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ΒΕΘ: Θετική εξέλιξη η αύξηση, κατά 2%, του κατώτατου μισθού
Προς τη σωστή κατεύθυνση χαρακτηρίζει το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, την αύξηση του κατώτατου μισθού, κατά 2%, από
την 1η Ιανουαρίου του 2022, που ενέκρινε, χθες, το υπουργικό συμβούλιο μετά από σχετική εισήγηση του υπουργού Εργασίας, Κωστή
Χατζηδάκη.
"Πρόκειται για μία συμβολική απόφαση που καταδεικνύει τις μελλοντικές προθέσεις της κυβέρνησης για αξιοπρεπείς μισθούς, χωρίς,
την ίδια ώρα, να δημιουργεί, ουσιαστική οικονομική επιβάρυνση στις επιχειρήσεις, που τόσο έχουν πιεστεί τα τελευταία χρόνια από
την οικονομική κρίση, αλλά και από την πανδημία" αναφέρει ο πρόεδρος του ΒΕΘ, Αναστάσιος Καπνοπώλης επισημαίνοντας ωστόσο
πως θα πρέπει οι εξαγγελίες για την αύξηση του κατώτατου μισθού να συνοδευτούν και από μειώσεις εργοδοτικών ασφαλιστικών
εισφορών, καθώς και από μειώσεις των φορολογικών συντελεστών των επιχειρήσεων, προκειμένου να γίνουν περισσότερο
ανταγωνιστικές.
"Οι επιχειρήσεις καταβάλουν τιτάνιες προσπάθειες για να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους και παράλληλα να δημιουργήσουν
θέσεις εργασίας, κατά συνέπεια θα πρέπει να στηριχτούν από κοινοτικά κονδύλια και αναμφίβολα από τους πόρους του Ταμείου
Ανάκαμψης" καταλήγει ο κ. Καπνοπώλης.

Ανοικτό για τη συμμετοχή τουριστικών καταλυμάτων και ακτοπλοϊκών εταιριών
το Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού ΟΑΕΔ 2021-2022
+20% επιδότηση τον Αύγουστο και νέα ηλεκτρονική αίτηση αποπληρωμής
Δελτίο Τύπου (23.07.2021). Ο ΟΑΕΔ καλεί τους ενδιαφερόμενους παρόχους τουριστικών καταλυμάτων και ακτοπλοϊκών εισιτηρίων
που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο ενισχυμένο Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2021-2022, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής
στο Μητρώο Παρόχων. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από την 24.07.2021 αποκλειστικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του
Ελληνικού Δημοσίου gov.gr με κωδικούς TAXISnet ή ΟΑΕΔ στη διεύθυνση:
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/parokhoi-koinonikou-tourismou
Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: gov.gr → Εργασία και ασφάλιση → Αποζημιώσεις και παροχές → Πάροχοι κοινωνικού τουρισμού
Η εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων θα παραμείνει ανοικτή κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Προγράμματος και
έως την 30.06.2022. Το Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2021-2022 θα διαρκέσει 12 μήνες, από 01.08.2021 31.07.2022. Συνολικά
χορηγήθηκαν 300.000 επιταγές και ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 30.000.000 €.
Ως επιπλέον κίνητρα συμμετοχής, για πρώτη φορά η επιδότηση καταλυμάτων ενισχύεται κατά 20% τον Αύγουστο, ώστε να υπάρξει
ακόμα μεγαλύτερη στήριξη των επιχειρήσεων και αυξημένη διαθεσιμότητα κατά την «αιχμή» της περιόδου των διακοπών, ενώ
επιταχύνεται η αποπληρωμή των παρόχων του προγράμματος, καθώς θα υλοποιηθεί νέα ηλεκτρονική αίτηση αποπληρωμής.
Για αναλυτικές πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.oaed.gr/koinonikostoyrismos?tab=koinonikos-toyrismos-2021-2022&tab2=koinonikos-toyrismos-2021-2022&tab3=

Chambers Connect
Το ICC Ελλάς μας ενημερώνει για την πλατφόρμα Chambers Connect. Είναι μια πρωτοποριακή πλατφόρμα που σχεδιάστηκε ειδικά για
επιμελητήρια σε όλο τον κόσμο.
Eπισυνάπτονται οδηγίες για την εγγραφή και σύνδεση σας (συνημμένο). Η εγγραφή του επιμελητηρίου σας στην πλατφόρμα μπορεί να
γίνει εδώ.

Περιοδικό «Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας»
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας απέστειλε στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης το τετραμηνιαίο
περιοδικό – Μάϊος-Ιούνιος-Ιούλιος-Αύγουστος «Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας,. τεύχος 83. Για να διαβάσετε το 83ο τεύχος του
περιοδικού «Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας» του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, πατήστε εδώ.

Ενεργειακή αναβάθμιση για 50.000 κατοικίες με δίκαιη κατανομή των πόρων και ειδική μέριμνα για τα ευάλωτα νοικοκυριά
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκδόθηκε στις 29.07.2021 η εξής ανακοίνωση : Σε δημόσια
διαβούλευση τίθεται ο Οδηγός του νέου «Εξοικονομώ» . Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει το νέο «Εξοικονομώ» για την ενεργειακή
αναβάθμιση περισσότερων από 50.000 κατοικιών, στο οποίο θεσπίζονται κοινωνικά κριτήρια για τη στήριξη ευάλωτων νοικοκυριών.
Το νέο πρόγραμμα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία τον Οκτώβριο με την ενεργοποίηση της πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων. Η
υποβολή αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά για χρονικό διάστημα ενός μήνα από την καθορισμένη ημερομηνία έναρξης και θα είναι
ταυτόχρονη σε όλη την Επικράτεια. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 632 εκατομμύρια ευρώ και μαζί με τη μόχλευση θα
κινητοποιηθούν κεφάλαια πάνω από 1 δισ. ευρώ. Η μέση εκτιμώμενη επιδότηση ανέρχεται στο 62% της συνολικής δαπάνης, ενώ
στόχος είναι η ενεργειακή αναβάθμιση περισσότερων κατοικιών σε ποσοστό 38% συγκριτικά με τον προηγούμενο κύκλο του
προγράμματος. Με το νέο σύστημα υποβολής αιτήσεων καταργείται η χρονική προτεραιότητα, ενώ οι αιτήσεις θα βαθμολογούνται
βάσει ενεργειακών, οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων. Θα δοθεί προτεραιότητα σε νοικοκυριά με χαμηλότερα εισοδήματα, σε
ΑΜΕΑ, μονογονεϊκές οικογένειες, μακροχρόνια ανέργους, πολύτεκνους και σε νοικοκυριά με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες. Η
εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας βάσει του προτεινόμενου κόστους παρεμβάσεων θα αποτελέσει το σημαντικότερο
κριτήριο σε ποσοστό 50% και ακολουθεί το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα σε ποσοστό 15%. Ειδικά για φυσικά πρόσωπα και
νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα, έχει προβλεφθεί ξεχωριστός προϋπολογισμός που θα φτάσει τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Για
φυσικά πρόσωπα με ατομικά εισοδήματα έως 5.000 ευρώ και για νοικοκυριά με οικογενειακά εισοδήματα έως 10.000 ευρώ, η
επιδότηση θα ανέρχεται στο 75%. Επιπλέον, εισάγεται εγγυοδοσία για τον τραπεζικό δανεισμό τους προκειμένου να προχωρήσουν
σε παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών τους. Σε περίπτωση εξάντλησης των πόρων για τη συγκεκριμένη
κατηγορία, υπάρχει πρόβλεψη να δοθούν πρόσθετα κεφάλαια από τον συνολικό προϋπολογισμό του προγράμματος για την ένταξη
επιπλέον ωφελούμενων.
Το νέο «Εξοικονομώ» παρουσιάστηκε σήμερα σε συνέντευξη Τύπου από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστα
Σκρέκα, τη Γενική Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του ΥΠΕΝ, Αλεξάνδρα Σδούκου και τον πρόεδρο του Τεχνικού
Επιμελητηρίου Ελλάδος, Γιώργο Στασινό.
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, δήλωσε: «Την επόμενη πενταετία θα υλοποιήσουμε ένα τεράστιο κύμα
ενεργειακής αναβάθμισης εκατοντάδων χιλιάδων νοικοκυριών, επιχειρήσεων και δημοσίων κτιρίων και για τον σκοπό αυτόν θα
κινητοποιήσουμε περισσότερα από 3 δισ. ευρώ. Το πρόγραμμα «Εξοικονομώ» αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων που έχουμε θέσει για τη μείωση των εκπομπών αερίων
του θερμοκηπίου και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Επίσης, θα συμβάλλει καθοριστικά στην αντιμετώπιση της
ενεργειακής ένδειας, με τον περιορισμό του κόστους ενέργειας για νοικοκυριά, ενισχύοντας παράλληλα την ανάπτυξη με την τόνωση
του κατασκευαστικού κλάδου και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Για να κάνουμε δικαιότερο και αποδοτικότερο το
πρόγραμμα, καταργούμε τη χρονική ιεράρχηση των αιτήσεων και θεσπίζουμε ενεργειακά, κοινωνικά και εισοδηματικά κριτήρια.
Όπως έχουμε ξαναπεί, η μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής, είναι μια μάχη που δίνουμε όλοι μαζί. Αποτελεί σταθερή μας δέσμευση,
που κάνουμε και πράξη, να μην αφήσουμε κανέναν συμπολίτη μας πίσω καθώς οικοδομούμε ένα καλύτερο περιβάλλον για όλους
μας».
Η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αλεξάνδρα Σδούκου,
δήλωσε: «Το νέο Εξοικονομώ μπαίνει σήμερα στη γραμμή της αφετηρίας. Η ριζική ανανέωση του προγράμματος απαντά στις
σύγχρονες ανάγκες για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών σε απόλυτη ευθυγράμμιση με τις ευρωπαϊκές πολιτικές για την
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας. Συγχρόνως, ανταποκρίνεται στις νέες
απαιτήσεις για πιο «έξυπνα» σπίτια (smarthomes), με την επιδότηση της εγκατάστασης έξυπνων συστημάτων διαχείρισης, τα οποία
συμβάλλουν στη μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας. Με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση 50.000 κατοικιών, αριθμός που
ξεπερνά όλα τα προηγούμενα προγράμματα, το «Εξοικονομώ» συγκαταλέγεται μεταξύ των δράσεων με έντονα αναπτυξιακό
χαρακτήρα με άμεσο όφελος για τους πολίτες, αλλά και την απασχόληση, καθώς δημιουργεί άμεσα κύκλο εργασιών σε επιχειρήσεις
και επαγγελματίες. Το νέο πρόγραμμα αναμένεται μέσα στον επόμενο χρόνο να κινητοποιήσει πόρους σχεδόν 1 δισ. ευρώ».
Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ, Γιώργος Στασινός, δήλωσε: «Το νέο πρόγραμμα για την αναβάθμιση περισσότερων από 50.000 κατοικιών θα
είναι πιο δίκαιο και αποτελεσματικό, δεδομένου ότι για πρώτη φορά το βασικό κριτήριο θα είναι η ενεργειακή αναβάθμιση της κάθε
κατοικίας και όχι η ταχύτητα υποβολής της αίτησης που ίσχυε έως τώρα. Πρόκειται για ουσιαστική αλλαγή την οποία είχε προτείνει
το ΤΕΕ εδώ και καιρό. Παράλληλα, στο νέο «Εξοικονομώ» περιορίζεται η γραφειοκρατία, καθώς η ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου θα
είναι πλέον υποχρεωτική με αποτέλεσμα να μειώνεται δραστικά ο αριθμός των δικαιολογητικών που θα πρέπει να προσκομίζουν οι
πολίτες. Με τον νέο τρόπο αξιολόγησης των αιτήσεων διασφαλίζεται η απορρόφηση των διαθέσιμων κονδυλίων στο σύνολό τους
διότι εκτός από τις αιτήσεις που θα αξιολογηθούν θετικά θα υπάρχει και λίστα επιλαχόντων, οι οποίοι θα εντάσσονται στο
πρόγραμμα όταν θα υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι».
Οι σημαντικότερες αλλαγές στο νέο «Εξοικονομώ» σε σχέση με τα προηγούμενα προγράμματα συνοψίζονται ως εξής:
Καταργείται η χρονική ιεράρχηση υποβολής αιτήσεων.
Δημιουργείται νέα κατηγορία μόνο για τα ευάλωτα νοικοκυριά, ενισχύοντας τις πρωτοβουλίες καταπολέμησης της ενεργειακής
φτώχειας.
Η εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας βάσει του προτεινόμενου κόστους παρεμβάσεων θα αποτελέσει το σημαντικότερο
κριτήριο σε ποσοστό 50% και ακολουθεί το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα σε ποσοστό 15%.
Επιτυγχάνεται υπέρβαση κατά 108% του ετήσιου στόχου για την εξοικονόμηση ενέργειας από παρεμβάσεις σε κτίρια.
Εκτιμάται ότι θα υπάρξει ενεργειακή αναβάθμιση 50.000 νοικοκυριών όταν το μεγαλύτερο που έχει επιτευχθεί σε προηγούμενα
προγράμματα είναι περί τα 40.000 νοικοκυριά.
Το πρόγραμμα εστιάζει στα πιο ενεργοβόρα κτίρια και στις Περιφέρειες με περισσότερο κρύο τον χειμώνα.
Επανακαθορίζονται τα ποσοστά επιδοτήσεων με γνώμονα την εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας ανά Kwh, βάσει του
προτεινόμενου κόστους παρεμβάσεων.
Με στόχο την αποδοτικότερη απορρόφηση κονδυλίων, η κατανομή τους θα γίνεται ανά Περιφερειακή Ενότητα (νομός) και όχι ανά
Περιφέρεια όπως γινόταν στο παρελθόν.
Αλλάζει το καθεστώς των ωφελούμενων, καθώς δικαιούχοι μπορούν να είναι μόνο όσοι έχουν εμπράγματο δικαίωμα στο ακίνητο το
οποίο αποτελεί την κύρια κατοικία τους.
Περιορίζεται ο αριθμός των αιτήσεων ανά ωφελούμενο σε μία (1) αίτηση.
Καταργούνται οι αιτήσεις αποκλειστικά για παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους σε πολυκατοικίες.
Στοχεύοντας στην ψηφιοποίηση του κράτους και τον περιορισμό της γραφειοκρατίας, η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου/Διηρημένης
Ιδιοκτησίας καθίσταται υποχρεωτική και επιδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος.
Δημιουργείται λίστα επιλαχόντων για τη διασφάλιση της απορρόφησης των διαθέσιμων πόρων και αύξηση των δικαιούχων.

Μέχρι τις 4 Αυγούστου οι αιτήσεις επιδότησης παγίων δαπανών
Μέχρι τις 4 Αυγούστου οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για την ενίσχυση τους, με τη μορφή
επιδότησης παγίων δαπανών, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» (https://www.aade.gr/mybusinesssupport) . Αυτό
προκύπτει από την Κοινή Υπουργική Απόφαση η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ και αφορά τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις
χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών για την περίοδο Απριλίου - Δεκεμβρίου 2020, σε επιχειρήσεις που
επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού COVID-19.

Δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης χρηματοδότησης για ωφελούμενους που απορρίφθηκαν στη Δράση
«Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων»
Σύμφωνα με τη δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων» του
ΕΠΑνΕΚ, ωφελούμενοι των οποίων η αίτηση χρηματοδότησης, που υποβλήθηκε έως την καταληκτική ημερομηνία και ώρα της
Δράσης, 30 Ιουλίου 2021 και ώρα 15:00 απορρίπτεται, έχουν τη δυνατότητα μετά την έκδοση της σχετικής απορριπτικής τους
απόφασης να υποβάλουν νέα αίτηση χρηματοδότησης. Η αίτηση αυτή μπορεί να υποβληθεί μέχρι και την Πέμπτη 30/09/2021 και
ώρα 15:00. Το δικαίωμα νέας υποβολής παύει να υφίσταται σε περίπτωση που η επιχείρηση αυτή ενταχθεί στη Δράση. Με αυτόν τον
τρόπο αυξάνεται η δυνατότητα των αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων να επωφεληθούν από τη συμμετοχή τους στη Δράση.
Στόχος της Δράσης είναι η αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών των δικηγορικών γραφείων προκειμένου οι δικηγόροι να έχουν τη
δυνατότητα να παρέχουν τις υπηρεσίες τους μέσω τηλεδιάσκεψης, αλλά και να αξιοποιήσουν τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία στην
διαδικασία απονομής της Δικαιοσύνης, σε δικαστήρια και σωφρονιστικά́ καταστήματα της χώρας.
Δικαιούχοι της Δράσης είναι οι αυτοαπασχολούμενοι δικηγόροι, ως φυσικά πρόσωπα, εγγεγραμμένοι στον Δικηγορικό Σύλλογο, που
λειτουργούν νομίμως στη χώρα και έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ έως και την 31/12/2020.
Επισημαίνεται ότι αποκλείονται τα πάσης φύσεως νομικά πρόσωπα.
Επιδοτούνται αιτήσεις με επιχορήγηση από 500 ευρώ έως 2.000 ευρώ, ανάλογα με τα έσοδα του 2019, για δαπάνες ψηφιακού
εκσυγχρονισμού.
Οι ωφελούμενοι, οι οποίοι έκαναν έναρξη εντός του 2020, δύναται να αιτηθούν και να λάβουν ως ανώτερο όριο επιχορήγησης ποσό
1.500 ευρώ.
Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών:
i) γίνεται ηλεκτρονικά στο www.ependyseis.gr .
ii) διαρκεί από 16/06/2021 και ώρα 13:00 μέχρι 30/07/2021 και ώρα 15.00
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στο
ΠΣΚΕ.
Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.
Για κάθε πρόσθετη πληροφορία σχετικά με τη Δράση μπορείτε να απευθυνθείτε ή να ανατρέξετε:
• στο Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Δραγατσανίου 8, πλατεία Κλαυθμώνος, Αθήνα. Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως και
Παρασκευή από τις 10.00 π.μ. έως τις 2.00 μ.μ.
• στο 801 11 36 300 (από σταθερό, με αστική χρέωση από τις 9.00 π.μ. έως τις 4.30 μ.μ.
• στην ιστοσελίδα της Δράσης
• στην ιστοσελίδα www.espa.gr .
• στα σημεία Πληροφόρησης ΕΦΕΠΑΕ & των Περιφερειακών Μονάδων του: www.efepae.gr .

Νέοι δικαιούχοι της «Ψηφιακής Μέριμνας»
30.07.2021 : Κοινή ανακοίνωση Τύπου των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Διευρύνονται οι κατηγορίες των δικαιούχων της «Ψηφιακής
Μέριμνας», του προγράμματος των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που υλοποιείται από την «Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη
Α.Ε.», εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και αποτελεί ένα από τα πρώτα έργα σε
πανευρωπαϊκό επίπεδο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τη διάρκεια του Γ’ κύκλου, ο
οποίος θα ξεκινήσει στο τέλος Αυγούστου, θα μπορούν να καταθέσουν αίτηση οι οικογένειες οι οποίες είναι δικαιούχοι επιδόματος
παιδιού ΟΠΕΚΑ στις Β’ και Γ’ εισοδηματικές κατηγορίες (ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα από 6.000 έως 15.000 ευρώ), και
ταυτόχρονα έχουν τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα ή έχουν εξαρτώμενο τέκνο με αναπηρία. Όπως συνέβη και στους πρώτους
δύο κύκλους του προγράμματος, οι δικαιούχοι του Γ’ κύκλου θα λάβουν επιταγή 200 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο ηλικίας από 4
έως 24 ετών, το οποίο φοιτά σε επιλέξιμη δημόσια εκπαιδευτική δομή στην Ελλάδα, για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού (tablet,
laptop, desktop). Επίσης, σήμερα 30 Ιουλίου 2021 κλείνουν οι Α’ και Β’ κύκλοι της «Ψηφιακής Μέριμνας». Οι δικαιούχοι, των οποίων
οι αιτήσεις έχουν ήδη κατατεθεί και εγκριθεί (ή πρόκειται να εγκριθούν), θα μπορούν να κάνουν χρήση των επιταγών τους για την
αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού έως τη 1 Νοεμβρίου 2021. Συνολικά, από τις 5 Απριλίου 2021, όταν άνοιξε ο Α’ κύκλος του
προγράμματος, έως τις 30 Ιουλίου 2021, εκδόθηκαν 435.484 επιταγές 264.592 δικαιούχων. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της
εκπαίδευσης συντελείται με γοργούς ρυθμούς, με σημαντικές επενδύσεις για τη ριζική αναβάθμιση των δημόσιων δικτύων και
πληροφοριακών συστημάτων, την ενίσχυση του τεχνολογικού εξοπλισμού του συνόλου των εκπαιδευτικών δομών και την
αναβάθμιση της σύνδεσής τους με το διαδίκτυο, τη δημιουργία εκτεταμένου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού στο πλαίσιο της
αναμόρφωσης των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών, την αύξηση της επαφής των μαθητών με τις νέες τεχνολογίες στο σχολείο,
και την υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών για τη χρήση ψηφιακών εκπαιδευτικών
εργαλείων. Οι ψηφιακές δεξιότητες αποτελούν πολύτιμο εφόδιο ζωής για όλους στην εποχή της παγκόσμιας κοινωνίας της γνώσης.
Είναι απόλυτη προτεραιότητά μας να διασφαλίσουμε ότι η συμμετοχή στον ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης αφορά κάθε
νέα και νέο, με ειδική πρόνοια για τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, στις οποίες και απευθύνεται ο Γ’ κύκλος της «Ψηφιακής
Μέριμνας» κατά προτεραιότητα. Δίνουμε επιπλέον ψηφιακά εργαλεία για το σήμερα και το αύριο, σε κάθε παιδί. Μεριμνούμε,
υποστηρίζουμε, ενισχύουμε.

Τροπολογία για τη ρύθμιση οφειλών λόγω της πανδημίας
Τη ρύθμιση των χρεών που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας σε έως 36 άτοκες και έως 72 έντοκες δόσεις (2,5% τόκο)
προβλέπει η τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε χθες στις 27.07.2021 στη Βουλή. Αφορά επιχειρήσεις και
φυσικά πρόσωπα που έχουν πληγεί και οφειλές που έχουν ήδη βεβαιωθεί από τον Μάρτιο του 2020 έως σήμερα, ενώ οι οφειλέτες που
απώλεσαν ρύθμιση τμηματικής καταβολής δύναται να αναβιώνουν τη ρύθμιση. Προβλέπει ελάχιστη καταβολή 30 ευρώ για οφειλές
μέχρι 1.000 ευρώ και 50 ευρώ για οφειλές άνω των 1.000 ευρώ. Η ίδια τροπολογία επεκτείνει και τον Αύγουστο την έκπτωση φόρου 3%
σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης του φόρου εισοδήματος, ενώ ορίζει ότι ο φετινός ΕΝΦΙΑ θα εξοφληθεί σε 6 μηνιαίες δόσεις από το
Σεπτέμβριο 2021 έως το Φεβρουάριο 2022.

Έναρξη υποβολής αιτήσεων στα 30 ΙΕΚ του ΟΑΕΔ Διετής επαγγελματική κατάρτιση με πρακτική άσκηση σε 42 ειδικότητες
αιχμής
Δελτίο Τύπου ΟΑΕΔ , 29.07.2021: Ξεκίνησε την Πέμπτη 29 Ιουλίου 2021, η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή
σπουδαστών και σπουδαστριών στα 30 Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ΟΑΕΔ, για το έτος κατάρτισης 2021-2022, σε
42 ειδικότητες με υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από όλους τους
ενδιαφερόμενους έως και τις 22 Σεπτεμβρίου και ώρα 18:00. Δικαίωμα αίτησης έχουν όσοι είναι κάτοχοι τουλάχιστον απολυτηρίου
λυκείου ανεξαρτήτως ηλικίας. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr με τους κωδικούς
πρόσβασης TAXIS στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-iek-touoaed
Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε σχολείο → Εγγραφή σε ΙΕΚ του ΟΑΕΔ. Στόχος των ΙΕΚ-ΟΑΕΔ
είναι να παρέχουν ποιοτική αρχική επαγγελματική κατάρτιση που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της οικονομίας και να εξασφαλίζουν
στους καταρτιζόμενους τα ανάλογα προσόντα μέσω της παροχής επιστημονικών, τεχνικών, επαγγελματικών και πρακτικών
γνώσεων, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να αναπτύξουν δεξιότητες που θα διευκολύνουν την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Η
φοίτηση στα ΙΕΚ είναι διάρκειας πέντε (5) συνολικά εξαμήνων, επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής
κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας, σύμφωνα με τα συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και σε
ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, συνολικής διάρκειας 960 ωρών. Τα ΙΕΚ-ΟΑΕΔ εξασφαλίζουν στους αποφοίτους (μετά
από εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης) Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 5. Οι ειδικότητες
για το έτος κατάρτισης 2021-2022 είναι οι εξής: 1.
Αθλητικός Δημοσιογράφος, 2.
Βοηθός
Βρεφονηπιοκόμων
,
3.
Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας, 4. Βοηθός Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας, 5.
Βοηθός
Νοσηλευτικής Τραυματολογίας, 6. Βοηθός Φαρμακείου, 7.
Βοηθός Φυσικοθεραπείας, 8.
Γραμματέας
Ανώτερων
και
Ανώτατων Στελεχών, 9.
Γραφιστική Εντύπου και
Ηλεκτρονικών Μέσων, 10.Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου,11.
Ζωγραφική Τέχνη,12.
Θρησκευτικού Τουρισμού και Προσκυνηματικών Περιηγήσεων, 13.
Μουσική
Τεχνολογία,
14.
Προπονητής Αθλημάτων, 15.Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας , 16. Στέλεχος
Διοίκησης
και
Οικονομίας
,17.
Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της ναυτιλίας, 18.
Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα του
Τουρισμού, 19. Στέλεχος Εμπορίας Διαφήμισης και προώθησης προϊόντων (Marketing), 20.Στέλεχος Μηχανογραφημένου
Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου, 21. Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics), 22. Τέχνη φωτογραφίας, 23.
Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης, 24.Τεχνικός Αισθητικής Τέχνης & Μακιγιάζ, 25.
Τεχνικός
Αισθητικός
Ποδολογίας
Καλλωπισμού Νυχιών και Ονυχοπλαστικής , 26.
Τεχνικός Αρτοποιός – Ζαχαροπλαστικής , 27.
Τεχνικός Δικτύων και
Τηλεπικοινωνιών, 28.
Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, 29.Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού
και Κλιματισμού, 30.
Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα - Web designer - Developer/Video Games), 31.
Τεχνικός Η/Υ, 32.Τεχνικός Θεατρικού Μακιγιάζ και Θεατρικών Κομμώσεων , 33. Τεχνικός
κινούμενης
εικόνας
Ηλεκτρονικής σχεδίασης Γραφήματος, 34. Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (Chef) , 35.Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών
Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, 36. Τεχνικός Μηχανοτρονικής, 37.
Τεχνικός
Συντήρησης Έργων Ζωγραφικής, 38.Τεχνικός Τεχνολογίας Ενδύματος και Υποδήματος – Σχεδιαστής Μόδας, 39. Τεχνικός
Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Υπηρεσία Υποδοχής - Υπηρεσία ορόφων - Εμπορευμάτων), 40.Τεχνικός
Φαρμάκων Καλλυντικών και παρεμφερών Προϊόντων , 41.
Τεχνικός Χειροποίητου Κοσμήματος και Σχεδιασμού Κοσμήματος ,
42.
Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων. Για να βρείτε τα ΙΕΚ-ΟΑΕΔ που λειτουργούν στην περιοχή σας, καθώς και
για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση: https://www.oaed.gr/iek-oaed-arkhiki-epaghghelmatiki-katartisi .

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πρώτο μεταξύ των κρατών – μελών το Εταιρικό Σύμφωνο της Ελλάδας για τη νέα
προγραμματική περίοδο (ΕΣΠΑ) 2021-2027
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα, Πέμπτη 29 Ιουλίου 2021, πρώτο ανάμεσα στα κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το
Εταιρικό Σύμφωνο της Ελλάδας για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027, κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης εργασίας του
Πρωθυπουργού, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη με την Επίτροπο Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων της Ε.Ε., κ. Elisa Ferreira. Στην
τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος παρουσίασε το νέο πρόγραμμα
«ΕΣΠΑ 2021-2027», ο αρμόδιος Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Γιάννης Τσακίρης, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων
Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, κ. Δημήτρης Σκάλκος, ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΣ, κ. Γιώργος Ζερβός και
η Ειδική Γραμματέας Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, κ. Νίκη Δανδόλου. Το νέο Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης, που
κατατέθηκε και εγκρίθηκε πρώτο, θα κατανέμει συνολικούς πόρους 26,2 δις ευρώ (εκ των οποίων 20,9 δις ευρώ είναι η κοινοτική
συνδρομή και 5,3 δις ευρώ η εθνική συνεισφορά) στους πέντε ευρωπαϊκούς Στόχους Πολιτικής: τον καινοτόμο και έξυπνο οικονομικό
μετασχηματισμό, την ενεργειακή μετάβαση και τις πράσινες και γαλάζιες επενδύσεις, τις υποδομές μεταφορών, το ανθρώπινο
δυναμικό και τις χωρικές επενδύσεις. Δείτε εδώ το σχετικό Δελτίο Τύπου του Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων .

Αύξηση του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου κατά 2% από 1ης Ιανουαρίου 2022
Δείτε εδώ την ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Ο ρόλος της εγκατάστασης κουφωμάτων και η ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου
Ορθές τεχνικές-πρακτικές εγκατάστασης κουφωμάτων και προσόψεων κτιρίων από την ΠΟΒΑΣ στην ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2021
Το Σάββατο 16 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο του Building Green Open Space 2021, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αλουμινίου
Σιδήρου - ΠΟΒΑΣ θα παρουσιάσει μυστικά και πρακτικές για το πως μπορεί ένα κτίριο να γίνει πιο αποδοτικό, μέσα από τη σωστή
εγκατάσταση
κουφωμάτων.
Στην ημερίδα του ΠΟΒΑΣ:
• Θα προβληθούν τρόποι και παραδείγματα για επίτευξη της μέγιστης απόδοσης ενός κτιρίου
• Θα γίνουν live εγκαταστάσεις κουφωμάτων αλουμινίου

•

Θα γίνει σαφές μέσα από παρουσιάσεις και εισηγήσεις πως αυτό το κομμάτι διαμορφώνει και προβάλλει την αρχιτεκτονική του
κτιρίου, μέσα από την εφαρμογή αλουμινένιων κουφωμάτων

Περισσότερες πληροφορίες: https://buildexpogreece.com/

Εκδόθηκε η ΚΥΑ για την
παράταση
της
προθεσμίας
υποβολής δικαιολογητικών από
τους δικαιούχους της αυξημένης
αποζημίωσης ειδικού σκοπού
έως τις 30/9/2021

Κατατέθηκε στη Βουλή το Σχέδιο Νόμου για την επικουρική ασφάλιση

Ανακοίνωση
Υπουργείου
Οικονομικών 23.07.2021: Με την
έκδοση της ΚΥΑ ΓΔΟΥ 791/
21.7.2021 (Β΄3268) του Υπουργείου
Οικονομικών παρατείνεται έως τις 30
Σεπτεμβρίου 2021 η προθεσμία
υποβολής
του
Ενιαίου
Πιστοποιητικού
Δικαστικής
Φερεγγυότητας για τις επιχειρήσεις
που έλαβαν στήριξη στο πλαίσιο της
αυξημένης αποζημίωσης ειδικού
σκοπού. Παράλληλα, το Ενιαίο
Πιστοποιητικό
Δικαστικής
Φερεγγυότητας προβλέπεται να
αναζητείται αυτεπαγγέλτως στις
περιπτώσεις των Πρωτοδικείων που
διαθέτουν ηλεκτρονικό σύστημα,
δηλαδή των Πρωτοδικείων Αθηνών,
Θεσσαλονίκης,
Πειραιώς
και
Χαλκίδας. Στην περίπτωση που η
έδρα της επιχείρησης δεν βρίσκεται
στις
ανωτέρω
περιοχές,
το
πιστοποιητικό, εκδίδεται από το
Πρωτοδικείο
της
έδρας
της
επιχείρησης και υποβάλλεται μέσω
της
ηλεκτρονικής
πλατφόρμας
“myBusinessSupport” της ΑΑΔΕ,
ενώ επισημαίνεται ότι η σχετική
αίτηση για την έκδοσή του δύναται
να υποβάλλεται και μέσω του gov.gr.
Με τις παραπάνω τροποποιήσεις,
παρέχεται επιπλέον χρόνος στις
επιχειρήσεις για να υποβάλουν το
ως άνω απαραίτητο πιστοποιητικό,
ενώ διευκολύνεται η διαδικασία
αναζήτησης και έκδοσής του,
μειώνοντας τα διοικητικά βάρη.
ΚΥΑ ΓΔΟΥ 791/ 21.7.2021 (Β΄3268)

Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης και συναφείς διατάξεις". Σύμφωνα με το υπουργείο

Κατατέθηκε στη Βουλή το Σχέδιο Νόμου με τίτλο "Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα
Γενιά: εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών στην
επικουρική

ασφάλιση,

ίδρυση,

οργάνωση

και

λειτουργία

Ταμείου

Επικουρικής

«επιχειρείται μια διαρθρωτική αλλαγή, στο επίκεντρο του οποίου βρίσκονται οι μελλοντικές
επικουρικές συντάξεις της νέας γενιάς, χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο οι συντάξεις του
υφιστάμενου συστήματος». Για κάθε νεοεισερχόμενο στην αγορά εργασίας από 1.1.2022
και προαιρετικά για όσους είναι κάτω των 35 ετών, θα δημιουργηθεί ένας ατομικός
λογαριασμός, στον οποίο θα σωρεύονται οι ασφαλιστικές του εισφορές .

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η νέα ΚΥΑ με τα μέτρα για τον κορονοϊό από 26.07.2021
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3276Β/24.07.2021 η ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 46819 με τα μέτρα
για τον κορονοϊό με ισχύ από τη Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2021 έως και τη Δευτέρα, 2
Αυγούστου 2021. Έλεγχος δύο φορές την εβδομάδα για ανεμβολίαστους εργαζόμενους
στην εστίαση και στις τουριστικές επιχειρήσεις. Επίσης, από το Σάββατο 24 Ιουλίου
απαγορεύεται σε όλα τα επιβατηγά πλοία, επιβατηγά - οχηματαγωγά πλοία, λάντζες,
θαλάσσια ταξί, μικρά σκάφη, επαγγελματικά και ιδιωτικά πλοία αναψυχής, επαγγελματικά
τουριστικά πλοία, καθώς και τα ημερόπλοια, ανεξαρτήτως σημαίας, η οργάνωση και η
πραγματοποίηση εκδηλώσεων διασκέδασης, καθώς και η συμμετοχή σε αυτές.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΟΡΑΣ: Κυκλοφορία μη ελληνικών προϊόντων που κάνουν χρήση των
ελληνικών Γεωγραφικών Ενδείξεων «Ούζο», «Τσίπουρο» και «Τσικουδιά» στην
αγορά της Αυστραλίας
Το Εν όψει της διαπραγμάτευσης της Συμφωνίας Ελευθέρου Εμπορίου μεταξύ ΕΕ και
Αυστραλίας, η οποία προβλέπεται ότι θα περιλαμβάνει ειδικές ρήτρες για την προστασία
των ευρωπαϊκών Γεωγραφικών Ενδείξεων, το Γραφείο ΟΕΥ της Ελλλάδας στο Σύδνεϋ
πραγματοποίησε έρευνα στην τοπική αγορά, καθώς και στο μητρώο της αρχής
Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Αυστραλίας, προκειμένου να καταγράψει την παρουσία μη
ελληνικών προϊόντων τα οποία κάνουν χρήση των ελληνικών Γεωγραφικών Ενδείξεων
Ούζο, Τσίπουρο και Τσικουδιά στην Αυστραλία, καθώς και το τρέχον νομικό καθεστώς
αυτών των προϊόντων. Δείτε εδώ το σχετικό Σημείωμα Αγοράς. (ΠΗΓΗ: AGORA
Newsletter, agora_help@mfa.gr, 26.07.2021).

38.000 επιταγές κοινωνικού τουρισμού ΟΑΕΔ ενεργοποιήθηκαν σε τουριστικά καταλύματα το πρώτο δεκαπενθήμερο του
Ιουλίου
Δελτίο Τύπου ΟΑΕΔ 27.07.2021: Το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου ενεργοποιήθηκαν συνολικά 38.000 επιταγές του
προγράμματος κοινωνικού τουρισμού 2020-2021 του ΟΑΕΔ σε τουριστικά καταλύματα της χώρας, καθώς και 4.670 επιταγές
ακτοπλοϊκής μεταφοράς. Ενδεικτικά, οι 25 περιφερειακές ενότητες με τον μεγαλύτερο αριθμό ενεργοποιημένων επιταγών σε
τουριστικά καταλύματα είναι οι εξής:
Περιφερειακή Ενότητα

Πλήθος

Ποσοστό

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

3.815

10%

ΕΥΒΟΙΑΣ

2.298

6%

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

2.125

6%

ΛΕΥΚΑΔΑΣ

2.053

5%

ΣΠΟΡΑΔΩΝ

1.849

5%

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

1.761

5%

ΠΙΕΡΙΑΣ

1.672

4%

ΘΑΣΟΥ

1.636

4%

ΧΑΝΙΩΝ

1.334

4%

ΝΗΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

1.315

3%

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

1.215

3%

ΠΑΡΟΥ

1.183

3%

ΣΥΡΟΥ

1.026

3%

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

920

2%

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

875

2%

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

869

2%

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

775

2%

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

767

2%

ΧΙΟΥ

764

2%

ΛΕΣΒΟΥ

723

2%

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

584

2%

ΝΑΞΟΥ

492

1%

ΤΗΝΟΥ

448

1%

ΚΩ

416

1%

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

414

1%

Υπενθυμίζεται ότι οι διακοπές με το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2020-2021 μπορούν να πραγματοποιηθούν έως τις 31 Ιουλίου
2021 σε τουριστικά καταλύματα του Μητρώου Παρόχων του ΟΑΕΔ.
Για αναλυτικές πληροφορίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος, καθώς και πλήρεις οδηγίες για τη διαδικασία
ενεργοποίησης των επιταγών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τη διεύθυνση https://www.oaed.gr/koinonikos-toyrismos.

Ανακοίνωση από την Πρεσβεία της Ιορδανίας στην Αθήνα
Το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο μετά από αίτημα που έλαβε από την Πρεσβεία της Ιορδανίας μας γνωρίζει το ενδιαφέρον για την
παροχή καταλόγου εισαγωγέων και διανομέων χημικών κατασκευής στην Ελλάδα, που ασχολούνται με
•
Concrete Admixtures.
•
Cement Grinding Aids.
•
Surface treatment.
•
Grouts & Anchoring products.
•
Repair Materials.
•
Flooring Materials.
•
Protective coatings.
•
Joint Sealants & Joint filler.
•
Waterproofing materials.
•
Tile adhesives & Tile grouts.
•
Other materials.
Οι Έλληνες εισαγωγείς και/ή διανομείς χημικών κατασκευής που ενδιαφέρονται για τα ως άνω, μπορούν να ενημερώσουν το ΑραβοΕλληνικό Επιμελητήριο αποστέλλοντας τα στοιχεία επικοινωνίας τους, ώστε να προωθηθούν εκ μέρους του εν λόγου επιμελητηρίων
στην Πρεσβεία της Ιορδανίας.
Στοιχεία Επικοινωνίας: Τηλ.: + 30 210-6711 210/ 6773 428 / 6726 882 (εσωτ. 109)/ Fax: + 30 210-6746577
www.arabhellenicchamber.gr/κεντρικό e-mail: mailto:chamber@arabgreekchamber.gr

Πληρωμές της κρατικής επιδότησης από το Πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ»
Δελτίο Τύπου (29.07.2021) : Tο Υπουργείο Οικονομικών, συνεπές προς τα χρονοδιαγράμματα που έχει θέσει, προχωρά σήμερα στις
πληρωμές της κρατικής επιδότησης από το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ».
Πληρωμές που ανέρχονται συνολικά στα 44,17 εκατ. ευρώ, αντιστοιχούν στην επιδότηση 19.201 δανείων και 7.774 δικαιούχων.
Δικαιούχοι του προγράμματος είναι μεσαίες, μικρές, πολύ μικρές και ατομικές επιχειρήσεις – συμπεριλαμβανομένων και των ελεύθερων
επαγγελματιών-επιτηδευματιών – που έχουν αποδεδειγμένα πληγεί από την πανδημία του κορονοϊού, δηλαδή έχουν υποστεί
τουλάχιστον 20% μείωση του κύκλου εργασιών τους κατά το έτος 2020, συγκριτικά με το έτος 2019. Η κρατική επιδότηση καλύπτει τη
μηνιαία δόση των δανείων τους σε ποσοστό έως 90%, για χρονικό διάστημα 8 μηνών, με τους δικαιούχους να καλούνται, πλέον, να
πληρώσουν μόνο το μέρος της δόσης του δανείου που τους αναλογεί. Η πληρωμή του μέρους αυτού διενεργείται απευθείας προς την
τράπεζα ή την τον διαχειριστή του δανείου τους, ακριβώς με την ίδια διαδικασία που ίσχυε έως τώρα. Αναφορικά με τους δανειολήπτες
που έλαβαν ειδοποίηση ότι εγκρίθηκε η επιδότησή τους και έχουν μη εξυπηρετούμενο δάνειο, καταγγελμένο ή μη, θα πρέπει να το
ρυθμίσουν, έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021, σε απευθείας επαφή με την τράπεζα ή τον διαχειριστή δανείων τους, αντιστοίχως. Αφού
συμφωνηθεί η ρύθμιση, η οποία θα πρέπει να είναι βιώσιμη και με μακροχρόνιο χαρακτήρα, εν συνεχεία θα δρομολογηθεί και η
καταβολή της κρατικής επιδότησης. Έως το τέλος Αυγούστου, θα ακολουθήσει και νέα φάση πληρωμών της επιδότησης, αφού
προηγουμένως ολοκληρωθεί η επεξεργασία πρόσθετου αριθμού αιτήσεων, η οποία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Με την υλοποίηση του
προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ», η Κυβέρνηση αποδεικνύει έμπρακτα, για ακόμη μία φορά, ότι παρέχει ουσιαστική στήριξη στην
επιχειρηματικότητα, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης. Παράλληλα, επιβραβεύει τη συνέπεια και
ενισχύει την κουλτούρα πληρωμών.

Μέτρα για την ελάφρυνση των πληγέντων της πανδημίας
Μέτρα για την ελάφρυνση των πληγέντων της πανδημίας, με στόχο να διευκολυνθούν για να αντιμετωπίσουν τις οφειλές τους προς τον
e-ΕΦΚΑ προβλέπονται -μεταξύ άλλων- σε τροπολογία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που κατατέθηκε στο
νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το νέο Κτηματολόγιο. Προβλέπεται, συγκεκριμένα, η ρύθμιση σε έως και 72
δόσεις των οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών που δημιουργήθηκαν την περίοδο
Μαρτίου 2020 - Ιουλίου 2021. Επιπροσθέτως, παρέχεται η δυνατότητα επανένταξης στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης σε φυσικά και νομικά
πρόσωπα με ασφαλιστικά χρέη που είχαν υπαχθεί σε ρύθμιση, αλλά την έχασαν κατά το ίδιο διάστημα. Αναλυτικά η ανακοίνωση του
υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Αναλυτικά η τροπολογία για τη ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών.
Επιχειρηματικά Νέα
Β1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ
Η Β1 Διεύθυνση Σχεδιασμού Εξωστρέφειας και Συντονισμού Φορέων Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών απέστειλε έγγραφο
που αφορά την απονομή βραβείου ΒΙΕ – Cosmos Prize, το οποίο θα απονεμηθεί στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης World Expo 2020
Dubai.
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την 31 Αυγούστου 2021.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με : τηλ: 210 3682766, φαξ: 210 3682771, e-mail:
b08@mfa.gr , ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr.
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Χάγη, απέστειλε ενημερωτικό δελτίο με θέμα
Οικονομικές & Επιχειρηματικές Ειδήσεις για τον μήνα Ιούλιο.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη
Χάγη (www.agora.mfa.gr/nl97) ,email: ecocom-hague@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr.
ΡΩΣΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα, απέστειλε Ενημερωτικό Έγγραφο με θέμα
«Έκθεση και Φόρουμ ξένων ακινήτων MIPIF, Μόσχα (on-line, off-line)».
Συγκεκριμένα:
Η ρωσική εταιρεία MIPIF, διοργανώνει τακτικά εκθέσεις ξένων ακινήτων. Λόγω της πανδημίας κάποιες εκδηλώσεις πραγματοποιούνται
και διαδικτυακά αλλά και σε υβριδική μορφή. Την περίοδο Σεπτέμβριος – Νοέμβριος 2021 θα πραγματοποιηθεί ένα διήμερο
διαδικτυακό Συνέδριο και Έκθεση (15-16 Σεπτεμβρίου), ένα διήμερο ζωντανό Φόρουμ και Έκθεση (19-20 Νοεμβρίου) καθώς και η
10ήμερη διαδικτυακή Έκθεση (11-21 Νοεμβρίου 2021)
Λόγω της αυξανόμενης ζήτησης από την πλευρά των Ρώσων για ακίνητα στο εξωτερικό (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας) και με
σκοπό την προσέλκυση μεγαλύτερου αριθμού ελληνικών επιχειρήσεων, οι διοργανωτές της έκθεσης προτείνουν μια ειδική έκπτωση
10% από τις βασικές τιμές στις ελληνικές εταιρείες που θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέχρι τις 15 Αυγούστου του τ.ε.
Σημειώνεται ότι από 19 έως 25 Απριλίου υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων της Ελλάδας πραγματοποιήθηκε
η διαδικτυακή Έκθεση “Επενδύσεις στα ακίνητα και Άδεια Διαμονής στην Ελλάδα” (https://ingreece.property/) σε συνεργασία με τη
ρωσική εταιρεία MIPIF. (συνημμένο 1) (συνημμένο 2).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη
Μόσχα (www.agora.mfa.gr ), email: ecocom-moscow@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .
ΣΕΡΒΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στo Βελιγράδι, απέστειλε τον Επιχειρηματικό Οδηγό
Σερβίας 2021.
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 .

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα
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3/08/2021

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ

ΜΕΙΟΔΟΤΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΥ

-

ΓΙΑ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΤΗΝ

ΑΝΑΔΕΙΞΗ

ΠΑΡΟΧΗ

424 ΓΣΝΘ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΛ 2310381080
473

4/08/2021

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

424 ΓΣΝΘ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΤΗΛ 2310381080
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6/08/2021

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΤΗΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΛ 2695360606
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6/08/2021

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ

ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΥΛΙΚΩΝ

ΓΙΑ

ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΛ 2695360606
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6/08/2021

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΤΗΛ 2695360606
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6/08/2021

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ

ΑΝΤΙΣΡΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΣ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ

ΤΗΣ

ΟΜΑΔΑΣ

ΤΗΝ

ΚΑΛΥΨΗ

ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΗΛ 2695360606
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11/08/2021

ΑΝΟΙΧΤΟΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΙ

ΓΙΑ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΩΝ

ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ

ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ

ΑΣΔΥΣ ΘΗΣΕΑΣ

ΚΑΙ

ΣΚΑΦΩΝ

ΤΗΛ

2103483161
480

24/08/2021

ΑΝΟΙΚΤΟ

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΓΝΘ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

"Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-

ΓΝΘ Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

Ο

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ" ΤΗΛ 2313 308-154
479

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ

1Η

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΠΛΗΝΤΥΡΙΩΝ

ΡΟΥΧΩΝ ΤΗΛ 2695360606
481

30/09/2021

ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ

ΓΙΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΤΗ

ΤΟΥ

ΧΡΗΣΗ

ΛΙΜΕΝΑ

ΠΡΟΣ

ΟΛΘ ΑΕ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΗΛ

2310593118
482

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΕΛΙΚΟΥ

ΣΕ

2Η

ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΕΠΙ

ΤΟΥ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ,

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ

ΤΟΥ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΙΟΥ SARS-COV-2 ΤΗΛ 26953 60606
483

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΕΛΙΚΟΥ

ΣΕ

2Η

ΣΧΕΔΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΕΠΙ

ΤΟΥ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ,

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΕΠΙ

ΤΟΥ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ,

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΗΛ 26953 60606
484

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΕΛΙΚΟΥ

ΣΕ

2Η

ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

1)

ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΔΥΟ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ
ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ
26953 60606

ΓΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΤΗΝ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ

ΤΟΥ

ΙΟΥ

ΚΑΙ

2)

ΕΝΟΣ

ΜΟΡΙΑΚΗΣ
SARSCOV-2

ΤΗΛ

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 υπηρεσία
συμβουλευτικής 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.

