλάδα μία
από τις πρωτοπόρες χώρες παγκοσμίως στην αποθήκευση ενέργειας με αυτή τη νέα τεχνολογία. Η Ελλάδα θα πάρει τη θέση
που της αξίζει: τον ρόλο του πρωταγωνιστή».
Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιος για τις Δημόσιες Επενδύσεις και το ΕΣΠΑ κ. Γιάννης Τσακίρης δήλωσε:
«Πρόκειται για ένα σημαντικό πρώτο βήμα στην ανάπτυξη της παραγωγής υδρογόνου στη χώρα μας με τη σφραγίδα της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο συμβάλει και στην περαιτέρω ενεργειακή θωράκιση της Ελλάδος. Κύριο μέλημα μας είναι πλέον
η αναζήτηση και διασφάλιση των αναγκαίων ευρωπαϊκών πόρων προκειμένου τα έργα αυτά να υλοποιηθούν πολύ γρήγορα και
αποτελεσματικά».

Παρουσιάστηκαν η Ψηφιακή Μεταβίβαση Οχημάτων και το MyAuto
ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 15.07.2022
Τις δύο νέες ψηφιακές υπηρεσίες, Ψηφιακή Μεταβίβαση Οχημάτων και MyAuto, παρουσίασε το πρωί της Παρασκευής σε
συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στο Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου η πολιτική ηγεσία των Υπουργείων Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και Υποδομών και Μεταφορών. Οι δύο νέες ψηφιακές υπηρεσίες σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της
αξιοποίησης ψηφιακών εργαλείων για τη διευκόλυνση της καθημερινότητας ιδιοκτητών και οδηγών οχημάτων.
Παρόντες ήταν οι Υπουργοί Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής και Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις Μεταφορές, Μιχάλης Παπαδόπουλος και οι
Γενικοί Γραμματείς Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών Λεωνίδας Χριστόπουλος, Πληροφοριακών
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος και Μεταφορών Γιάννης Ξιφαράς, οι οποίοι παρουσίασαν τις
δύο νέες υπηρεσίες και ανέλυσαν τη λειτουργία τους.
Ψηφιακή Μεταβίβαση Οχημάτων
Ψηφιακή και ιδιαίτερα απλή γίνεται η διαδικασία μεταβίβασης οχημάτων που σχεδίασαν και υλοποίησαν τα Υπουργεία Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και Υποδομών και Μεταφορών. Σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 82 του νόμου 4954/2022, η διαδικασία θα
ολοκληρώνεται μέσω του drivers-vehicles.services.gov.gr, με ελάχιστες ενέργειες από πλευράς τόσο του πωλητή, όσο και του
αγοραστή.
Τα πλεονεκτήματα της νέας διαδικασίας είναι τα ακόλουθα:
1. Αυτοματοποιείται ο έλεγχος των προϋποθέσεων μεταβίβασης
2. Καταργείται η προσκόμιση των δικαιολογητικών
3. Καθιερώνεται η ψηφιακή βεβαίωση, με την οποίο ο αγοραστής μπορεί να ασφαλίσει άμεσα το όχημα
4. Ο πωλητής αποδεσμεύεται από την υποχρέωση επίσκεψης στην υπηρεσία
5. Μειώνεται ο απαιτούμενος χρόνος ελέγχου της αίτησης από τον αρμόδιο υπάλληλο
6. Ενισχύεται η διαφάνεια, και εξασφαλίζεται η πρόσβαση του αγοραστή σε όλα τα στοιχεία του προς πώληση οχήματος
(αριθμός πλαισίου, ημερομηνία πρώτης άδειας, ημερομηνία εισαγωγής στη χώρα).
MyAuto
Το MyAuto αποτελεί τον ηλεκτρονικό φάκελο κάθε οχήματός. Μέσω της συγκεκριμένης υπηρεσίας, ο πολίτης μπορεί με το πάτημα
ενός κουμπιού να έχει πρόσβαση στο σύνολο της πληροφορίας γύρω από το όχημά του. Είναι η πρώτη φορά που οι πολίτες
μπορούν να έχουν ολοκληρωμένη εικόνα για το όχημά τους χωρίς πολλαπλές και χρονοβόρες επισκέψεις σε δημόσιες υπηρεσίες.
Μέσω του MyAuto, οι ιδιοκτήτες οχημάτων έχουν πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο σε όλα εκείνα τα στοιχεία του οχήματός τους,
όπως αυτά τηρούνται σε μητρώα φορέων της Δημόσιας Διοίκησης. Τα στοιχεία ομαδοποιούνται σε κατηγορίες βάσει των μητρώων
από τα οποία αντλούνται. Οι πληροφορίες που αντλούνται είναι οι εξής:
1. Στοιχεία αδειών κυκλοφορίας, τα οποία αντλούνται από Μητρώα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
2. Στοιχεία τεχνικών ελέγχων οχημάτων – ΚΤΕΟ, τα οποία αντλούνται από Μητρώα από το Υπουργείο Υποδομών και
Μεταφορών.
3. Στοιχεία καταβολής τελών κυκλοφορίας, ακινησίας και ιδιοκτησίας, τα οποία αντλούνται από Μητρώα από την Ανεξάρτητη
Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
4. Εύρεση ασφάλισης οχημάτων, τα οποία αντλούνται από Μητρώα από το Κέντρο Πληροφοριών του Επικουρικού
Κεφαλαίου Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων.
Αναλυτικά το Δελτίο Τύπου εδώ

Κυρώθηκε από την Βουλή η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΔΕΗ ΑΕ στο πλαίσιο της Δίκαιης
Αναπτυξιακής Μετάβασης
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 15.07.2022
Κυρώθηκε σήμερα από την Βουλή η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου (συγκεκριμένα του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και της εταιρείας ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.) και της ΔΕΗ ΑΕ.
Η Σύμβαση αυτή αποτελεί προαπαιτούμενο για την υλοποίηση δράσεων με στόχο την άμεση περιβαλλοντική αποκατάσταση και
τον μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου στις περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και τον Δήμο Μεγαλόπολης,
πουεξαρτώνται από την εξόρυξη και χρήση του λιγνίτη. Η εν λόγω Σύμβαση υπεγράφη στο πλαίσιο της Δίκαιης Αναπτυξιακής
Μετάβασης των ανωτέρω περιοχών μετά τη σταδιακή απόσυρση των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ Α.Ε.. και το περιεχόμενο της
διαμορφώθηκε σύμφωνα με τις κατευθύνσεις των ενωσιακών πολιτικών και του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα.
Η προβλεπόμενη στην παρ. 4 του άρθρου 155 του ν. 4759/2020 Προγραμματική Σύμβαση ρυθμίζει:
α) τον τρόπο μεταβίβασης της κυριότητας των εκτάσεων από τη ΔΕΗ ΑΕ προς το Δημόσιο, μέσω της μεταβίβασης των μετοχών
της θυγατρικής εταιρείας της ΔΕΗ ΑΕ με την επωνυμία «ΜΕΤΑΛΙΓΝΙΤΙΚΗ Α.Ε.» στην εταιρεία «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.»,
β) τον τρόπο κάλυψης των δαπανών των εργασιών αποκατάστασης,
γ) το περιεχόμενο των εργασιών αποκατάστασης πουυλοποιεί ή πρόκειται να υλοποιήσει η ΔΕΗ Α.Ε επί των μεταβιβαζόμενων
εκτάσεων, και
δ) τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της ΔΕΗ Α.Ε., της «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» και του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων σε
σχέση με το αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης.
Με την υλοποίηση της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης, επιτυγχάνεται η άμεση αποκατάσταση τωνλιγνιτικών περιοχών και η
ταχύτερη επίτευξη του εθνικού στόχου για τη δημιουργία ενός ισχυρού οικονομικού και εργασιακού αντικτύπου στις περιοχές
μετάβασης μέσω της διαφοροποίησης του οικονομικού και παραγωγικού μοντέλου τους.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων αρμόδιος για την Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση κ. Νίκος Παπαθανάσης
δήλωσε σχετικά: «Η Προγραμματική Σύμβαση που κύρωσε σήμερα η Βουλή αποτελεί ένα ακόμα βήμα προς την επίτευξη των
στόχων της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης. Αποτελεί μία ακόμη εγγύηση ότι η Πολιτεία έχει στρέψει το βλέμμα της με
υπευθυνότητα προς την ουσιαστική αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου στις περιοχές μετάβασης, κάτι που δεν συνέβη κατά τα
προηγούμενα χρόνια. Συνεχίζουμε με σχέδιο και όραμα ώστε να εξασφαλίσουμε ένα καλύτερο αύριο για τις περιοχές αυτές και
τους κατοίκους τους».

Θετικό το ισοζύγιο της απασχόλησης τον Ιούνιο του 2022 σύμφωνα με τα στοιχεία
του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Θετικό παρέμεινε το ισοζύγιο ροών μισθωτής απασχόλησης, τόσο τον Ιούνιο όσο και κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, σύμφωνα
με τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ».
Συγκεκριμένα, κατά τον περασμένο μήνα οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 329.966 ενώ οι αποχωρήσεις σε 310.853 (109.376
οικειοθελείς αποχωρήσεις και 201.477 καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου).
Συνεπώς το ισοζύγιο του Ιουνίου ήταν θετικό κατά 19.113 θέσεις εργασίας.
Στο εξάμηνο Ιανουαρίου – Ιουνίου οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 1.445.560 και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 1.178.368
(658.304 καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου και 520.064 οικειοθελείς
αποχωρήσεις). Έτσι, το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του πρώτου τριμήνου του έτους ήταν θετικό κατά 267.192
θέσεις εργασίας.

Επισυνάπτεται η σχετική έκθεση

Δυνατότητα χορήγησης δεύτερης ανταποδοτικής
σύνταξης βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν.
612/1977 και όσων παραπέμπουν σε αυτόν
Σύμφωνα με διευκρινιστικό έγγραφο του e-ΕΦΚΑ γίνεται δεκτό
ότι σε περίπτωση που θεμελιώνεται δικαίωμα σε δεύτερη
σύνταξη με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 612/77 καθώς και
όσες παραπέμπουν σε αυτόν ως ειδικότερες διατάξεις
θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος με προνομιακές
προϋποθέσεις (άνευ ορίου ηλικίας με 15 έτη ασφάλισης ή 4050
ημέρες ασφάλισης) που αφορούν άτομα με συγκεκριμένες
αναπηρίες, δεν έχουν εφαρμογή οι αυξημένες προϋποθέσεις
συνταξιοδότησης της παρ. 9 του άρθρου 47 του Ν. 2084/1992
καθότι σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της
Επικρατείας, τυγχάνουν αποκλειστικής εφαρμογής σε κάθε
περίπτωση, ακόμα και επί απονομής δεύτερης σύνταξης.
Ειδικότερα, ως προς το χρόνο ασφάλισης που απαιτείται για τη
θεμελίωση του δικαιώματος αυτού, επισημαίνεται ότι δεν
πρέπει να έχει αξιοποιηθεί για τη χορήγηση ή την επαύξηση
της ήδη καταβαλλόμενης σύνταξης.
Το έγγραφο αυτό του e-ΕΦΚΑ βασίζεται στο με αρ. πρωτ.
31342/31-3-2022 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, το οποίο μπορείτε να δείτε εδώ.

Προϋπολογισμός 2022: "Άλμα" 11% για τα συνολικά
έσοδα στο πρώτο εξάμηνο του 2022
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών
σχετικά με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού
προϋπολογισμού, αυξημένα κατά 2.875 εκατ. ευρώ ή 11%
έναντι του στόχου είναι τα συνολικά έσοδα του κρατικού
Προϋπολογισμού, στα 28.950 εκατ. ευρώ, ενώ σύμφωνα
με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού
προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για
την περίοδο του Ιανουαρίου – Ιουνίου 2022,
παρουσιάζεται
έλλειμμα
στο
ισοζύγιο
του
προϋπολογισμού ύψους 6.552 εκατ. ευρώ έναντι στόχου
για έλλειμμα 7.981 εκατ. ευρώ για το αντίστοιχο διάστημα
του 2022 και ελλείμματος 12.221 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο
διάστημα του 2021.
Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε έλλειμμα
ύψους 3.429 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές
έλλειμμα 4.896 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς ελλείμματος
9.093 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2021.
Το ύψος
των
καθαρών
εσόδων του
κρατικού
προϋπολογισμού ανήλθε σε 26.255 εκατ. ευρώ,
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2.075 εκατ. ευρώ ή 8,6%
έναντι της εκτίμησης για το αντίστοιχο διάστημα που έχει
περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού
2022, παρά τα μειωμένα έσοδα του ΠΔΕ.

Ψηφιακή Μεταβίβαση Οχημάτων: Αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης
Ψηφιακή και ιδιαίτερα απλή γίνεται η διαδικασία μεταβίβασης οχημάτων που σχεδίασαν και υλοποίησαν το Υπουργείο Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
Σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 82 του Νόμου 4954/2022, η διαδικασία θα ολοκληρώνεται μέσω του driversvehicles.services.gov.gr, με ελάχιστες ενέργειες από πλευράς τόσο του πωλητή, όσο και του αγοραστή.
Όλη η νέα διαδικασία περιγράφεται αναλυτικά στο εγχειρίδιο χρήσης, το οποίο μπορείτε να δείτε στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση:
drivers-vehicles.services.gov.gr/content/manual-mv.pdf.

Μεγάλη συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή» Ενστάσεις μέχρι την Πέμπτη 28/07/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 21.07.2022
Εξαιρετικά μεγάλη ήταν η συμμετοχή των πολιτών στο πρόγραμμα «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή», με συνολικό
προϋπολογισμό 150 εκατ. ευρώ, που χρηματοδοτείται με πόρους από το ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη δράση
ανακύκλωσης και αντικατάστασης ηλεκτρικών συσκευών στην ιστορία της χώρας μας. Συνολικά σε όλη την επικράτεια
υποβλήθηκαν 879.026 ολοκληρωμένες αιτήσεις, από τις οποίες 149.948 κατατάσσονται στις «καταρχήν επιλέξιμες».
Δικαιούχοι ήταν όλα τα νοικοκυριά ανεξαρτήτως εισοδήματος ενώ στο πρόγραμμα εφαρμόστηκαν κοινωνικά κριτήρια με ειδική
μέριμνα για τα ευάλωτα νοικοκυριά, τις οικογένειες με μέλος με αναπηρία και τις πολύτεκνες οικογένειες.
Με το νέο πρόγραμμα, εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά θα έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν σημαντικά -έως και 40%- την
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Παράλληλα, η μείωση του λογαριασμού ενός νοικοκυριού μπορεί να ξεπεράσει και τα 300 ευρώ
σε ετήσια βάση ανάλογα με την κατηγορία της νέας συσκευής που θα αντικατασταθεί.
Από την Πέμπτη 21 Ιουλίου 2022 οι αρχικοί πίνακες κατάταξης βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του
προγράμματος: https://allazosyskevi.gov.gr/ και στη θέση Αποτελέσματα Αξιολόγησης.
Οι αιτούντες στο πρόγραμμα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις ενστάσεις τους ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του
προγράμματος: https://allazosyskevi.gov.gr/, μέσα από την ειδική «Φόρμα Υποβολής Ενστάσεων», η οποία θα βρίσκεται στην
ενότητα Επικοινωνία. Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) ημερολογιακών ημερών, από την
επομένη της ανακοίνωσης των προσωρινών αποτελεσμάτων. Συνεπώς, η «Φόρμα Υποβολής Ενστάσεων» θα είναι ενεργή από τις
22/7/2022 έως και τις 28/7/2022. Για να είναι δυνατή η εξέταση της ένστασης θα πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνει:
➢ Τον μοναδικό κωδικό της αίτησης που υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος, για λόγους
ταυτοποίησης.
➢ Τον ΑΦΜ του αιτούντα.
➢ Την τεκμηρίωση τυχόν λάθους υπολογισμού και την επισύναψη των αντίστοιχων τεκμηρίων.
Μετά το πέρας της διαδικασίας των ενστάσεων, θα αναρτηθούν οι τελικοί πίνακες των δικαιούχων στην ιστοσελίδα του
προγράμματος.
Λόγω του ιδιαίτερα έντονου ενδιαφέροντος που έδειξαν οι πολίτες για το πρόγραμμα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
διερευνά τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία, προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο αύξησης του προϋπολογισμού του
προγράμματος και να δοθεί η δυνατότητα σε όσο το δυνατόν περισσότερους δικαιούχους να προχωρήσουν στην αντικατάσταση
παλιών συσκευών.

Αναρτήθηκαν οι Οριστικοί Πίνακες Δικαιούχων και Παρόχων του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού 2022-2023 Συνεχίζονται οι αιτήσεις παρόχων για συμμετοχή στο πρόγραμμα
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΥΠΑ 21.07.2022
Αναρτήθηκαν την Πέμπτη 21 Ιουλίου 2022 οι οριστικοί πίνακες Δικαιούχων - Ωφελουμένων, Παρόχων Τουριστικών Καταλυμάτων
και Ακτοπλοϊκών Εισιτηρίων, καθώς και Αποκλειομένων του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού 2022-2023 της Δημόσιας
Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.dypa.gov.gr/koinonikos-toyrismos?tab=koinonikostoyrismos-2022-2023
Οι οριστικοί πίνακες δικαιούχων αφορούν σε 300.000 επιταγές κοινωνικού τουρισμού. Σημειώνεται ότι φέτος υποβλήθηκαν
περισσότερες από 532.000 αιτήσεις για σχεδόν 1 εκατ. επιταγές, σημειώνοντας ρεκόρ εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ενώ
περισσότερα από 1.500 τουριστικά καταλύματα έχουν δηλώσει συμμετοχή.
Η διαδικασία συμμετοχής γίνεται με τη χρήση της Επιταγής, που είναι ένας μοναδικός αριθμός για κάθε δικαιούχο και κάθε
ωφελούμενο ξεχωριστά. Οι δικαιούχοι-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 στον 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.
Υπενθυμίζεται ότι οι δικαιούχοι του περσινού προγράμματος που δεν έχουν ενεργοποιήσει ακόμα τις επιταγές μπορούν να κάνουν
διακοπές μέχρι τις 31 Ιουλίου 2022.
Το πρόγραμμα θα παραμείνει ανοικτό για τους παρόχους τουριστικών καταλυμάτων και ακτοπλοϊκών εισιτηρίων που θέλουν να
υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής από την Παρασκευή 22 Ιουλίου 2022. Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της Ενιαίας
Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr, με τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet (εφόσον ο πάροχος έχει μόνο έδρα) ή
με τους κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών ΔΥΠΑ (εφόσον ο πάροχος έχει και υποκαταστήματα) στην ηλεκτρονική
διεύθυνση:
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/parohoi-tourismou
Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: Ενιαία Ψηφιακή Πύλη gov.gr → Εργασία και ασφάλιση → Αποζημιώσεις και Παροχές → Πάροχοι
κοινωνικού τουρισμού.
Για
περισσότερες
πληροφορίες,
οι
ενδιαφερόμενοι
διεύθυνση: www.dypa.gov.gr/koinonikos-toyrismos .
Αναλυτικά το Δελτίο Τύπου εδώ.
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Σεμινάριο Μηχανικός Δικτύων –
Θεμελιώσεις για Πιστοποίηση CCNA / CompTIA Network+ Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Αιγαίου διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο κατάρτισης και εξειδίκευσης με θέμα:
‘’Μηχανικός Δικτύων – Θεμελιώσεις για Πιστοποίηση CCNA / CompTIA Network+’’ διάρκειας 4 μηνών και 11 ημερών και
ημερομηνία έναρξης την 19η/09/2022.
Γενικές πληροφορίες
Το επίπεδο μετάδοσης της πληροφορίας και η κατανόηση των τεχνολογιών δικτύωσης σε βάθος αποτελούν τα βασικά δομικά
χαρακτηριστικά στην επιστήμη της πληροφορικής. Τα προγράμματα Ε.Π.Τ.Α. από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Αιγαίου
προσφέρουν ένα πλήθος εκπαιδευτικών κύκλων ειδικά σχεδιασμένων για προϊστάμενους και διοικητικά στελέχη, εργαζόμενους
σε τεχνική υποστήριξη αλλά και σε σώματα ασφαλείας που επιθυμούν επιμόρφωση υψηλής ποιότητας.
Περιεχόμενα
1. Εισαγωγή στις έννοιες και την σπουδαιότητα της δικτύωσης στα πλαίσια της 4ης βιομηχανικής επανάστασης
2. Μοντέλα OSI-TCP/IP, πρωτόκολλα και συσκευές. Εισαγωγή στα πρωτόκολλα των τοπικών δικτύων
3. Internet Protocol v4 και v6
4. Το πρώτο μου LAN – Από την σχεδίαση στην υλοποίηση και συντήρησή του
5. Επίπεδο μεταφοράς και βασικά πρωτόκολλα
6. Εισαγωγή στην δικτυακή υποδομή οργανισμού – Switching
7. Εισαγωγή στην δρομολόγηση. Στατική και δυναμικά πρωτόκολλα.
8. Από την θεωρία στην πράξη – Εξοπλισμός και εργαλεία.
9. Προχωρημένες έννοιες. Έλεγχος πρόσβασης, κρυπτογράφηση και παρακολούθηση.
Μεθοδολογία Εκπαίδευσης
Το εκπαιδευτικό υλικό θα αποτελείται από σχετικό σύγγραμμα και παρουσιάσεις της κάθε εκπαιδευτικής ενότητας συνοδευόμενες
από βίντεο. Θα χρησιμοποιηθεί η μέθοδος της ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης. Το υλικό θα διατίθεται σταδιακά. Κάθε εβδομάδα
και μία ενότητα.
Τί θα κερδίσεις με τη συμμετοχή σου
Εκπαιδευτικό περιεχόμενο από επαγγελματίες του χώρου, Ανάπτυξη hands on project, Επίλυση προβλημάτων από ειδικούς,
Πιστοποιητικό εκπαίδευσης από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Για να δηλώσετε συμμετοχή στο σεμινάριο, πατήστε εδώ.
Κόστος σεμιναρίου: 300 ευρώ
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://epta.aegean.gr/ ή να επικοινωνήσετε στο εξής
τηλέφωνο: 22730 82255 καθημερινά κατά τις ώρες 9:00-15:00, καθώς και στο εξής email: epta@aegean.gr.

Σεμινάριο Κοινωνικών Δικτύων (Social Media) - Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Αιγαίου διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα: “Προσωπική και
επαγγελματική χρήση κοινωνικών δικτύων (Social Media)” διάρκειας 1 μήνα και 26 ημερών και ημερομηνία έναρξης την
26η/09/2022.
Γενικές πληροφορίες
Το επίπεδο μετάδοσης της πληροφορίας και η κατανόηση των τεχνολογιών δικτύωσης σε βάθος αποτελούν τα βασικά δομικά
χαρακτηριστικά στην επιστήμη της πληροφορικής. Τα προγράμματα Ε.Π.Τ.Α. από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Αιγαίου,
προσφέρουν ένα πλήθος εκπαιδευτικών κύκλων ειδικά σχεδιασμένων για έμπειρους και νέους επαγγελματίες, εργαζόμενους
αλλά και φοιτητές που επιθυμούν επιμόρφωση υψηλής ποιότητας.
Περιεχόμενα
➢ Εισαγωγή στα Κοινωνικά Δίκτυα
➢ Facebook
➢ Twitter
➢ Pinterest
➢ Instagram
➢ TikTok
➢ Youtube
➢ Linkedin
➢ Χρήση Κοινωνικών Μέσων στις Επιχειρήσεις
Μεθοδολογία Εκπαίδευσης
Το εκπαιδευτικό υλικό θα αποτελείται από σχετικό σύγγραμμα και παρουσιάσεις της κάθε εκπαιδευτικής ενότητας,
συνοδευόμενες από βίντεο. Θα χρησιμοποιηθεί η μέθοδος της ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης. Το υλικό θα διατίθεται
σταδιακά. Κάθε εβδομάδα και μία ενότητα. Στόχος είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τη χρήση όλων των κοινωνικών
δικτύων, ώστε να δημιουργήσουν προσωπικά και επαγγελματικά προφίλ.
Τί θα κερδίσεις με τη συμμετοχή σου
Εκπαιδευτικό περιεχόμενο από επαγγελματίες του χώρου, Ανάπτυξη hands on project, Επίλυση προβλημάτων από ειδικούς,
Πιστοποιητικό εκπαίδευσης από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Για να δηλώσετε συμμετοχή στο σεμινάριο, πατήστε εδώ .
Κόστος σεμιναρίου: 250 ευρώ
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://epta.aegean.gr/ ή να επικοινωνήσετε στο εξής
τηλέφωνο: 22730 82255 καθημερινά κατά τις ώρες 9:00-15:00, καθώς και στο εξής email: epta@aegean.gr.

Ενημέρωση από ΕΠΑνΕΚ 2014-2020
4η Τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης χρηματοδότησης αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης
«Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών»
Δημοσιεύθηκε η τέταρτη (4η) τροποποίηση της Απόφασης έγκρισης αιτήσεων χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο
της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών» σχετικά με την
έγκριση χρηματοδότησης επιπλέον χιλίων εξακοσίων ενενήντα οκτώ (1.698) αιτήσεων χρηματοδότησης συνολικής Δημόσιας
Δαπάνης 2.935.780,55 ευρώ.
Τα συνολικά εγκεκριμένα έργα στη Δράση ανέρχονται σε οκτώ χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα πέντε (8.475). Η συνολική
επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε 14.633.388,64 ευρώ
Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ
Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/
ΣΣΚ - 2η Πρόσκληση "Επιχειρήσεις"»
Δημοσιεύθηκε η Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ «Συνεργατικοί
Σχηματισμοί Καινοτομίας/ ΣΣΚ - 2η Πρόσκληση "Επιχειρήσεις"». Με την Απόφαση ολοκληρώθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία
έγκρισης και απόρριψης των υποβληθεισών αιτήσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης. Συνολικά υποβλήθηκαν
τριάντα τρεις (33) αιτήσεις χρηματοδότησης. Από αυτές Εντάσσονται προς χρηματοδότηση είκοσι δύο (22) πράξεις, συνολικής
δημόσιας δαπάνης 24.599.129,45 ευρώ.
Παράλληλα απορρίπτονται έντεκα (11) αιτήσεις χρηματοδότησης, οι οποίες δεν πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια
πληρότητας και επιλεξιμότητας ή / και δεν συγκέντρωσαν την ελάχιστη αποδεκτή βαθμολογία τόσο στις επί μέρους κατηγορίες
κριτηρίων όσο και στο σύνολο της βαθμολογίας.
Λόγω τεχνικού προβλήματος που ανέκυψε, δεν συμπεριλαμβάνονται στην σχετική Απόφαση ΅Ενταξης οι δικαιούχοι προς
χρηματοδότηση με κωδικούς αιτήσεων χρηματοδότησης: ΓΓ2CL-0351485, ΓΓ2CL-0351705, ΓΓ2CL-0356978, ΓΓ2CL-0363842,
ΓΓ2CL-0366793 και ΓΓ2CL-0367362. Επισημαίνεται ότι εντός των προσεχών ημερών η ΓΓΕΚ θα προβεί στην τροποποίηση της
ως Απόφασης Ένταξης προκειμένου να συμπεριληφθούν και οι επιπλέον έξι (6 ) αιτήσεις προς χρηματοδότηση. Επιπλέον
αναμένεται η έκδοση της Απόφαση απόρριψης έντεκα (11) αιτήσεων χρηματοδότησης.
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης που απορρίπτονται έχουν τους εξής κωδικούς υποβολής: ΓΓ2CL-0365110, ΓΓ2CL-0352688,
ΓΓ2CL-0354499, ΓΓ2CL-0349472, ΓΓ2CL-0373685, ΓΓ2CL-0372556, ΓΓ2CL-0349053, ΓΓ2CL-0346678, ΓΓ2CL-0363843,
ΓΓ2CL-0363917 και ΓΓ2CL-0361212.
Οι αιτούντες δύνανται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της έκδοσης
εκάστης εκ των αποφάσεων ένταξης / απόρριψης, να υποβάλουν ένσταση (ενδικοφανή προσφυγή με την έννοια του άρθρου
25 του Ν. 2690/1999) κατά των αποφάσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο κεφάλαιο 10.1.
Διαδικασία Ενστάσεων της αναλυτικής πρόσκλησης της Δράσης.
Η ΓΓΕΚ θα ενημερώσει με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος τόσο τους δικαιούχους των εγκεκριμένων αιτήσεων
χρηματοδότησης όσο και τους υποψηφίους, των οποίων η αίτηση χρηματοδότησης απορρίφθηκε, αμέσως μετά την έκδοση
εκάστης απόφασης.
Δείτε τη σχετική Απόφαση Ένταξης εδώ
Συμμετοχή της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ στην πανευρωπαϊκή καμπάνια «Η Ευρώπη στην περιφέρειά μου» (EU in my Region)
Η Ευρώπη στην περιφέρειά μου» (EU in my Region) είναι μια συνεργατική επικοινωνιακή πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην
ανάδειξη της δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις περιφέρειες ολόκληρης της Ευρώπης.
Η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ συμμετέχει στη καμπάνια προβάλλοντας το ειδικό microsite που έχει δημιουργηθεί με αποκλειστικό στόχο την
ανάδειξη των έργων του ΕΠΑνΕΚ. Σκοπός αυτών των «ιστοριών επιτυχίας» που παρουσιάζονται είναι αφενός μεν να αναδειχθεί
η σημαντικότητα του ΕΠΑνΕΚ στην στήριξη της ελληνικής οικονομίας και αφετέρου να αποτελέσουν υποδείγματα για τις
δυνατότητες που προσφέρει η Ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση στον Έλληνα επιχειρηματία, προκειμένου να αναβαθμίσει την
επιχείρηση του. Παρουσιάζονται τα σημαντικότερα έργα του ΕΠΑνΕΚ και επισημαίνεται η συνεισφορά των Ταμείων στην
ποιότητα ζωής των πολιτών.
Στο πλαίσιο της καμπάνιας δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την Ε.Ε. gif προβολής του microsite και θα πραγματοποιηθούν
αντίστοιχες ενέργειες προβολής στα κοινωνικά δίκτυα.
Περισσότερες πληροφορίες για την καμπάνια μπορείτε να δείτε εδώ
5η Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση
Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών»
Δημοσιεύθηκε η πέμπτη (5η) Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης του
ΕΠΑνΕΚ «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών», σχετικά με την απόρριψη, ως μη
επιλέξιμων, τριακοσίων τριάντα δύο (332) αιτήσεων χρηματοδότησης συνολικής αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 555.000,00
ευρώ, λόγω μη πληρότητας δικαιολογητικών ή/και μη τήρησης τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής στη Δράση.
Οι υποψήφιοι των οποίων οι αιτήσεις χρηματοδότησης απορρίπτονται με την παρούσα, δύνανται εναλλακτικά είτε να
υποβάλλουν νέα αίτηση χρηματοδότησης, είτε να υποβάλλουν διοικητική ένσταση αποκλειστικά μέσω του ΠΣΚΕ, εντός
αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών από την επομένη της σχετικής κοινοποίησης μέσω email προς τη
δηλωμένη στην αίτηση χρηματοδότησης ηλεκτρονική ταχυδρομική διεύθυνση.
Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ

Σε λειτουργία από σήμερα η εφαρμογή e-Ν.Ε.Π.Α. για τον θαλάσσιο τουρισμό
ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
19.07.2022
Σε παραγωγική λειτουργία βρίσκεται πλέον η ψηφιακή υπηρεσία για την ίδρυση Ναυτιλιακής Εταιρείας Πλοίων Αναψυχής eΝ.Ε.Π.Α., (nepa.gov.gr), διευκολύνοντας τους ενδιαφερομένους και απλουστεύοντας τις διοικητικές διαδικασίες αναφορικά με το
yachting στη χώρα μας.
Με Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α) των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννη Πλακιωτάκη και Επικρατείας
και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκου Πιερρακάκη καθορίζονται οι όροι και ο τρόπος λειτουργίας της εν λόγω εφαρμογής.
Η ψηφιακή διαδικασία ίδρυσης Ν.Ε.Π.Α. είναι εξαιρετικά απλή και εντάσσεται στο πλαίσιο Προγραμματικής Συμφωνίας που είχε
υπογραφεί από τους δύο Υπουργούς στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών.
Η υπηρεσία είναι προσβάσιμη για όλους τους πολίτες, ενώ έχει υπάρξει ιδιαίτερη μέριμνα ώστε με εύκολο τρόπο, μέσω
αυθεντικοποίησης των φυσικών και νομικών προσώπων με τη χρήση των αντίστοιχων κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γενικής
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
(Taxisnet), να πραγματοποιούνται οι καταχωρίσεις των καταστατικών σύστασης Ν.Ε.Π.Α., των πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου
και Γενικής Συνέλευσης και η λήψη αντιγράφων τους, καθώς και η υποβολή αιτημάτων έκδοσης των σχετικών βεβαιώσεων όπως
και η έκδοση αυτών.
Στο πλαίσιο αυτό η εφαρμογή έχει τη δυνατότητα να αντλεί και να ανταλλάσσει στοιχεία μέσω διασύνδεσης με τρίτα συστήματα,
όπως είναι το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.), το Φορολογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, το
Ηλεκτρονικό Παράβολο, η υπηρεσία Αυθεντικοποίησης Χρηστών με τη χρήση διαπιστευτηρίων Taxisnet, το Μητρώο Πλοίων της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθώς και την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ – gov.gr) και τη Θυρίδα
Πολίτη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Τέλος, συμφωνήθηκε να προωθηθούν όλες οι αναγκαίες διαδικασίες προκειμένου στη νέα υπηρεσία να συμπεριληφθεί, το
συντομότερο δυνατόν, το σύνολο των ήδη καταχωρισμένων εταιρειών στο Μητρώο ΝΕΠΑ.

Ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων συμμετοχής για την κατασκηνωτική περίοδο έτους 2022
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ e-ΕΦΚΑ 19.07.2022
H Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων συμμετοχής για
την κατασκηνωτική περίοδο έτους 2022, για τα έμμεσα μέλη ηλικίας 6 έως 16 ετών συγκεκριμένων κατηγοριών ασφαλισμένων
και συνταξιούχων του e-ΕΦΚΑ καθώς και των παιδιών των εργαζομένων στον e-ΕΦΚΑ.
Συγκεκριμένα, ο e-Ε.Φ.Κ.Α. προέβη σε διαγωνισμό για 33.230 θέσεις, για συμμετοχή δικαιούχων στο κατασκηνωτικό
πρόγραμμα έτους 2022, με υποβολή των αιτήσεων αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του eΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr), κατόπιν πιστοποιημένης πρόσβασης με τους κωδικούς του TAXIS και οι γονείς μπόρεσαν να
επιλέξουν μέχρι 5 κατασκηνώσεις με σειρά προτεραιότητας.
Συνολικά υποβλήθηκαν 36.426 αιτήσεις συμμετοχής, εκ των οποίων δικαίωμα συμμετοχής από ασφαλισμένους όλων
των Φορέων που εντάχθηκαν στον e-ΕΦΚΑ είχαν οι 32.424, και εγκρίθηκαν 30.007 αιτήσεις για συμμετοχή στις πέντε
κατασκηνωτικές περιόδους για παιδιά τυπικής ανάπτυξης (των 15 ημερών, από 15/6/2022 έως 31/8/2022), και 10 ημερών για
την 6η περίοδο από 1/9/2022 έως 10/9/2022 για παιδιά με αναπηρία.
Εκτός κατασκηνωτικού προγράμματος έμειναν 2.417 αιτήσεις, με βάση τα οικονομικά κριτήρια δεν εγκρίθηκαν, εφόσον ήταν
υπεράριθμες των προσφερόμενων θέσεων των Κατασκηνωτικών Επιχειρήσεων επιλογής των αιτούντων.
Επειδή βασική επιδίωξη της Διοίκησης του e–ΕΦΚΑ είναι η ισότιμη πρόσβαση και ο δυνατός μεγαλύτερος αριθμός συμμετοχής
ωφελουμένων στο πρόγραμμα, οι ασφαλισμένοι που δεν εγκρίθηκε η συμμετοχή τους στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα
λόγω υπεράριθμων αιτήσεων σε συγκεκριμένες κατασκηνωτικές επιχειρήσεις ειδοποιήθηκαν ηλεκτρονικά σε ποιές
κατασκηνωτικές επιχειρήσεις και ποιά κατασκηνωτική περίοδο υπάρχουν κενές θέσεις, εάν το επιθυμούν να
συμμετέχουν, μέρος από αυτούς όμως δεν ανταποκρίθηκε.
Αναλυτικά εγκρίθηκε η συμμετοχή:

• 32.424 θέσεων, ωφελούμενων από όλους τους εντασσόμενους Φορείς στον e-Ε.Φ.Κ.Α., που ο Κανονισμός Παροχών τους
προβλέπει την συγκεκριμένη παροχή.

• 30.007 θέσεις, τοποθετήθηκαν σε κατασκηνώσεις επιλογής τους ως ακολούθως:
- 27.824 (92,73%) στην 1η κατά σειρά προτίμηση κατασκήνωσης
- 1.030 (3,43%) στην 2η κατά σειρά προτίμηση κατασκήνωσης
- 322 (1,07%) στην 3η κατά σειρά προτίμηση κατασκήνωσης
- 121 (0,40%) στην 4η κατά σειρά προτίμηση κατασκήνωσης
- 53 (0,18%) στην 5η κατά σειρά προτίμηση κατασκήνωσης
- 45 (0,15%) τοποθετήθηκαν σε άλλη κατασκήνωση
Υπενθυμίζουμε ότι 2.417 θέσεις έμειναν εκτός επιλογής λόγω εξάντλησης των θέσεων της κατασκηνωτικής περιόδου του
οικονομικού παρόχου επιλογής τους και λόγω μη νέας υποβολής αίτησης σε κενές θέσεις κατασκηνωτικών επιχειρήσεων που ο
Οργανισμός έχει στην διάθεσή του.

ΑΑΔΕ: Μετατίθεται για το 2023 η δημοσιοποίηση
των ονομάτων μεγαλοοφειλετών του Δημοσίου

Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας προς διευκόλυνση
ανταλλαγών με την Ουκρανία

Σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. A. 1097 /13-07-2022 (ΑΔΑ:
ΩΝΚ946ΜΠ3Ζ-ΒΩΟ) κοινή απόφαση του Υφυπουργού
Οικονομικών και του Υφυπουργού Εργασίας &
Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ’
αριθμ. 3793/Τεύχος Β΄/18.07.2022 ΦΕΚ, μετατέθηκε κατά
ένα έτος η δημοσιοποίηση των ονομάτων οφειλετών του
Δημοσίου που έχουν μεγάλα χρέη προς την Εφορία και
τον ΕΦΚΑ. Οι σχετικές ανακοινώσεις έπρεπε βάσει του
Νόμου να είχαν γίνει έως τις 30 Ιουνίου 2022, ωστόσο με
νομοθετική αλλαγή, τα ονόματα των μεγαλοοφειλετών θα
γίνουν γνωστά στις 30 Ιουνίου 2023. Ειδικότερα, στο ως
άνω ΦΕΚ προβλέπεται ότι: "Εξαιρετικά, για τα
ημερολογιακά έτη 2020, 2021, 2022 και 2023, οι
καταστάσεις
που
έχουν
δημοσιοποιηθεί,
επικαιροποιούνται μέχρι την 30ή Ιουνίου 2023".
Σημειώνεται ότι αφορά σε οφειλέτες που έχουν χρέη
πάνω από 150.000 ευρώ προς την Εφορία και τον ΕΦΚΑ
και αυτά έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα για πάνω από 1
έτος.

Η Β1 Διεύθυνση Σχεδιασμού Εξωστρέφειας και Συντονισμού
Φορέων Εξωστρέφειας, του Υπουργείου Εξωτερικών, της
Ελληνικής Δημοκρατίας, απέστειλε ενημερωτικό έγγραφο με
θέμα: Δημιουργία Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Αντιστοίχισης
προς διευκόλυνση ανταλλαγών με την Ουκρανία και βελτίωση
λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Στόχος της είναι η άμεση επαφή επιχειρήσεων της ΕΕ με τις
επιχειρήσεις της Ουκρανίας για τη διευκόλυνση εξαγωγών των
αγροτικών προϊόντων που προβλέπονται στο πλαίσιο του
Σχεδίου Δράσης.
Υπενθυμίζεται ότι η πλατφόρμα λειτουργεί από το Enterprise
Europe
Network
και
μπορεί
να
ανευρεθεί
εδώ,
ενώ η εγγραφή γίνεται στο σχετικό πεδίο της ηλεκτρονικής
σελίδας (βλ. πεδίο: Register Now).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

➢ Αύξηση 94,7% σημειώθηκε στην αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από τη Ρωσία, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΣΤΑΤ 18.07.2022
Αύξηση κατά 94,7% σημείωσε, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η αξία τον εισαγωγών της Ελλάδας από τη Ρωσία τον Μάιο του 2022
σε σύγκριση με πριν από έναν χρόνο, αφού ανήλθε στα 625,5 εκ. ευρώ από 321,2% εκ. ευρώ. Η αξία των εξαγωγών της Ελλάδας
προς τη Ρωσία τον Μάιο 2022 ανήλθε σε 5,5 εκ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 56,9% σε σχέση με τον Μάιο 2021 που ήταν 12,9
εκ. ευρώ. Το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας-Ρωσίας τον Μάιο 2022 ήταν αρνητικό και ανήλθε σε 620,0 εκ. ευρώ. Την περίοδο
Ιανουαρίου-Μαΐου 2022 η αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από τη Ρωσία ανήλθε σε 2.817,2 εκ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση
117,6% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2021 που ήταν 1.294,4 εκ. ευρώ.
➢

Κατά 424,6% αυξήθηκε ο τζίρος στον κλάδο των καταλυμάτων τον Μάιο 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΣΤΑΤ 19.07.2022
Αύξηση κατά 449 εκατ. ευρώ ή κατά 424,6% σημείωσε τον Μάιο εφέτος ο τζίρος των επιχειρήσεων της χώρας που
δραστηριοποιούνται στον κλάδο των καταλυμάτων, οι οποίες έχουν υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων και για τις οποίες
υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο εν λόγω τζίρος ανήλθε σε 554.879.061
ευρώ, έναντι 105.780.741 ευρώ τον Μάιο 2021. Περαιτέρω, από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ προέκυψε ότι για τις επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στον κλάδο των υπηρεσιών εστίασης, με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων και για τις οποίες
υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Μάιο εφέτος ανήλθε σε 179.125.643 ευρώ, σημειώνοντας
αύξηση 64,6% σε σχέση με τον Μάιο 2021, οπότε είχε ανέλθει σε 108.852.969 ευρώ.
➢

“Άλμα” 53,1% σημείωσε ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία τον Μάιο 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΣΤΑΤ 20.07.2022
Κατά 53,1% αυξήθηκε ο δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία τον Μάιο εφέτος (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) σε
σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2021, έναντι αύξησης 37,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2021
με το 2020. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση αυτή στον τζίρο των εγχώριων βιομηχανιών προήλθε πρώτον, από την αύξηση
κατά 53,6% του δείκτη κύκλου εργασιών μεταποίησης και την αύξηση κατά 15,1% του δείκτη κύκλου εργασιών ορυχείωνλατομείων. Δεύτερον, από την αύξηση κατά 55,7% του δείκτη κύκλου εργασιών εγχώριας αγοράς και την αύξηση κατά 49,4% του
δείκτη κύκλου εργασιών εξωτερικής αγοράς. Περαιτέρω, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου
Ιουνίου 2021-Μαΐου 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2020-Μαΐου 2021, παρουσίασε αύξηση
34,8%, έναντι αύξησης 0,3% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Ωράριο Λειτουργίας Σ.ΕΜΠΟ ΟΛΘ
Ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης μας ενημερώνει ότι από τις 18/07/2022, η πύλη του Σ.ΕΜΠΟ θα λειτουργεί ως ακολούθως:
Δευτέρα – Παρασκευή: 06:00 – 23:00 και Σάββατο: 06:00-15:00
Για περισσότερες πληροφορίες ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα: www.thpa.gr
ή επικοινωνήστε απευθείας στο τηλ. 2310593362, καθώς και στο email: ekarakala@thpa.gr .

Στις 27 Ιουλίου ξεκινούν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα
κατάρτισης 80.000 ανέργων

Έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
τηλεργασία και το δικαίωμα στην Αποσύνδεση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 19.07.2022
Ανοίγει ένα καινούριο κεφάλαιο στην επαγγελματική κατάρτιση στην
Ελλάδα, με τη εκκίνηση των νέας γενιάς προγραμμάτων που
εντάσσονται στο μεγαλύτερο «πακέτο» που έχει υπάρξει ποτέ, για
την κατάρτιση 500.000 εργαζομένων και ανέργων με
χρηματοδότηση 1 δις. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Όπως
ανακοίνωσε στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου σήμερα ο Υπουργός
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης, στις 27
Ιουλίου ανοίγει η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το
πρώτο από αυτά τα νέου τύπου προγράμματα του Υπουργείου
Εργασίας και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Το πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό 100 εκατ. ευρώ και
στοχεύει στην ανάπτυξη των ψηφιακών και πράσινων δεξιοτήτων
80.0000 ανέργων.
Δικαίωμα υποβολής Αίτησης Συμμετοχής για εγγραφή στο Μητρώο
Ωφελουμένων Ανέργων για κατάρτιση μέσω των Κ.Ε.Δι.Βι.Μ των
Α.Ε.Ι. έχουν άνεργοι, οι οποίοι πληρούν τουλάχιστον τις εξής
προϋποθέσεις:
➢ Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων της Δ.ΥΠ.Α.,
ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
➢ Έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.
➢ Είναι
απόφοιτοι
τουλάχιστον
υποχρεωτικής
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Σημειώνεται ότι το κάθε πρόγραμμα κατάρτισης μπορεί να απαιτεί
επιπλέον προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των ωφελούμενων, ενώ
η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής των ανέργων στο έργο γίνεται
αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της Διεύθυνσης
Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης
διενεργεί έρευνα σχετικά με τις αλλαγές στις
εργασιακές συνθήκες οι οποίες ξεκίνησαν με την
Πανδημία του Covid-19 όσον αφορά την ευημερία και
την παραγωγικότητα των εργαζομένων. Ειδικότερα,
σκοπός της έρευνας είναι να διερευνηθούν οι
απόψεις των εργοδοτών όσον αφορά:

Αναλυτικά το Δελτίο Τύπου εδώ.
Δείτε τη σχετική Παρουσίαση εδώ.

α) την τηλεργασία
β) το δικαίωμα στην αποσύνδεση
Η μελέτη πραγματοποιείται από τις
εταιρίες Visionary Analytics και Notus, με ανάθεση
από τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης,
Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης της Ε.Ε.
Το έγγραφο στήριξης μπορείτε να το βρείτε εδώ
Η μελέτη θα συνεισφέρει στο διάλογο για πιθανές
πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά
τις νέες προκλήσεις για τους εργαζόμενους και τους
εργοδότες. Πρόκειται για μία σημαντική ευκαιρία
προκειμένου να καταγραφούν οι εμπειρίες των
συμμετεχόντων οι οποίες θα ληφθούν υπόψη από
τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής το προσεχές
διάστημα. Το έγγραφο στήριξης μπορείτε να το
βρείτε εδώ
Για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, πατήστε
εδώ .
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να
επικοινωνήσετε στο email: koniar@uom.edu.gr

Θα ξεπεράσει τα $3 δισ. η αγορά ηλεκτρονικού εμπορίου το 2022
Το ψηφιακό κανάλι αγορών επιλέγουν όλο και περισσότεροι καταναλωτές ανά τον κόσμο, τάση που εκτοξεύει στα ύψη τον
παγκόσμιο τζίρο του ηλεκτρονικού εμπορίου. Το 2022, η αξία της αγοράς του e-commerce θα υπερβεί τα $3 δισ. από περίπου
$2,6 δισ. το 2021, που συνιστά σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) 16,8%.Η αγορά αναμένεται να συνεχίσει τον έντονα
ανοδικό ρυθμό της και να φτάσει στα επίπεδα των $5,5 δισ. το 2026, καταγράφοντας μέσο σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης
(CAGR) 15,2%.
Στο μεταξύ, σύμφωνα με τους αναλυτές, η Βόρεια Αμερική, που ήταν το 2021 η μεγαλύτερη γεωγραφική περιοχή για την
παγκόσμια αγορά ηλεκτρονικού εμπορίου, θα παραμείνει και το 2022 κομβικός παίκτης για τον κλάδο του e-commerce διεθνώς.
Σύμφωνα με ειδικό report του Research and Markets, η περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού ήταν το 2021 η δεύτερη μεγαλύτερη
περιοχή στην αγορά ηλεκτρονικού εμπορίου παγκοσμίως το περασμένο έτος. Τα ίδια στοιχεία κατονομάζουν ως πιο ισχυρούς
παίκτες της αγοράς του ηλεκτρονικού εμπορίου παγκοσμίως τις εταιρείες: Amazon.com Inc, JD.com Inc, Suning Commerce
Group Co. Ltd, Apple Inc, Walmart Inc, Dell Technologies Inc, Vipshop Holdings Ltd, Gome Electrical Appliances Holding Ltd,
Macy's Inc και Όμιλος Όττο.
Ο ρόλος του Διαδικτύου
Η αυξανόμενη διείσδυση του Διαδικτύου και η αυξανόμενη χρήση των smartphones προβλέπεται να συμβάλουν στην ανάπτυξη
της αγοράς ηλεκτρονικού εμπορίου. Η αυξανόμενη χρήση του Διαδικτύου και των smartphones μετατοπίζει τις προτιμήσεις των
καταναλωτών προς τις ηλεκτρονικές αγορές. Σύμφωνα με την ειδική έκθεση του We Are Social, οι συνολικοί χρήστες του
Διαδικτύου σε όλο τον κόσμο το 2020 αυξήθηκαν σε 4,54 δισεκατομμύρια με αύξηση 298 εκατομμύρια ή 7% σε σύγκριση με τον
Ιανουάριο του 2019. Επιπλέον, ο αριθμός των χρηστών κινητών ήταν 5,19 δισεκατομμύρια το 2020, δηλαδή αυξήθηκαν κατά
124 εκατομμύρια ή 2,4% το 2019. Ως εκ τούτου, η αυξανόμενη διείσδυση του Διαδικτύου σε συνδυασμό με τον αυξανόμενο
αριθμό ατόμων που χρησιμοποιούν smartphone προβλέπεται να τονώσει τη ζήτηση για την αγορά ηλεκτρονικού εμπορίου κατά
την προβλεπόμενη περίοδο.
Πάντως, οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι αυστηροί κανονισμοί και οι κάθετοι περιορισμοί, που επιβάλλονται στον τομέα του
ηλεκτρονικού εμπορίου, θα περιορίσουν κάπως τη δυναμική του κλάδου του ηλεκτρονικού εμπορίου στο εγγύς μέλλον. Οι
κάθετοι περιορισμοί, όπως οι συμφωνίες ισοτιμίας μεταξύ πλατφορμών (APPA), ο γεωγραφικός αποκλεισμός, το πιο
ευνοούμενο κράτος (MFN), το γεωφιλτράρισμα και οι περιορισμοί διαφήμισης θα λειτουργήσουν ως σημαντική πρόκληση για
τους παίκτες του ηλεκτρονικού εμπορίου. Η αύξηση των πρωτοβουλιών της κυβέρνησης και των εταιρειών για την προώθηση
των πωλήσεων ηλεκτρονικού εμπορίου αποτελεί κορυφαία τάση στην αγορά του ηλεκτρονικού εμπορίου.
(ΠΗΓΗ: sepe.gr NEWSLETTER 21.07.2022)

Περισσότερη τεχνολογία «made in EU» θέλει η Ευρώπη
Περισσότερη τεχνολογία «made in EU» θέλει η Ευρώπη, η οποία επιχειρεί αυτήν την περίοδο να αντιμετωπίσει τις στρατηγικές
εξαρτήσεις της σε τεχνολογικό επίπεδο. Οι στόχοι αυτοί έχουν περιληφθεί στη νέα ευρωπαϊκή βιομηχανική στρατηγική, που
επικαιροποίησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Ένα ισχυρότερο “Made in EU” και για μια ταχύτερη υιοθέτηση τεχνολογιών Βιομηχανίας 4.0, ιδίως από τις μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις (ΜμΕ), όπως και μείωση των εξαρτήσεων της Ε.Ε. σε ό,τι αφορά κρίσιμες πρώτες ύλες, αλλά και βασικά εξαρτήματα,
όπως οι ημιαγωγοί, βρίσκεται στην καρδιά της νέας στρατηγικής της Ένωσης. Η Ε.Ε. επιθυμεί τη στήριξη των κορυφαίων
ερευνητικών της ινστιτούτων, επιχειρήσεων και εργαζομένων υψηλής εξειδίκευσης. Οι ευρωβουλευτές θέλουν, μεταξύ άλλων, την
παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων σε ετήσια βάση σχετικά με την ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητα των
βιομηχανικών οικοσυστημάτων της Ε.Ε. σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται όσον αφορά τις οδούς μετάβασης.
Επίσης, το Κοινοβούλιο επιθυμεί τη δημιουργία μιας εργαλειοθήκης μέτρων άμυνας για τη η διαφύλαξη των ισότιμων όρων
ανταγωνισμού της ευρωπαϊκής βιομηχανίας στην ενιαία αγορά, η πρόληψη αθέμιτου ανταγωνισμού από ξένες εταιρείες που
επιδοτούνται από ξένα κράτη και η προστασία ευρωπαϊκών τομέων και τεχνολογιών. Επιπλέον, στόχος είναι ένα φιλόδοξο
επίπεδο επενδύσεων σε έρευνα και ανάπτυξη, δεδομένου ότι ο στόχος του 3 % του ΑΕγχΠ για επενδύσεις στον συγκεκριμένο
τομέα εξακολουθεί να μην έχει γίνει πραγματικότητα στη μεγάλη πλειονότητα των κρατών – μελών.
Ψηφιακή μετάβαση
Στο πλαίσιο της νέας βιομηχανικής στρατηγικής, η Ε.Ε. θα πρέπει να επιτρέπει στις εταιρείες να συμβάλουν στους στόχους της
για την κλιματική ουδετερότητα - βάσει του χάρτη πορείας της Πράσινης Συμφωνίας. Ο χάρτης προβλέπει τη στήριξη των
εταιρειών, ιδίως των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ), κατά τη μετάβαση τους σε μια ψηφιακή και ουδέτερη από άνθρακα
οικονομία, καθώς και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας υψηλής ποιότητας, χωρίς να υπονομεύεται η ανταγωνιστικότητα της
Ε.Ε. Για να μπορέσει η Πράσινη Συμφωνία να αποτελέσει στρατηγική πραγματικής ανάπτυξης πρέπει να πλαισιωθεί από μια
φιλόδοξη βιομηχανική πολιτική. Οι ευρωβουλευτές ζητούν από την Επιτροπή να τονώσει την παραγωγή οικονομικά προσιτής και
άφθονης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα και να εντατικοποιήσει τον συντονισμό του
σχεδιασμού και της χρηματοδότησης για τις απαιτούμενες υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας, ενέργειας, υδρογόνου, CO2 και
θέρμανσης/ψύξης. Ζητούν, επίσης, την επιτάχυνση των ρυθμών υλοποίησης των μέσων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται
σημαντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και να ενισχύσουν βιομηχανικές συμμαχίες, που αναπτύσσουν καινοτόμες
ρηξικέλευθες τεχνολογίες απαραίτητες για την ενεργειακή μετάβαση.
Το βιομηχανικό τοπίο σε αριθμούς
Ο κλάδος της μεταποίησης αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος της βιομηχανικής οικονομίας της Ε.Ε., αντιπροσωπεύοντας πάνω από
το 84,7% της προστιθέμενης βιομηχανικής αξίας στην Ε.Ε. και το 90,3% της απασχόλησης στον τομέα της βιομηχανίας το 2019.
Το 2019 υπήρχαν 23,2 εκατομμύρια επιχειρήσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία (αριθμός που δεν συμπεριλαμβάνει τις επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται στον χρηματοοικονομικό τομέα), οι οποίες απασχόλησαν 131,5 εκατομμύρια άτομα. Η μεγάλη
πλειοψηφία (99,8%) ήταν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες δημιούργησαν περισσότερο από το ήμισυ του ΑΕγχΠ της Ε.Ε..
«Σε συνδυασμό με τις νεοφυείς επιχειρήσεις, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι θεμελιώδους σημασίας για την Ε.Ε. και αποτελούν
κρίσιμη πηγή καινοτομίας. Οι ευρωβουλευτές θέλουν να βελτιωθεί η πρόσβασή τους στη χρηματοδότηση και να μειωθεί ο
διοικητικός τους φόρτος», αναφέρει το Κοινοβούλιο. (ΠΗΓΗ: sepe.gr NEWSLETTER 21.07.2022)

8η INDIA INTERNATIONAL MSME
EXPO & SUMMIT - 2022

28th TIRANA INTERNATIONAL FAIR
2022

Εκδήλωση με θέμα: Ερευνήτριες,
spin-offs και επιχειρηματικότητα

Το Φόρουμ Ανάπτυξης MSME
διοργανώνει
την
"8η India
International MSME Start-up Expo,
Trade Fair & Summit -2022 " από τις
25-27 Αυγούστου 2022 στο Pragati
Maidan, Νέο Δελχί. Η έκθεση αφορά
κυρίως τις ΜμΕ, τις start-up
επιχειρήσεις-βιομηχανίες, τον κλάδο
του εμπορίου και τους διάφορους
παρόχους υπηρεσιών, προσφέροντας
μία παγκόσμια πλατφόρμα για
δικτύωση, προβολή των προϊόντων
και εύρεση νέων επιχειρηματικών
αγορών .

Η
εταιρεία
RUMMINideas
μας
ενημερώνει ότι στην 28th TIRANA
INTERNATIONAL FAIR 2022 που θα
πραγματοποιηθεί
στις
1-4
Δεκεμβρίου 2022, στο Palace of
Congresses στα Τίρανα Αλβανία , θα
οργανώσει το Ελληνικό Περίπτερο
(Greek Pavillion), στο οποίο θα
συμμετέχουν ελληνικές επιχειρήσεις
με σκοπό να προωθήσουν τα ελληνικά
προϊόντα και να ενισχύσουν τις εθνικές
εξαγωγές.

Το ICC Women Hellas, σας
προσκαλεί στη δράση του Female
Founders Startups Cluster, το
Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2022 και
ώρα 11:00-14:00 στο Κέντρο
Διάδοσης Ερευνητικών
Αποτελεσμάτων Α.Π.Θ. (έναντι της
Δ.Ε.Θ.) σε ένα εξαιρετικό θέμα για
τη νεοφυή επιχειρηματικότητα, τις
γυναίκες και τη δημιουργία
εταιρειών spin-offs στα
πανεπιστήμια.
Με τη ΔΕΘ στο επίκεντρο, στην
εκδήλωση θα παρευρεθούν
επίτιμοι καλεσμένοι όπως η
Υπουργός Παιδείας &
Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως και
τον Υφυπουργό Έρευνας &
Τεχνολογίας Χρήστο Δήμα.

Στην
έκθεση
θα
συμμετέχουν
αναπτυξιακές
εταιρίες
κρατικών
βιομηχανιών, επενδύτριες τράπεζες,
συμβούλια προώθησης εξαγωγών και
επιχειρήσεις δημοσίου τομέα.

Οι (4) βασικοί πυλώνες στην GREEK
PAVILION στην έκθεση είναι:
• Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
• Κατασκευαστικό τομέα
• Γεωργία και βιομηχανία τροφίμων
και ποτών
• Τουρισμός

Για την εγγραφή επισκεπτών, πατήστε
εδώ.
Για την εγγραφή εκθέτη, πατήστε εδώ.
Για την φόρμα κράτησης χώρου,
πατήστε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με την έκθεση εδώ ή να
επικοινωνήσετε στο e-mail::
ilba@rumming.net ή στο τηλ.
2104119002

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε
εδώ ή επικοινωνήστε με email:
mkt.athens@mea.gov.in ή στο εξής

Για περισσότερες πληροφορίες,
μπορείτε να επισκεφθείτε το site:
iccwbo.gr , στο τηλ. 2103810879, ή
να επικοινωνήστε με το email:
iccgr@otenet.gr .

Σεμινάρια Αυγούστου από την TÜV HELLAS (TÜV NORD)
Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον κατάλογο που εμπεριέχει όλα τα σεμινάρια του μήνα Αυγούστου, τα οποία διοργανώνει
η TÜV HELLAS, μέλος της TÜV NORD, πατώντας εδώ .
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε το site: https://www.tuv-nord.com/gr ή να επικοινωνήσετε με email:
training@tuvhellas.gr , τηλ. +30 215 215 7455 .

9η Athens International Tourism & Culture Expo 2022
Η 9η Διεθνής Έκθεση Τουρισμού & Πολιτισμού 2022 πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 3-5 Νοεμβρίου 2022 στο Ζάππειο Μέγαρο,
Αθήνα.
Η Έκθεση θα προβάλει όλους τους κλάδους του τουρισμού και κυρίως:
➢ Leisure, Luxury, Mice, Business Travel, Πολιτιστικός Τουρισμός
➢ Online Travel, Εναλλακτικός Τουρισμός, Γαστρονομία κ.ά.
Φέτος η Έκθεση θα φιλοξενήσει 150 Διεθνείς Αγοραστές και Ταξιδιωτικούς Πράκτορες από Ευρώπη και Βόρεια Ευρώπη,
επιλεγμένες χώρες των Βαλκανίων, Τουρκία, Μέση Ανατολή (Ισραήλ, Λίβανος, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα), ΗΠΑ, Καναδά και
Αυστραλία, για να έχουν Β2Β συναντήσεις με τους εκθέτες για να δημιουργήσουν νέες συνεργασίες και αύξηση των πελατών τους.
Στην έκθεση θα συμμετέχουν Εταιρείες Τουρισμού από όλους τους κλάδους, Ξενοδοχεία, Καταλύματα, Περιφέρειες, Δήμοι και
Οργανισμοί Τουρισμού και Πολιτισμού.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το εξής site: https://aite.gr/ ή επικοινωνήστε στο εξής email: info@aite.gr ή στο εξής
τηλ: 210 6122 164 .

Διεθνές Συνέδριο AsiaFruit Congress με θέμα <<Ανάπτυξη επιχειρήσεων, δημιουργία και προώθηση νέων προϊόντων
της Ασίας>>
Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο, μας ενημερώνει ότι διοργανώνει το κορυφαίο επιχειρηματικό
συνέδριο με θέμα <<Ανάπτυξη επιχειρήσεων, δημιουργία και προώθηση νέων προϊόντων της Ασίας>> διαδικτυακά στις 7
Σεπτεμβρίου 2022 και με τη δυνατότητα φυσικής παρουσίας στις 2-4 Νοεμβρίου 2022 στην Μπανγκόκ.
Το Asia Fruit Logistica είναι ένα ετήσιο χαρακτηριστικό για την παροχή πλατφόρμας τόσο στην Ινδία όσο και παγκόσμια με στόχο
να συναντηθούν και να συζητήσουν, να μοιραστούν πληροφορίες και να εξερευνήσουν πιθανές επενδυτικές ευκαιρίες και
συνεργασίες ανθρώπων που δραστηριοποιούνται σε εύρος κλάδων προϊόντων.
Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο, μπορείτε να δείτε εδώ .

Ζήτηση Συνεργασίας από Κίνα
Η εταιρία Optics εδρεύει στην Κίνα και δραστηριοποιείται στη βιομηχανία του λέιζερ με τη δυνατότητα σύναψης συνεργασίας. Πιο
συγκεκριμένα, οι μικρο-, μακρο- και λέιζερ οπές χρησιμοποιούνται στη συσκευασία των ευπαθών τροφίμων, με απώτερο σκοπό την
παράταση
της
διάρκειας
ζωής
και
τη
βελτίωση
της
διατήρησης
της
υγρασίας
των
προϊόντων.
Περισσότερα για την τεχνική της μικροδιάτρησης με λέιζερ, επισκεφτείτε το site: www.gzcoptics.com ή επικοινωνήστε στο εξής
email: janice@gzcoptics.com .
Ζήτηση συνεργασίας από Ρωσία
Το γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Προξενείου της Ελλάδος στη Μόσχα μας ενημερώνει ότι η εταιρεία
«Enesay Group» η οποία εδρεύει στη Δημοκρατία της Κιργιζίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας και δραστηριοποιείται στην παραγωγή
μαλλιού διαφόρων ειδών, εκδήλωσε ενδιαφέρον για σύναψη συνεργασίας με ελληνικές επιχειρήσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουνε με τον κ. Emil Makeev, Γενικό Διευθυντή στο
τηλέφωνο +996552527152 και στο email: enesaygroup@gmail.com

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1092 /04-07-2022 (ΑΔΑ: 686Υ46ΜΠ3Ζ-0ΟΞ)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1169/21.07.2021 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)
«Καθορισμός του τρόπου, των διαδικασιών και των οργάνων για την εφαρμογή του άρθρου 13A του ν. 2523/1997, για την αναστολή
λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης, την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης και του ειδικού προστίμου από τα όργανα
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β΄ 3294). (ΦΕΚ 3698/Τεύχος Β΄/13.07.2022)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (συνέχεια)
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΥΠΟΙΚ 88507 /23-06-2022
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 75244ΕΞ2022/31.05.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και
Επενδύσεων «Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιχορήγησης σε
επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19 και υπέστησαν
μεγάλες οικονομικές απώλειες που επιτάθηκαν από τους παγετούς του 2021, στις Περιφερειακές Ενότητες Ημαθίας και Πέλλας
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης, Καστοριάς και Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας και στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας» (Β΄2760)
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ A. 1097 /13-07-2022 (ΑΔΑ: ΩΝΚ946ΜΠ3Ζ-ΒΩΟ)
Ανακαθορισμός του χρόνου επικαιροποίησης των δημοσιοποιημένων καταστάσεων ληξιπρόθεσμων οφειλών για τα έτη 2020,
2021, 2022 και 2023. (ΦΕΚ 3793/Τεύχος Β΄/18.07.2022)
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Ο ΔΕΑΦ 1064803 ΕΞ 2022 (ΑΔΑ: ΨΒΞΚ46ΜΠ3Ζ-ΩΑ3)
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 51, 52, 56, 65 και 68 του ν. 4955/2022 (Α’ 139/14.07.2022) «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 (Ν. 4955/2022)
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1096 /12-07-2022 (ΦΕΚ 3818/Τεύχος Β΄/21.07.2022)
Εξειδίκευση των παραβάσεων περί εγκατάστασης ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής
δεδομένων εισροών εκροών στις φορολογικές αποθήκες και στις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων
και καθορισμός του ποσού των διοικητικών προστίμων.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΙΣΠΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μαδρίτη, απέστειλε ενημερωτικά έγγραφα
με θέμα:
- ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΟΜΙΛΩΝ BIOMHXANIAΣ MOΔΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ
- ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ
- ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ EMΠΟΡΙΚΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ
- 13Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΩΣ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΟΥΣΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΦΗΜΗ ΜΕΤΑΞΥ 60 ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΔΙΕΘΝΩΣ
- ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ
- ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ MWC ΣΤΗ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ ΣΕ ΜΟΝΙΜΗ ΒΑΣΗ
- ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ
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 .
ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σεούλ, απέστειλε ενημερωτικά έγγραφα με
θέμα:
- Έρευνα Αγοράς Καλλυντικών Νοτίου Κορέας 2021
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στη Σεούλ (www.agora.mfa.gr), email: ecocom-seoul@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ: www.veth.gov.gr .
ΣΕΡΒΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βελιγράδι, απέστειλε ενημερωτικά έγγραφα
με θέμα:
- Η βιομηχανία τροφίμων και η αγορά ελαιολάδου στη Σερβία
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

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (συνέχεια)
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
9η Athens International Tourism Expo 2022
Πόλη: Αθήνα, Ζάππειο Εκθεσιακό Κέντρο
Ημερομηνία: 3-5/11/2022
Εκθέματα: Έκθεση για νέες συνεργασίες στον εισερχόμενο τουρισμό
Πληροφορίες: Site: https://aite.gr/el/ , τηλ: +30 210-6122164 , e-mail: info@aite.gr

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
TOURISM ITB CHINA
Πόλη: Shanghai World Expo Exhibition and Convention Centre (SWEECC), Σαγκάη, Κίνα
Ημερομηνία: 5 Σεπτεμβρίου 2022
Εκθέματα: Έκθεση δημοσιογράφων και τουριστικών γραφείων
Πληροφορίες: Site: http://www.itb-china.com/
FOOD AND HOTEL ASIA
Πόλη: Singapore Expo, Σιγκαπούρη
Ημερομηνία: 5-8 Σεπτεμβρίου 2022
Εκθέματα: Έκθεση τροφίμων και εξοπλισμού μαζικής εστίασης
Πληροφορίες: Site: www.enterprisegreece.gov.gr , email: a.gravanis@eg.gov.gr , τηλ. 2103355779
SPECIALITY FINE FOOD LONDON
Πόλη: Λονδίνο, Αγγλία
Ημερομηνία: 5-6 Σεπτεμβρίου 2022
Εκθέματα: Έκθεση τροφίμων και ποτών
Πληροφορίες: Email: marketing@greatexhibitions.gr
INTERNATIONAL FAIR SMM
Πόλη: Αμβούργο, Γερμανία
Ημερομηνία: 6-9 Σεπτεμβρίου 2022
Εκθέματα: Έκθεση ναυτιλιακού εξοπλισμού
Πληροφορίες: Site: https://www.enterprisegreece.gov.gr/

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Ινδία
Το Εμπορικό Τμήμα της Πρεσβείας της Ινδίας στην Αθήνα (Tηλ: +30 210 7216227, 210 7216481, Email:
mkt.athens@mea.gov.in , Website: www.indianembassy. Το Εμπορικό Τμήμα της Πρεσβείας της Ινδίας στην Αθήνα, ενημερώνει
ότι η εταιρεία Bhel προσκαλεί παγκοσμίου φήμης πωλητές σε διαγωνισμό και προκηρύσσει ηλεκτρονική προσφορά των
ακόλουθων ειδών όπως περιγράφεται παρακάτω:
Tομέα κατασκευής φωτοβολταϊκών μονάδων/αγωγών & Mηχανικής ορυκτών πόρων
Η προθεσμία υποβολής προσφορών παρατείνεται έως 25 Ιουλίου 2022.
Για την δήλωση συμμετοχής και υποβολής, πατήστε εδώ .
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα .
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25/7/202 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ
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ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ
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27/7/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ (ΨΩΜΙ)
ΤΗΛ 2695360606

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

331

29/7/2022 ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΗΛ.2310381080

424 ΓΣΝ

337

29/7/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ.ΤΗΛ.2695360607

330

1/8/2022 ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΩΝ Νο 2
ΤΗΛ.2310381080
2/8/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΗΣΜΟΥ.ΤΗΛ.2695360606
2/8/2022ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.ΤΗΛ,2695360606
3/8/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
(ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ).ΤΗΛ.2310381080
3/8/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 2 ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ
ΜΕΘ.ΤΗΛ.2310381080
3/8/2022 ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΑΣ ΔΙΠΟΡΤΟΥ
ΨΗΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ.ΤΗΛ. 2310381080
3/8/2022 ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΦΙΑΛΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΗΛ. 2310381080
5/8/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ
ΚΤΗΡΙΟΥ.ΤΗΛ.2413504379.
5/8/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ ΣΚΑΛΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.ΤΗΛ.2313317758.
10/8/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΚΡΑΝΩΝ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ
ΤΥΠΟΥ.ΤΗΛ.2103483225
22/8/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ
ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(LEASING) 5ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ,3
ΜΙΚΡΟΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ.ΤΗΛ.2103483161
22/8/2022 1ος ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΚΗΡΟΖΙΝΟΦΟΡΩΝ ΤΗΛ.210 3483161
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23/8/2022 ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΤΗΛ.2105504398
6/9/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ,ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ.ΤΗΛ.275025573
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ 1Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΦΟΡΗΤΟΥ - ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛ.2695360606
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ 1Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΤΗΛ
2695360606.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ 1Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 5 ΚΛΙΝΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΑ ΤΗΝ
ΜΕΘ ΤΗΛ.2695360606

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
424 ΓΣΝ

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

424 ΓΣΝ

424 ΓΣΝ

424 ΓΣΝΘ

424 ΓΣΝΘ

ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΣΔΥΣ ΘΗΣΕΑΣ

ΑΣΔΥΣ ΘΗΣΕΑΣ

ΑΣΔΥΣ ΘΗΣΕΑΣ
201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
424 ΓΣΝΘ

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

•

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.

