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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 1-5 Αυγούστου
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
79 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 117.680 δικαιούχους κατά την εβδομάδα 1-5 Αυγούστου στο πλαίσιο των προγραμματισμένων
καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
Ειδικότερα:
1. Από τον e-ΕΦΚΑ θα καταβληθούν:
• 13,6 εκατ. ευρώ σε 510 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
• 12,5 εκατ. ευρώ σε 37.170 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα
κηδείας)
• 334.301 ευρώ σε 500 δικαιούχους για παροχές του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ
2. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
• 23 εκατ. ευρώ σε 59.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων
• 23 εκατ. ευρώ σε 13.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης
• 6,5 εκατ. ευρώ σε 8.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας

Επεκτείνεται η ηλεκτρονική αίτηση επιδόματος Ασθενείας και σε νέες κατηγορίες ασφαλισμένων
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ e-ΕΦΚΑ 04.08.2022
Επεκτείνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής αίτησης επιδόματος ασθενείας και για τους ασφαλισμένους των τέως φορέων ΤΑΞΥ, ΕΤΑΑΤΣΑΥ, ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ , ΕΤΑΑ-ΤΥΔΑ, ΕΤΑΑ – ΤΥΔΠ, ΕΤΑΑ – ΤΥΔΘ , ΕΤΑΠ – ΜΜΕ (ΤΑΙΣΥΤ, ΤΣΕΥΠ, ΤΑΤΤΑ), καθώς και για
Ευρωπαίους Πολίτες και Πολίτες Τρίτων Χωρών.
Υπενθυμίζεται πως σήμερα ηλεκτρονικά μπορούν να υποβάλλουν αίτημα για επίδομα ασθενείας οι ασφαλισμένοι του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Με την επέκταση της ηλεκτρονικής αυτής υπηρεσίας καταργείται η αυτοπρόσωπη παρουσία των ασφαλισμένων στις υπηρεσίες του
Φορέα και εξαλείφεται η πολύωρη αναμονή και ταλαιπωρία, ενώ διεκπεραιώνονται αιτήματα πληρωμών των επιδομάτων
γρηγορότερα στους δικαιούχους. Παράλληλα, απελευθερώνονται χιλιάδες ανθρωποώρες και αφαιρείται ένα σημαντικό διοικητικό
βάρος για τις υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.
Υπενθυμίζεται ότι η ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής χορήγησης επιδόματος Ασθενείας (https://www.efka.gov.gr/el/epidoma) είναι
διαθέσιμη στην ενιαία ψηφιακή πύλη του Δημοσίου Gov.gr και στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ (https://www.efka.gov.gr), στην ενότητα:
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες, κάνοντας χρήση των κωδικών taxisnet.

Αναρτήθηκαν οι πίνακες δικαιούχων για το νέο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους ελεύθερους
επαγγελματίες της ΔΥΠΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΥΠΑ 04.08.2022
Αναρτήθηκαν την Πέμπτη 4 Αυγούστου 2022 οι πίνακες Δικαιούχων, Ωφελουμένων και Αποκλειομένων του Προγράμματος
Κοινωνικού Τουρισμού Συνταξιούχων eΕΦΚΑ (τ. ΟΑΕΕ) της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: https://www.dypa.gov.gr/koinonikos-toyrismos-ghia-sintaksioukhoys-e-efka-prwin-oaee
Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από το Σάββατο 06.08.2022 και ο προϋπολογισμός του είναι ύψους 3 εκατ. ευρώ.
Όσοι υπέβαλαν αίτηση έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία και μόνο ένσταση κατά των αποτελεσμάτων από την Παρασκευή
05.08.2022 και ώρα 11:00 έως την Κυριακή 07.08.2022 ώρα 23:59, αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης
της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) στη διεύθυνση:
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/programmata-koinonikou-tourismou-giasuntaxioukhous-eephka-proen-oaee
Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: Αρχική / Εργασία και ασφάλιση / Αποζημιώσεις και παροχές / Προγράμματα κοινωνικού τουρισμού
για συνταξιούχους e-ΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ).
Οι ενστάσεις θα εξετάζονται από το Δ.Σ. της ΔΥΠΑ και οι επικαιροποιημένοι πίνακες Δικαιούχων, Ωφελουμένων και Αποκλειομένων
θα αναρτώνται στην παραπάνω διεύθυνση.
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα ιδιαίτερα ενισχυμένο και ελκυστικό, τόσο για τους δικαιούχους όσο και για τους παρόχους, καθώς
χαρακτηρίζεται από μειωμένη έως μηδενική ιδιωτική συμμετοχή για τους δικαιούχους στο κόστος της διανυκτέρευσης στα τουριστικά
καταλύματα και αυξημένες τιμές επιδότησης στους παρόχους. Με το νέο πρόγραμμα ενισχύεται περαιτέρω ο εσωτερικός τουρισμός
και προστίθεται μία ακόμη κατηγορία δικαιούχων στα προγράμματα κοινωνικής πολιτικής της ΔΥΠΑ. Η διαδικασία συμμετοχής
γίνεται με τη χρήση της Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού, που είναι ένας μοναδικός αριθμός για κάθε δικαιούχο και κάθε
ωφελούμενο ξεχωριστά.
Οι δικαιούχοι και ωφελούμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε τουριστικό κατάλυμα που επιλέγουν από
το «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ κατόπιν απευθείας συνεννόησής τους με τον πάροχο, καταβάλλοντας μικρή ιδιωτική συμμετοχή.
Ειδικά για καταλύματα στις νήσους Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω και στο νομό Έβρου μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 10
διανυκτερεύσεις και στα καταλύματα των Δήμων Ιστιαίας- Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας της Β. Εύβοιας και της νήσου
Σάμου έως 12 διανυκτερεύσεις εντελώς δωρεάν.
Στο πρόγραμμα ισχύουν αυξημένες τιμές επιδότησης, οι οποίες αφορούν σε όλες τις κατηγορίες καταλυμάτων, ώστε να καλυφθεί
το αυξημένο κόστος και να εξασφαλιστεί μεγάλη συμμετοχή. Επιπλέον, για το μήνα αιχμής Αύγουστο προβλέπεται αύξηση της
επιδότησης κατά 20%, ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή των τουριστικών επιχειρήσεων τη συγκεκριμένη περίοδο. Η αύξηση
θα ισχύει για όλο το χρόνο για τα καταλύματα της Βόρειας Εύβοιας και της Σάμου.
Υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται η κράτηση μέσω άλλων επιχειρήσεων, γραφείων τουρισμού κ.λπ. Κατά την άφιξή τους στο
τουριστικό κατάλυμα, οι πάροχοι ενεργοποιούν ηλεκτρονικά τις Επιταγές Κοινωνικού Τουρισμού μέσω των ηλεκτρονικών
υπηρεσιών (e- services) της ΔΥΠΑ.
Για
περισσότερες
πληροφορίες,
οι
ενδιαφερόμενοι
μπορούν
να
επισκεφτούν
την
ηλεκτρονική
διεύθυνση: https://www.dypa.gov.gr/koinonikos-toyrismos-ghia-sintaksioukhoys-e-efka-prwin-oaee
Αναλυτικά το Δελτίο Τύπου εδώ.

Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.):
Πώς θα εκδίδεται η ασφαλιστική ενημερότητα
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 73160/2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σε ένα κοινό έντυπο θα αποτυπώνονται οι πληρωμές των εισφορών στον ΕΦΚΑ και το
νεοσύστατο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.), με αποτέλεσμα οι εργοδότες που θέλουν ασφαλιστική
ενημερότητα να πρέπει να μην έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές σε κανένα από τα δύο ταμεία, όπως ισχύει άλλωστε και σήμερα
για το παλαιό επικουρικό.
Το ενιαίο αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας που θα λαμβάνουν από τον ΕΦΚΑ οι εργοδότες που απασχολούν νέους και κατά
συνέπεια οφείλουν να τους ασφαλίζουν για επικουρική ασφάλιση στο Τ.Ε.Κ.Α. ορίζεται στην ως άνω ΚΥΑ, η οποία δημοσιεύθηκε
στο υπ’ αριθμ. 4133/Τεύχος Β΄/03.08.2022 ΦΕΚ.
Η νέα αυτή ΚΥΑ ξεκαθαρίζει ότι τις εισφορές, τουλάχιστον για τα επόμενα έτη, θα τις εισπράττει ο e-ΕΦΚΑ και στη συνέχεια θα
τις αποδίδει στο Τ.Ε.Κ.Α.. Όταν, δε, ο εργοδότης ζητεί ασφαλιστική ενημερότητα, θα του εκδίδουν και θα του χορηγούν ενιαίο
αποδεικτικό ενημερότητας τόσο ως προς τις εισφορές προς τον e-ΕΦΚΑ όσο και ως προς το Τ.Ε.Κ.Α.. Σε περίπτωση μάλιστα,
ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών, θα διευκρινίζεται στο σώμα του σχετικού ενημερωτικού σημειώματος ή της σχετικής βεβαίωσης
οφειλής ο φορέας έναντι του οποίου υφίσταται η ληξιπρόθεσμη οφειλή. Κι όταν θα υπάρχει κάποια καταβολή προς το Κέντρο
Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, τότε οι οφειλές του Τ.Ε.Κ.Α. θα εισπράττονται κατά προτεραιότητα.

Fuel Pass 2: Άνοιξε η πλατφόρμα για υποβολή αιτήσεων
Σύμφωνα με το υπ’ αρ. 4091/Τεύχος Β΄/30.07.2022 ΦΕΚ, τη Δευτέρα 01.08.2022 άνοιξε η πλατφόρμα “Fuel Pass 2” για το επίδομα
βενζίνης. Οι αιτήσεις θα γίνονται προοδευτικά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ, ενώ η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοικτή μέχρι
και τις 29 Αυγούστου 2022. Ειδικότερα:
➢
➢
➢
➢

Τη Δευτέρα 01.08.2022 αίτηση μπορούν να υποβάλουν πολίτες που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 1, 2 και 3
Την Τρίτη 02.08.2022 αίτηση μπορούν να υποβάλουν πολίτες που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 4, 5, 6 και 7
Την Τετάρτη 03.08.2022 αίτηση μπορούν να υποβάλουν πολίτες που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 8, 9 και 0
Από την Πέμπτη 04.08.2022 και εξής, είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων, ανεξαρτήτως του λήγοντος αριθμού του Α.Φ.Μ. των φυσικών
προσώπων

Η νέα επιδότηση καυσίμων αφορά τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, ενώ οι δικαιούχοι μπορούν και αυτή τη φορά να
πάρουν τα χρήματα είτε στην άυλη ψηφιακή κάρτα είτε στον τραπεζικό τους λογαριασμό. Στην πρώτη περίπτωση το επίδομα θα
είναι 15 ευρώ υψηλότερο. Σημειώνεται ότι οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν ήδη υποβάλει τη φορολογική τους δήλωση, πριν την
προχωρήσουν στην υποβολή της αίτησης, δεδομένου ότι για την ένταξη στην επιδότηση λαμβάνονται υπόψιν τα εισοδήματα του
2021.
Δείτε το σχετικό ΦΕΚ εδώ.

Αναγνώριση υπολειπόμενου χρόνου για τη λήψη σύνταξης –
Συμπλήρωση χρόνου με προαιρετική ασφάλιση
Στη με αρ. πρωτ. 355820/29.07.2022 Εγκύκλιο του e-ΕΦΚΑ (ΑΔΑ: ΩΧΡΜ46ΜΑΠΣ-24Ν) δίνονται διευκρινίσεις σχετικά με την
αναγνώριση του υπολειπόμενου χρόνου για τη λήψη σύνταξης και τη συμπλήρωση χρόνου με προαιρετική ασφάλιση, όπως τα
θέματα αυτά ρυθμίζονται από τις νέες διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 4921/2022.
Ειδικότερα, δίνονται δύο δυνατότητες σε όσους ασφαλισμένους δεν έχουν συμπληρώσει τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο
ασφάλισης για να λάβουν σύνταξη. Συγκεκριμένα:
➢ Η παρ. 1 του άρθρου 53 του Ν. 4921/2022, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 101 του Ν. 4941/2022, δίνει τη δυνατότητα
σε ασφαλισμένους σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης που εντάχθηκαν στον e-Ε.Φ.Κ.Α., οι οποίοι συμπληρώνουν το
εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας τους μέχρι την 31/12/2022, να αναγνωρίσουν μέχρι 150 ημέρες ασφάλισης ή 6
μήνες, προκειμένου να θεμελιώσουν δικαίωμα πλήρους συνταξιοδότησης λόγω γήρατος σύμφωνα με τις κατά περίπτωση
ισχύουσες διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας των φορέων στους οποίους ήταν ασφαλισμένοι.
➢ Η παρ. 2 του άρθρου 53 δίνει την δυνατότητα σε όσους έχουν ασφαλιστεί για τουλάχιστον 500 ημέρες εργασίας ή για 20
μήνες εντός ημερολογιακής περιόδου πέντε (5) ετών πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης
να προβούν σε προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης τους, για διάστημα μέχρι τρία έτη από την υποβολή της αίτησης
συνταξιοδότησης.
Περαιτέρω, η Εγκύκλιος αναφέρεται στα υπακτέα πρόσωπα/στους δικαιούχους, στις προϋποθέσεις αναγνώρισης του χρόνου
ασφάλισης, στον υπολογισμό της εισφοράς αναγνώρισης και στη σχετική διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί τόσο για την
αναγνώριση του υπολειπόμενου χρόνου για τη λήψη σύνταξης όσο και για τη συμπλήρωση του χρόνου με προαιρετική ασφάλιση.
Δείτε αναλυτικά το κείμενο της σχετικής Εγκυκλίου εδώ.

Νομιμοποίηση διανυθέντος χρόνου ασφάλισης: Ασφαλιστική
τακτοποίηση προσώπων που καλόπιστα υπήχθησαν στην ασφάλιση
των εντασσόμενων στον e-Ε.Φ.Κ.Α. φορέων,
ενώ δεν συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις
Στη με αρ. πρωτ. 355849/29.07.2022 Εγκύκλιο του e-ΕΦΚΑ (ΑΔΑ:
6Χ1846ΜΑΠΣ-Ψ6Μ) παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την ασφαλιστική
τακτοποίηση προσώπων που καλόπιστα υπήχθησαν στην ασφάλιση των
εντασσόμενων στον e-Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών,
ενώ δεν συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις.
Ειδικότερα, προβλέπεται ότι για να νομιμοποιηθεί ως χρόνος ασφάλισης στον
e-ΕΦΚΑ το χρονικό διάστημα που έχει διανυθεί λανθασμένα, θα πρέπει να
συντρέχουν σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:
➢ Πραγματική ύπαρξη απασχόλησης, ιδιότητας ή επαγγέλματος.
➢ Υπαγωγή στην ασφάλιση των π. φορέων, τομέων, κλάδων ή
λογαριασμών χωρίς οι ασφαλισμένοι να πληρούν τις προϋποθέσεις
που καθορίζονται από τις σχετικές διατάξεις των π. φορέων, τομέων,
κλάδων ή λογαριασμών.
➢ Καλόπιστη υπαγωγή στην ασφάλιση των π. φορέων, τομέων, κλάδων
ή λογαριασμών δηλ. ανυπαρξία απατηλής ενέργειας ή συμπεριφοράς
τόσο κατά την υπαγωγή στην ασφάλιση όσο και κατά τη συνέχιση.
➢ Καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών και ανεπιφύλακτη
είσπραξή τους από τους π. φορείς, τομείς, κλάδους ή λογαριασμούς.
➢ Μη αμφισβήτηση από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. του χρόνου ασφάλισης στον π.
φορέα, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό, εντός πενταετίας από την
καταβολή και είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών.
➢ Μη έκδοση απόφασης διαγραφής (για τους μη μισθωτούς).
Επιπλέον, δίνονται διευκρινίσεις σχετικά με τη διαχειριστική αντιμετώπιση της
λανθασμένης υπαγωγής και συνέχισης της ασφάλισης, ενώ παρουσιάζονται
παραδείγματα περιπτώσεων εσφαλμένης υπαγωγής στον e-ΕΦΚΑ.
Δείτε αναλυτικά το κείμενο της σχετικής Εγκυκλίου εδώ.

Καταβολή Αδειοδωροσήμου Αυγούστου 2022 σε εργατοτεχνίτες
οικοδόμους
Σύμφωνα με ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ, την Παρασκευή 5 Αυγούστου 2022 θα
καταβληθεί σε 62.390 εργατοτεχνίτες οικοδόμους ποσό ύψους 21.760.765,38
ευρώ, που αφορά το Αδειοδωρόσημο Αυγούστου 2022. Η καταβολή θα
πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω τραπεζών, με πίστωση των τραπεζικών
λογαριασμών των ασφαλισμένων.
Οι εργατοτεχνίτες οικοδόμοι, οι οποίοι δεν έχουν δηλώσει στοιχεία τραπεζικού
λογαριασμού μπορούν να τα δηλώσουν αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, είτε στην
ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ www.efka.gov.gr (Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες =>
Μισθωτοί => Ατομικά Στοιχεία), είτε και μέσω αντίστοιχων επιλογών στην ενιαία
ψηφιακή πύλη της δημόσιας διοίκησης (www.gov.gr).

Σε λειτουργία νέα ηλεκτρονική
υπηρεσία για την προαιρετική
συνέχιση της ασφάλισης μη μισθωτών
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ e-ΕΦΚΑ 01.08.2022
Σε λειτουργία τέθηκε σήμερα από τον eΕΦΚΑ η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία
«Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης
ν.4387/2016»
για
μη
μισθωτούς
(Ελεύθερους
Επαγγελματίες
–
Αυτοαπασχολούμενους, Αγρότες), που η
τελευταία ασφάλισή τους ήταν με την
ιδιότητα του Μη Μισθωτού, έχουν διακόψει
την ασφάλισή τους και επιθυμούν να
συνεχίσουν προαιρετικά την ασφάλιση για
Κλάδο Κύριας Σύνταξης ή /και Ασθένειας
ή/και Επικουρικής Ασφάλισης. Στους εν
λόγω ασφαλισμένους που βρίσκονται ένα
βήμα πριν από τη συνταξιοδότηση
παρέχεται η δυνατότητα να καλύψουν τον
πρόσθετο
χρόνο
ασφάλισης
που
χρειάζονται
κάνοντας
χρήση
της
προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης, με
ηλεκτρονική υποβολή αίτησης.
Μέχρι σήμερα, όλοι αυτοί οι ασφαλισμένοι
ήταν υποχρεωμένοι να επισκέπτονται τις
κατά τόπους οργανικές μονάδες και να
ταλαιπωρούνται χάνοντας εργατοώρες,
προκειμένου να υποβάλουν σχετικό
αίτημα. Η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία είναι
διαθέσιμη στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ
www.efka.gov.gr με χρήση κωδικών
taxisnet, ακολουθώντας τη διαδρομή:
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες => Ηλεκτρονικές
Υπηρεσίες για Ελεύθερους Επαγγελματίες,
Αυτοαπασχολούμενους & Αγρότες =>
Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης Μη
Μισθωτών(https://www.efka.gov.gr/el/proa
iretike-synechise-tes-asphalises-memisthoton). Μετά την οριστική υποβολή της
αίτησης για προαιρετική συνέχιση της
ασφάλισης, το αίτημα δρομολογείται στην
αρμόδια Τοπική Διεύθυνση του e-ΕΦΚΑ
και μέσω αυτοματοποιημένων ελέγχων
ολοκληρώνεται η σχετική διαδικασία και
ενημερώνεται ο ασφαλισμένος.
Δείτε τη με αρ. πρωτ. 341658/15.07.2022
σχετική Εγκύκλιο (ΑΔΑ: 6ΞΛΡ46ΜΑΠΣΣΧΘ) του e-ΕΦΚΑ εδώ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
➢

Πτώση 4,2% σημείωσε ο όγκος των πωλήσεων στο λιανικό εμπόριο της χώρας τον Μάιο 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΣΤΑΤ 29.07.2022
Πτώση 4,2% σημείωσε ο όγκος των πωλήσεων στο λιανικό εμπόριο της χώρας τον Μάιο εφέτος, καθώς καταγράφηκε μείωση στην
πλειονότητα των επιμέρους καταστημάτων. Ειδικότερα, οι πωλήσεις μειώθηκαν σε: ένδυση - υπόδηση (17,9%), τρόφιμα - ποτά καπνό (10%), μεγάλα καταστήματα τροφίμων (7,6%), καύσιμα και λιπαντικά αυτοκινήτων (6,8%) και βιβλία – χαρτικά - λοιπά είδη
(1,1%). Στον αντίποδα, ο τζίρος αυξήθηκε σε: έπιπλα - ηλεκτρικά είδη - οικιακό εξοπλισμό (8,3%), πολυκαταστήματα (5%) και
φαρμακευτικά - καλλυντικά (2,8%). Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές)
παρουσίασε μείωση 4,2% τον Μάιο 2022 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2021, ενώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο
δείκτη του Απριλίου 2022 σημείωσε μείωση 11%. Ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 4,9% τον Μάιο 2022
σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2022.
➢

Άλμα 39,9% στις τιμές παραγωγού στη Βιομηχανία τον Ιούνιο 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΣΤΑΤ 29.07.2022
Άλμα 39,9% παρουσίασε τον Ιούνιο ο Γενικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του
Ιουνίου 2021, έναντι αύξησης 12,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2021 με το 2020,
σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Περαιτέρω, ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Ιούνιο 2022, σε σύγκριση με τον δείκτη του Μαΐου
2022, παρουσίασε μείωση 0,6% έναντι αύξησης 1,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2021.
Παράλληλα, ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2021 - Ιουνίου 2022, σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη
του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2020 - Ιουνίου 2021, παρουσίασε αύξηση 31,0% έναντι μείωσης 0,7% που σημειώθηκε κατά
την αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Συμπλήρωση του Οριστικού Μητρώου Παρόχων Κατάρτισης των Κ.Ε.ΔιΒι.Μ. των ΑΕΙ
με την προσθήκη επιπλέον Παρόχων Κατάρτισης
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΥΠΑ, την Τετάρτη 3 Αυγούστου 2022 αναρτήθηκε στον ιστότοπο της Δημόσιας Υπηρεσίας
Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) το Οριστικό Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης των Κ.Ε.Δι.Βι.Μ. των ΑΕΙ, όπως συμπληρώθηκε με τις επιπλέον
αιτήσεις που υπεβλήθησαν. Οι αιτήσεις συμμετοχής για τη συμπλήρωση του Οριστικού Μητρώου αξιολογήθηκαν από αρμόδια
επιτροπή, ώστε οι πάροχοι να πληρούν τα κριτήρια, τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι δημόσιες προσκλήσεις για τη
διασφάλιση ποιότητας και οι πάροχοι που έχουν ενταχθεί σε αυτό να μπορούν να καταθέσουν προτεινόμενα προγράμματα
κατάρτισης. Υπενθυμίζεται ότι, το έργο υλοποιείται από τη Δ.ΥΠ.Α. στο πλαίσιο των προγραμμάτων αναβάθμισης δεξιοτήτων «νέας
γενιάς» για 80.000 ανέργους, συνολικού προϋπολογισμού 100 εκ. ευρώ, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και
Ανασυγκρότησης στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0.” με τη χρηματοδότηση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης-”NextGenerationEU” και αφορά στην παροχή θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 50-200 ωρών σε 80.000
ανέργους ηλικίας άνω των 18 ετών, που θα οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων και αντίστοιχη
πιστοποίηση μέσω ανεξάρτητων φορέων πιστοποίηση, ενώ τα προγράμματα κατάρτισης κάθε μητρώου έχουν προϋπολογισμό 50
εκ. ευρώ. Στόχος της δράσης είναι η αποτελεσματική διασύνδεση της κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και η ενίσχυση
της απασχολησιμότητας των ανέργων για την ταχύτερη εργασιακή επανένταξή τους.
Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο επικαιροποιημένο Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης των Κ.Ε.Δι.Βι.Μ. των ΑΕΙ πατώντας εδώ.

Business Dinner στο πλαίσιο της 86ης ΔΕΘ

Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο διοργανώνει για έκτη φορά επίσημο δείπνο, την
Κυριακή των εγκαινίων της ΔΕΘ στις 11 Σεπτεμβρίου 2022 στο Macedonia Palace Hotel Thessaloniki, με σκοπό να
γεφυρώσει την πολιτική με την επιχειρηματικότητα, σε μία εκδήλωση που δίνεται η άμεση και τόσο σημαντική
δυνατότητα γόνιμου διαλόγου μεταξύ των υψηλόβαθμων στελεχών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
εξεχουσών προσωπικοτήτων-στελεχών της οικονομίας, της επιχειρηματικότητας και των επιστημών με κεντρικό
ομιλητή τον υπουργό ανάπτυξης και επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη.
Περισσότερες λεπτομέρειες,
θα βρείτε εδώ.
Για τη δήλωση συμμετοχής: Register now
Εάν επιθυμείτε να προβάλετε την επιχείρησή σας μέσα από την εκδήλωση σε ιθύνοντες της οικονομίας και πολιτικής,
δηλώστε το ενδιαφέρον σας εδώ:
Επιθυμώ να γίνω Χορηγός
Για περισσότερες πληροφορίες,
μπορείτε να επικοινωνήστε στο email: z.baltzi@ahk.com.gr ή στο τηλ. 2310327733

Φορολογικά και δημοσιονομικά μέτρα για την ενίσχυση
του αθλητισμού
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 04.08.2022
Η ενίσχυση του αθλητισμού, βασικού πυλώνα της κοινωνικής
ζωής, αποτέλεσε και αποτελεί σημαντική προτεραιότητα της
κυβερνητικής πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό, ελήφθη από το
Υπουργείο Οικονομικών σειρά μέτρων, μόνιμου αλλά και
έκτακτου χαρακτήρα, με σημαντικότερα:
➢ Τη φορολόγηση του εισοδήματος των αθλητών, των
προπονητών και των διαιτητών με την κλίμακα των
μισθωτών και συνταξιούχων, εάν το ετήσιο εισόδημά
τους ανέρχεται σε ποσό έως και 40.000 ευρώ, και με
συντελεστή 22% και εξάντληση της φορολογικής
υποχρέωσης, εάν το εισόδημα αυτό υπερβαίνει τις
40.000 ευρώ. Το μέτρο εφαρμόζεται για εισοδήματα
που αποκτώνται από 1.1.2020 και εφεξής.
➢ Την υπαγωγή στον μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α.,
13%, των εισιτηρίων αθλητικών αγώνων, για το
διάστημα της πανδημίας του COVID-19, δηλαδή
από 1.9.2020 έως και 30.6.2022.
➢ Ειδικά για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
στους κλάδους των δραστηριοτήτων αθλητικών
ομίλων
και
εκμετάλλευσης
αθλητικών
εγκαταστάσεων διατέθηκαν κατά τα τελευταία δύο
έτη 17,7 εκατ.
ευρώ
σε
επιστρεπτέες
προκαταβολές, 2 εκατ.
ευρώ
μέσω
του
προγράμματος παγίων δαπανών, περί τα 70 εκατ.
ευρώ για αποζημιώσεις ειδικού σκοπού των
εργαζομένων τους και κάλυψη ασφαλιστικών
εισφορών αυτών (καλύφθηκαν περίπου 10.000
εργαζόμενοι του κλάδου), επιπλέον 10 εκατ. ευρώ
για αποζημιώσεις ειδικού σκοπού και αυξημένη
αποζημίωση
ειδικού
σκοπού
στις
μικρές
επιχειρήσεις του κλάδου και περίπου 10 εκατ. ευρώ
για πληρωμή ενοικίων των επιχειρήσεων αυτών.
Συνολικά, οι επιχειρήσεις του κλάδου ενισχύθηκαν
με μέτρα 110 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση των
δυσμενών συνεπειών της πανδημίας.
➢ Τη θέσπιση, για πρώτη φορά, διάταξης για τη
διάθεση μέρους των φορολογικών εσόδων από
τυχερά παίγνια για τη χρηματοδότηση των
αθλητικών ομάδων.
Αναλυτικά το Δελτίο Τύπου εδώ.

Ανακοινώθηκαν οι οριστικοί δικαιούχοι του
προγράμματος
«Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή»
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 03.08.2022
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε
την Τετάρτη 3 Αυγούστου 2022 τους οριστικούς
δικαιούχους του προγράμματος «Ανακυκλώνω – Αλλάζω
Συσκευή», μετά και από την ολοκλήρωση της διαδικασίας
των ενστάσεων.Οι οριστικοί δικαιούχοι του προγράμματος
θα ενημερωθούν με την αποστολή sms στο κινητό τους
τηλέφωνο, αλλά και μέσω της ιστοσελίδας του
προγράμματος: https://allazosyskevi.gov.gr/, στην οποία
έχουν αναρτηθεί οι οριστικοί πίνακες κατάταξης στη θέση
Αποτελέσματα Αξιολόγησης.Από τις 879.026 αιτήσεις που
υποβλήθηκαν, οι 151.450 κατατάσσονται στις «οριστικά
επιλέξιμες». Δικαίωμα συμμετοχής είχαν 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.
Αναλυτικά το Δελτίο Τύπου εδώ.

Διευκρινιστική ανακοίνωση σχετικά με το διαγωνισμό για
την παραχώρηση των καθηκόντων και των
αρμοδιοτήτων του Φορέα Απόκτησης και
Επαναμίσθωσης Ακινήτων
του άρθρου 218 του Ν. 4738/2020
Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο
υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό με τη διαδικασία
του ανταγωνιστικού διαλόγου, για την ανάθεση σύμβασης
παραχώρησης των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων του
Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων του άρθρου
218 του Ν. 4738/2020 με αριθμό διακήρυξης 1/2022 Α.Π.
86276 ΕΞ 2022 20.6.2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010777285), μέσω
ΕΣΗΔΗΣ (α/α 136503), λόγω δυσλειτουργιών στην πρόσβαση
μέσω
του
Url: http://www.eprocurement.gov.gr,
παρακαλούνται οι οικονομικοί φορείς όπως χρησιμοποιούν το
Url: https://nepps.eprocurement.gov.gr.

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων
χρηματοδότησης έργων στα δίκτυα ύδρευσης των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 04.08.2022
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοινώνει την
Πρόσκληση για την Υποβολή Προτάσεων που αφορά στη
χρηματοδότηση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’
και Β’ βαθμού και των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και
Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) για την κατασκευή έργων και την
προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού με στόχο την
εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για
ανθρώπινη κατανάλωση.
Ο Προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 95 εκατ.
ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας. Προβλέπεται
η
χρηματοδότηση
των
ακόλουθων δράσεων:
Α. Υποδομές παροχής νερού
Κατασκευή νέων εξωτερικών δικτύων και έργων επέκτασης –
ενίσχυσης υφιστάμενων εξωτερικών δικτύων μεταφοράς
πόσιμου νερού από νέες ή υφιστάμενες υδροληψίες.
Αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων διανομής πόσιμου νερού.
Κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας πόσιμου νερού με
τον απαιτούμενο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό. Κατασκευή
υποδομών αποθήκευσης και διανομής πόσιμου νερού ή
αναβάθμιση υφιστάμενων.
Καθοδική προστασία εξωτερικών αγωγών μεταφοράς νερού.
Ανόρυξη νέων ή αναβάθμιση υφιστάμενων υδρευτικών
γεωτρήσεων. Αναγκαία έργα υδροληψίας και τα απαραίτητα
αντλιοστάσια για τη μεταφορά του νερού. Αναβάθμιση
υφιστάμενων αντλιοστασίων με τοποθέτηση μετατροπέων
(inverters).
Β. Τηλεμετρία – έργα τηλεχειρισμού για τον εντοπισμό
διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης
Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου διαρροών
(τηλε-έλεγχος / τηλεχειρισμός) σε νέα ή υφιστάμενα δίκτυα
μεταφοράς και διανομής νερού σε λειτουργικά εσωτερικά
δίκτυα διανομής και εξωτερικά υδραγωγεία.
Γ. Ψηφιακοί μετρητές νερού
Προμήθεια ψηφιακών υδρομετρητών με σκοπό την ανίχνευση
απωλειών, τη μείωση του χρόνου και της συχνότητας
μέτρησης και συμβολή στη βέλτιστη λειτουργία του δικτύου.
Δ. Εγκαταστάσεις αφαλάτωσης
Εγκαταστάσεις αφαλάτωσης θαλασσινού/υφάλμυρου νερού με
τα αναγκαία έργα υδροληψίας και διάθεσης των
παραπροϊόντων, τυχόν νέο δίκτυο μεταφοράς αφαλατωμένου
νερού με τα απαραίτητα αντλιοστάσια και δεξαμενές
αποθήκευσης ή αύξηση παροχετευτικότητας υφιστάμενου
εξωτερικού υδραγωγείου.
Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων λήγει τη Δευτέρα
9 Σεπτεμβρίου 2022.

Σε ισχύ το πρόγραμμα επιδότησης για βρεφονηπιακούς, παιδικούς σταθμούς 2022-2023
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Υπεγράφη την Παρασκευή 29 Ιουλίου η Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίζονται τα κριτήρια υπαγωγής στο
πρόγραμμα επιδότησης θέσεων στους βρεφονηπιακούς, παιδικούς σταθμούς για την περίοδο 2022-2023. Η προθεσμία υποβολής
των αιτήσεων θα καθοριστεί άμεσα από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης.
Το πρόγραμμα «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβασή
παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» για την περίοδο 2022 –
2023 προκηρύσσεται με αυξημένο προϋπολογισμό συνολικού (εθνική και κοινοτική συμμετοχή) ύψους 331,2 εκατ. ευρώ. Ο
αυξημένος προϋπολογισμός θα επιτρέψει την υπαγωγή περισσότερων παιδιών στο πρόγραμμα αλλά και την αυξημένη – για
πρώτη φορά μετά από δέκα χρόνια – αποζημίωση (voucher), προκειμένου να καλυφθεί η άνοδος του κόστους και να διασφαλιστεί
η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών. Επισημαίνεται ακόμη ότι για πρώτη φορά, το πρόγραμμα της επόμενης περιόδου (2022-2023):
➢ Είναι ενιαίο για εργαζόμενους γονείς τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα.
➢ Περιλαμβάνει μια νέα κατηγορία voucher για γονείς με υψηλότερα εισοδήματα που φθάνουν έως 42.000 ευρώ.
Τα κριτήρια επιλογής είναι οικονομικά και κοινωνικά και έχουν ως εξής:
1.Οικονομικά κριτήρια
Α. Δικαίωμα συμμετοχής στο σύνολο των δομών με πλήρη αξία voucher έχουν τα παιδιά οικογενειών με ετήσιο εισόδημα του
2021:
➢ έως 27.000€ έως δύο παιδιά
➢ έως 30.000€ για τρία παιδιά
➢ έως 33.000€ για τέσσερα παιδιά
➢ έως 36.000€ από πέντε παιδιά και άνω
Β. Για τις κατηγορίες δομών Α1, Α2, Β1 και Β2 προβλέπεται voucher εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του 2021 είναι:
➢ έως 33.000€ έως δύο παιδιά
➢ έως 36.000€ για τρία παιδιά
➢ έως 39.000€ για τέσσερα παιδιά
➢ έως 42.000€ από πέντε παιδιά και άνω
Επισημαίνεται ότι δεν ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια για παιδιά με σωματικές, πνευματικές, ψυχικές παθήσεις ή αναπηρίες ή άτομα
με αναπηρία, που υποβάλουν αιτήσεις για Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας. Ομοίως, δεν ισχύουν
εισοδηματικά κριτήρια για γονείς-νόμιμους εκπροσώπους που ανήκουν στην κατηγορία ΑμεΑ (με ποσοστό αναπηρίας άνω του
67%), που αιτούνται για βρεφικούς, βρεφονηπιακούς ή και παιδικούς σταθμούς (Κατηγορία θέσης Α1, Α2, Β1, Β2).
2.Κοινωνικά κριτήρια. Πρόσθετη μοριοδότηση προβλέπεται για παιδιά σε μονογονεϊκές οικογένειες, πολύτεκνους, γονείς ή / και
αδέλφια με αναπηρία.
Η υποβολή των αιτήσεων στην ΕΕΤΑΑ θα γίνεται ηλεκτρονικά από τους γονείς ή εκπροσώπους των παιδιών με χρήση των
κωδικών του taxisnet. Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα εκδώσει η ΕΕΤΑΑ, εκτός από την προθεσμία υποβολής
των αιτήσεων θα καθοριστούν και τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι (επίσης ηλεκτρονικά), καθώς
και ο τρόπος υποβολής ενστάσεων κ.ά..
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εδώ.
Δείτε τη σχετική ΚΥΑ εδώ.

Υποχρεωτική η προσθήκη του χρόνου εργασίας στην κλαδική ΣΣΕ Επισιτισμού
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστή Χατζηδάκη, κηρύσσεται υποχρεωτική η προσθήκη
στην Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΚΣΣΕ) στον επισιτιστικό κλάδο αναφορικά με το χρόνο εργασίας που συμφώνησαν
και υπέγραψαν οι εκπρόσωποι εργαζόμενων και εργοδοτών.
Το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας που συνεδρίασε σήμερα υπό την προεδρία της Γενικής Γραμματέως Εργασιακών Σχέσεων του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Άννας Στρατινάκη, διατύπωσε θετική σχετική γνωμοδότηση προς τον
υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Η προσθήκη στην ΚΣΣΕ που συμφωνήθηκε από τις δύο πλευρές, αφού επαναλαμβάνει ότι «Καθιερώνεται πενθήμερη
εβδομαδιαία εργασία με 40 ώρες εργασίας και δύο ημέρες ανάπαυσης σε όλα τα καταστήματα», προβλέπει επιπλέον ότι:
«Οι μισθωτοί που υπάγονται στην παρούσα, εάν εργαστούν σε ημέρες ανάπαυσης τους, λαμβάνουν πρόσθετη αμοιβή και
συγκεκριμένα αποζημίωση ίση με ένα ημερομίσθιο για κάθε ημέρα ανάπαυσης που εργάστηκαν, το οποίο θα καταβάλλεται
προσαυξημένο κατά 75 %, εφόσον η απασχόληση σε ημέρα ανάπαυσης λάβει χώρα καθ’ ημέρα Κυριακή ή σε ημέρα
θεσμοθετημένης από την εργατική νομοθεσία αργίας.
Η απασχόληση σε ημέρες ανάπαυσης, εφόσον προκύψει και πραγματοποιηθεί, αυξάνει τις μηνιαίες αποδοχές και το οφειλόμενο
ασφαλιστικό ημερομίσθιο των εργασθέντων, κατά τα παραπάνω, εργαζομένων και λειτουργεί υπέρ αυτών. Σε καμία λοιπόν
περίπτωση η τυχόν εργασία τους κατά τις ημέρες αυτές δεν δύναται να θεωρηθεί απλή μεμονωμένη η κατά σύστημα παράβαση του
συστήματος της πενθήμερης εργασίας –το οποίο εξακολουθεί να ισχύει– αφού οπότε αυτή πραγματοποιείται αυτό γίνεται λόγω
εποχικότητας και αυξημένου φόρτου εργασίας των καταστημάτων που υπάγονται στην παρούσα και όχι από πρόθεση, επιθυμία η
συμφωνία των μερών περί μη τήρησης του συμπεφωνημένου πενθημέρου».
Η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του κλάδου, για την περίοδο από 22-02-2021 έως 22-02-2023 έχει ήδη κηρυχθεί υποχρεωτική με
απόφαση του κ. Χατζηδάκη. Την προσθήκη συμφώνησαν η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό-Τουρισμό, η
Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών-Βιοτεχνών–Εμπόρων Ελλάδος, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών
Επαγγελμάτων και η Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών Ζαχαροπλαστών Ελλάδος.

Εγκρίθηκε η Εθνική Στρατηγική για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία 2022-2027
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Η Εθνική Στρατηγική για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία για την περίοδο 2022−2027 και το Πρόγραμμα Δράσεων για την
τρέχουσα διετία (2022-2023), θεσπίζονται με Υπουργική Απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης.
Η Εθνική Στρατηγική καταρτίστηκε ύστερα από διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους, λαμβάνει υπόψη το Στρατηγικό πλαίσιο
της Ε.Ε. για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία 2021-2027 που ανακοινώθηκε τον Ιούνιο του 2021 και περιλαμβάνει τρεις
επιμέρους στόχους: πρόληψη των κινδύνων στην εργασία, βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου και ανάπτυξη ενός λειτουργικού
εθνικού συστήματος διακυβέρνησης για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία. Ενδεικτικά ορισμένα από τα μέτρα που
περιλαμβάνονται στην Εθνική Στρατηγική είναι:
➢ Η προώθηση της δημιουργίας ειδικού «Φορέα Ασφάλισης Επαγγελματικού Κινδύνου (επαγγελματικής νοσηρότητας)»
μετά από διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους.
➢ Η λειτουργία του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος «ΗΡΙΔΑΝΟΣ» για την ΥΑΕ με χρηματοδότηση από
το ταμείο ανάκαμψης.
➢ Η διαμόρφωση ολοκληρωμένου μηχανισμού αναγγελίας και καταγραφής εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών
ασθενειών.
➢ Η ενίσχυση της ετοιμότητας έναντι πιθανών μελλοντικών υγειονομικών κρίσεων με την ανάπτυξη πάγιων συνεργειών
μεταξύ της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και της Δημόσιας Υγείας (π.χ. έκδοση εγκυκλίων και πρακτικών οδηγών,
εκπόνηση σχεδίων ετοιμότητας, συντονιστικές συναντήσεις κ.ά.).
➢ Ο εκσυγχρονισμός της διαδικασίας διεξαγωγής των ελέγχων, με την χρήση νέων τεχνολογιών, όπως π.χ. με τη χρήση
φορητών “tablets” από τους επιθεωρητές και την καταχώρηση των υποδείξεων των ελέγχων στο λογαριασμό του κάθε
εργοδότη στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της Επιθεώρησης Εργασίας.
➢ Η υιοθέτηση ενός «μητρώου ελεγκτικών βημάτων», δηλαδή τυποποιημένης ηλεκτρονικής διαδικασίας διεξαγωγής του
ελέγχου με χρήση λίστας σημείων ελέγχου (check list) και καταχώρησης των στοιχείων στο Ολοκληρωμένο
Πληροφοριακό Σύστημα της Επιθεώρησης Εργασίας.
➢ Δράσεις πρόληψης των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στην εργασία (εργασιακό άγχος, βία και παρενόχληση, εκφοβισμός,
εργασιακή εξουθένωση).
➢ Επικαιροποίηση της εθνικής νομοθεσίας για την ΥΑΕ, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για στήριξη των επιχειρήσεων
(π.χ. αναπροσαρμογή των ειδικοτήτων που μπορούν να ασκήσουν καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας, εκσυγχρονισμός
του πλαισίου παροχής υπηρεσιών ιατρικής της εργασίας, ενίσχυση της συμμετοχής των εργαζόμενων, μείωση
γραφειοκρατικών επιβαρύνσεων κ.α.).
➢ Προγράμματα εκπαίδευσης εργοδοτών, εργαζομένων και επαγγελματιών υγείας και ασφάλειας (τεχνικών ασφαλείας,
ιατρών εργασίας, κ.λπ.) με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Παράλληλα προβλέπεται να υλοποιηθούν δράσεις
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης εκπαιδευτικών και μαθητών σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης.
➢ Εμβάθυνση της συνεργασίας με τους κοινωνικούς εταίρους τόσο με την αξιοποίηση του Ελληνικού Ινστιτούτου για την
Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία (ΕΛΙΝΥΑΕ), του επιστημονικού τους φορέα για τα θέματα ΥΑΕ, όσο και με την
αναβάθμιση του Συμβουλίου Υγείας & Ασφάλειας των Εργαζομένων, του οργάνου τριμερούς διαβούλευσης για τα
αντίστοιχα θέματα.
Δείτε τη σχετική Υπουργική Απόφαση εδώ.

Το 1/3 των εταιρειών εστίασης «έτρεξε» επενδύσεις στην τεχνολογία
Ισχυρά ψηφιακά αντανακλαστικά, παρά τη δυσμενή συγκυρία που διανύουν από την έναρξη της πανδημικής κρίσης, προσπαθούν
να επιδείξουν οι επιχειρήσεις του κλάδου εστίασης στην Ελλάδα. Δεν είναι τυχαίο ότι τους τελευταίους 12 μήνες, εν μέσω μεγάλης
κρίσης στον κλάδο, οι επιχειρήσεις της εστίασης στη χώρα έδωσαν προτεραιότητα στον ψηφιακό τους μετασχηματισμό. Για την
ακρίβεια, το ένα τρίτο (το 33,2%) των εταιρειών του κλάδου πραγματοποίησε επενδύσεις σε τεχνολογικό εξοπλισμό και ψηφιακές
τεχνολογίες, όπως λογισμικό, ψηφιακές συσκευές και εφαρμογές, σύστημα ψηφιακών παραγγελιών, ψηφιακό μάρκετινγκ. Όπως
προκύπτει από έρευνα, που διεξήχθη από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σε 206 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις εστίασης, περισσότερες
από 1 στις 2 επιχειρήσεις του δείγματος πραγματοποίησαν κάποιου είδους επένδυση κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Εκτός από
τις επενδύσεις στην ψηφιακή τεχνολογία, το 32,4% των επιχειρήσεων του δείγματος πραγματοποίησε επενδύσεις σε μηχανολογικό
εξοπλισμό και λοιπά μηχανήματα (π.χ. οχήματα), ενώ το 35,3% επένδυσε σε κτιριακές εγκαταστάσεις και λοιπό εξοπλισμό. Ως
προς το ύψος των επενδύσεων, για 1 στις 2 επιχειρήσεις του δείγματος δεν ξεπερνούσαν τα €10.000. Σε επιμέρους κατηγορίες,
καταγράφεται ότι ποσοστό 37% των επιχειρήσεων πραγματοποίησε επενδύσεις έως €5.000, ενώ το 12% πραγματοποίησε
επενδύσεις μεταξύ €20.000 και €30.000 και 17% καταγράφει επενδύσεις σε ποσά άνω των €30.000. Αναφορικά με τη
χρηματοδότηση της επένδυσης, το 65,1% των επιχειρήσεων, που πραγματοποίησε επενδύσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας,
τις χρηματοδότησε με ίδια κεφάλαια, ενώ το 20,8% με δανεισμό από φίλους και μέλη της οικογένειας.
Ψηφιακές πλατφόρμες και εστίαση
Ενδεικτικό των ψηφιακών αντανακλαστικών του κλάδου της εστίασης και της προσαρμογής του στα νέα δεδομένα είναι ότι σήμερα
περίπου 4 στις 10 επιχειρήσεις του δείγματος συμμετέχουν σε κάποια ψηφιακή πλατφόρμα (για παράδειγμα e-fοοd, Wolt, Box,
κ.λπ.).Εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι από αυτές τις επιχειρήσεις οι μισές (το 50,1%) δήλωσαν ότι δραστηριοποιήθηκαν
πρώτη φορά σε ψηφιακές πλατφόρμες κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19. Σύμφωνα με την έρευνα, το 59,6% των
επιχειρήσεων του κλάδου της εστίασης δήλωσε ότι δεν συμμετέχει σε καμία ψηφιακή πλατφόρμα, ενώ το 10,1% ότι συμμετέχει σε
μια. Επιπλέον, το 19,2% των εταιρειών του κλάδου απάντησε ότι συμμετέχει σε δυο ψηφιακές πλατφόρμες και το 10,1% ότι
συμμετέχει σε τρεις ή και περισσότερες ψηφιακές πλατφόρμες.
Ψηφιακός τζίρος
Από τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε κάποια ψηφιακή πλατφόρμα και σε σχέση με το ποσοστό του κύκλου εργασιών που
προέρχεται από τη συμμετοχή τους σε αυτή, το 23,1% του δείγματος δήλωσε ότι ο κύκλος εργασιών ανέρχεται έως 5%, ενώ το
15,4% ότι ανέρχεται από 6% έως 10%. Επιπρόσθετα, το 21,8% των επιχειρήσεων του δείγματος ανέφερε ότι κάνει μέσα από τις
ψηφιακές πλατφόρμες ποσοστό από 11% έως 20% του κύκλου εργασιών, το 15,4% από 21% έως 30%, το 11,5% από 31% έως
40% και το 12,8% σε πάνω από 40%. Μεσοσταθμικά το ποσοστό του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων του δείγματος, που
προέρχεται από την συμμετοχή σε ψηφιακή πλατφόρμα, ανέρχεται στο 23,1%. (ΠΗΓΗ:sepe.gr NEWLETTER 02.08.2022)

Κατά 5% μειώθηκε η αξία του κλάδου των online
σουπερμάρκετ
Στα €134 εκατ. διαμορφώθηκε ο τζίρος των online
αγορών από σουπερμάρκετ στην ελληνική αγορά το
1ο εξάμηνο του 2022. Η επίδοση αυτή δείχνει ότι ο
κλάδος του online σουπερμάρκετ στη χώρα μας
κατέγραψε μικρή πτώση -5%, συγκρινόμενος με το
αντίστοιχο 1ο εξάμηνο του 2021, όπου ωστόσο, η
οnline κατανάλωση είχε εκτοξευθεί λόγω και της
πανδημίας στο +122%.ύμφωνα με το εξαμηνιαίο
report, που δημοσίευσε χθες η Convert Group, οι
μήνες Μάιος και Ιούνιος του 2022 δείχνουν ιδιαίτερα
αυξητικές τάσεις με +7% και +14% αντίστοιχα. Οι
επιδόσεις αυτές - κατά την εταιρεία - προμηνύουν
πιθανά την επιστροφή στους διψήφιους αριθμούς
ανάπτυξης του online καναλιού που έχουμε συνηθίσει
τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας.Αναφορικά με τη
μέση αξία του αγοραστικού καλαθιού, παρατηρείται
μια σχετική σταθεροποίηση το 1ο εξάμηνο του 2022
στα €77,90 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, η οποία έχει
μειωθεί ελάχιστα συγκριτικά με το αντίστοιχο εξάμηνο
του 2021. Αντιθέτως, παρατηρείται 6% μείωση στον
αριθμό των προϊόντων, που υπάρχουν στα
ηλεκτρονικά καλάθια. Ο πληθωρισμός, ωστόσο, έχει
επιφέρει μια αύξηση 5% στη μέση τιμή των προϊόντων
συγκριτικά με την ίδια περίοδο του προηγούμενου
έτους, ενώ παρατηρείται μια μείωση στις αγορές μη
βασικών προϊόντων όπως το κρασί (-30%) και τα
σνακς
(-7%).z
Από το laptop
Οι συσκευές desktops και laptops κυριάρχησαν το
2021 με το 54% των παραγγελιών στα online
σουπερμάρκετ να διεκπεραιώνεται από εκείνες,
αναδεικνύοντας την πλέον εξισορρόπηση των
παραγγελιών και από τα δύο κανάλια, καθώς το work
from home trend έχει αρχίσει σταδιακά να υποχωρεί.
Επιπροσθέτως, η Δευτέρα εξακολουθεί να αποτελεί
την πιο δημοφιλή ημέρα για την διεξαγωγή των
παραγγελιών, με τις ώρες 09:00-12:00 το πρωί να
συγκεντρώνουν τις περισσότερες αγορές στο online
κανάλι.
Τα online κανάλια
Στα marketing κανάλια, το 42% της αξίας των
παραγγελιών προέρχονται από direct επισκέψεις στα
online σουπερμάρκετ: δηλαδή οι καταναλωτές
πληκτρολογούν απ’ ευθείας την ηλ. διεύθυνση του site
ή την έχουν αποθηκεύσει στους σελιδοδείκτες τους.
Το κανάλι αυτό σημειώνει μια αύξηση 5 ποσοστιαίων
μονάδων συγκριτικά με το 1ο εξάμηνο του
2021.Ταυτόχρονα,
στην
παρούσα
έρευνα,
καταγράφεται μια συνολική μείωση 3 ποσοστιαίων
μονάδων συγκριτικά με την ίδια περίοδο του
προηγούμενου έτους στις παραγγελίες που προήλθαν
από διαφημίσεις Google (23%). Στο μεταξύ, τα
οργανικά αποτελέσματα (19%) συνεχίζουν να
επιφέρουν σταθερή αξία παραγγελιών συγκριτικά με
το
1ο
εξάμηνο
του
2021.
Κατηγορίες με αύξηση
Οι κατηγορίες, που αυξήθηκαν σε αξία (€) online
αγορών το διάστημα που μελετά η έρευνα, είναι: τα
προϊόντα για κατοικίδια (+14% σε), τα προϊόντα
περιποίησης και τα τρόφιμα για βρέφη και παιδιά (με
+1% έκαστη κατηγορία. Επιπροσθέτως, η κατηγορία
των φρέσκων τροφίμων συνεχίζει να αποφέρει το 34%
των εξαμηνιαίων πωλήσεων του κλάδου, ενώ
ακολουθεί η κατηγορία των συσκευασμένων
τροφίμων συνεισφέροντας το 22% των εξαμηνιαίων
πωλήσεων
του
κλάδου.(ΠΗΓΗ:sepe.gr
NEWSLETTER 04.08.2022)

Για καταχρηστικές πρακτικές Προμηθευτών Ηλεκτρικής
Ενέργειας ενημερώνει τους καταναλωτές
η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, σε συνέχεια της από 01.08.2022
Ανακοίνωσής
της
(https://www.rae.gr/anakoinoseis/43509/)
αναφορικά
με
διαφαινόμενες
καταχρηστικές
πρακτικές
Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας, οι οποίες δύνανται να
παραπλανούν τους καταναλωτές σε σχέση με την επιδότηση που
παρέχεται από την Πολιτεία μέσω του Ταμείου Ενεργειακής
Μετάβασης
(ΤΕΜ), ολοκληρώνει
τον
έλεγχο επί
των
διαφημιστικών καταχωρίσεων σε έντυπα, ραδιοφωνικά και
τηλεοπτικά μέσα, ιστοτόπους, καθώς και μέσα κοινωνικής
δικτύωσης, των τιμολογίων προμήθειας που διαμορφώθηκαν
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 138 του ν. 4951/2022, όπως
ισχύει.
Ο εν λόγω έλεγχος πραγματοποιήθηκε στη βάση των στοιχείων που
απεστάλησαν από τους Προμηθευτές αλλά και δεδομένων που
συνέλεξε η ΡΑΕ με δική της πρωτοβουλία. Σημειώνεται ότι
ελέγχθηκαν σχετικώς όχι μόνο οι καταχωρήσεις των Προμηθευτών
στο σύνολο των ενημερωτικών – επικοινωνιακών μέσων, αλλά και
των εμπορικών συνεργατών τους. Προφανώς, η εν λόγω εξέταση
απαίτησε την εργώδη προσπάθεια της Αρχής, λαμβάνοντας υπόψη
τον όγκο των στοιχείων, το σύντομο χρονικό περιθώριο και την
ελλιπή ανταπόκριση ορισμένων Προμηθευτών στην υποχρέωση της
έγκαιρης υποβολής τους.
Όπως διαπιστώνεται, σε συνέχεια της Ανακοίνωσης της Αρχής, οι
Προμηθευτές έχουν αναλάβει ενέργειες για τη συμμόρφωση της
διαφημιστικής τους στρατηγικής προς τις απαιτήσεις διαφάνειας,
σαφήνειας
και
αποφυγής
πρόκλησης
παραπλανητικών
εντυπώσεων.
Ωστόσο,
σε
τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις
Προμηθευτών, διαφαίνεται ότι η εμπορική επικοινωνία των
προϊόντων τους ελέγχεται περαιτέρω υπό το πρίσμα της
παραπλάνησης των καταναλωτών και του αθέμιτου ανταγωνισμού,
κατά παράβαση του κείμενου πλαισίου. Στους εν λόγω
Προμηθευτές, η Αρχή απηύθυνε σήμερα επιστολή, με την οποία
επεσήμανε τις συγκεκριμένες προβληματικές περιπτώσεις
διαφημίσεων και έταξε αυστηρή προθεσμία για την υποβολή,
έως τη Δευτέρα 8 Αυγούστου 2022 και ώρα 11:00, των
καταλλήλως
αναμορφωμένων
καταχωρήσεων,
βάσει
κατευθύνσεων που θα αποσταλούν εντός της ημέρας σε όλους
τους Προμηθευτές.
Την Τρίτη 9 Αυγούστου 2022 και ώρα 11:00, η ΡΑΕ θα αναρτήσει
στην ιστοσελίδα της τα στοιχεία των Προμηθευτών που δεν
απέσυραν – αναθεώρησαν κατά το ορθό την εμπορική τους πολιτική.
Ομοίως, θα αναρτηθούν τα στοιχεία των Προμηθευτών που τυχόν
παραλείψουν να γνωστοποιήσουν εμπροθέσμως τον τρόπο
συμμόρφωσής τους προς τις ανωτέρω υποχρεώσεις τους.
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στον κατάλογο με τα τιμολόγια
ηλεκτρικής ενέργειας που ανακοίνωσαν οι Προμηθευτές και ισχύουν
για όλο τον Αύγουστο πατήστε εδώ.

Οριακή επιδείνωση στην ελληνική αγορά Πληροφορικής τον
Ιούλιο
Οριακή επιδείνωση παρουσιάζει ο δείκτης επιχειρηματικών
προσδοκιών στην Πληροφορική και Ανάπτυξη Λογισμικού στην
ελληνική αγορά τον Ιούλιο. Ο δείκτης διαμορφώθηκε τον περασμένο
μήνα στις 95,3 μονάδες, από 96,6 μονάδες τον Ιούνιο.
Διαμορφώθηκε, πάντως, σε αισθητά υψηλότερα επίπεδα από τον
Ιούλιο του 2021, όταν κινούνταν στις 86,5 μονάδες. Σύμφωνα με την
έκθεση Οικονομικής Συγκυρίας του ΙΟΒΕ για τον Ιούλιο, οι εκτιμήσεις
για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων του κλάδου
υποχωρούν ελαφρά και ισοσκελίζονται (από τις +20 το σχετικό
ισοζύγιο). Παράλληλα, οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα ζήτηση
εξασθένησαν κατά 9 μονάδες και διαμορφώθηκαν στις +27 μονάδες
τον Ιούλιο. Αντίθετα, οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη πορεία
της ζήτησης στις επιχειρήσεις του τομέα από τα κανονικά για την
εποχή επίπεδα ενισχύθηκαν αισθητά και διαμορφώθηκαν στις +18
μονάδες.

Οριακή επιδείνωση στην ελληνική αγορά Πληροφορικής τον Ιούλιο (συνέχεια)
Παράλληλα, οι θετικές προβλέψεις για την απασχόληση στον κλάδο Πληροφορικής και Ανάπτυξης Λογισμικού βελτιώθηκαν
αισθητά και από τις +36 μονάδες τον Ιούνιο, διαμορφώθηκαν στις +55 μονάδες τον Ιούλιο. Ταυτόχρονα, διατηρήθηκαν χαμηλά οι
πληθωριστικές τάσεις για τις τιμές, στις +9 μονάδες (από +14 μονάδες τον Ιούνιο).Σύμφωνα με την έκθεση του ΙΟΒΕ, το 36% των
επιχειρήσεων του κλάδου δηλώνει εκ νέου απρόσκοπτη επιχειρηματική λειτουργία, με το 5% των εταιρειών να αναφέρεται σε
ανεπάρκεια εργατικού δυναμικού, το 18% σε ανεπάρκεια κεφαλαίων κίνησης, το 18% (από 29%) σε χαμηλή ζήτηση, ενώ το 14%
(από μόλις 4%) επισημαίνει παράγοντες σχετικούς με τις τρέχουσες εξελίξεις ως βασικό πρόσκομμα στη λειτουργία της.
Υποχώρηση του κλίματος συνολικά
Η έκθεση του ΙΟΒΕ για τον Ιούλιο δείχνει συνολική υποχώρηση του δείκτη οικονομικού κλίματος στην ελληνική οικονομία τον Ιούλιο.
Ο δείκτης οικονομικού κλίματος διαμορφώθηκε τον Ιούλιο στις 101,1 μονάδες, χαμηλότερα απ’ ό,τι τον προηγούμενο μήνα, όταν
κινούνταν στις 104,1 μονάδες, καθώς και έναντι του Ιουλίου του 2021.Οι επιχειρηματικές προσδοκίες υποχώρησαν κυρίως στις
Κατασκευές, ενώ ηπιότερες ήταν οι μεταβολές στις Υπηρεσίες και τη Βιομηχανία. Άνοδο παρουσίασε ο σχετικός δείκτης στο Λιανικό
Εμπόριο,
συνεχίζοντας
τις
διακυμάνσεις
του
κατά
τους
τελευταίους
μήνες
Όπως επισημαίνει το ΙΟΒΕ, η παρατεταμένη ενεργειακή κρίση και η επιβράδυνση της ανάκαμψης στην Ε.Ε. και άλλες οικονομίες
κατά το 2ο τρίμηνο, ασκούν πλέον σημαντικές πιέσεις στη ζήτηση της Βιομηχανίας. Από την άλλη πλευρά, η δυναμική του
Τουρισμού παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή, βάσει των προσδοκιών στον τομέα, με όποιες ευρύτερες θετικές επιδράσεις συνεπάγεται
αυτή η εξέλιξη για επιχειρήσεις και νοικοκυριά.
Στο Λιανικό Εμπόριο, οι παρεμβάσεις στήριξης των νοικοκυριών, σε συνδυασμό με την αποταμίευση προηγούμενων ετών,
στηρίζουν την τρέχουσα δραστηριότητα του τομέα. Ωστόσο, η αβεβαιότητα ως προς τη διάρκεια του πολέμου και κυρίως τον
αντίκτυπό του στο κόστος ενέργειας, επιδείνωσε τις προβλέψεις των νοικοκυριών για τις γενικές οικονομικές συνθήκες στο επόμενο
12μηνο, αλλά και για την οικονομική κατάστασή τους σε αυτήν την περίοδο.
Ως αποτέλεσμα, η Καταναλωτική Εμπιστοσύνη εξασθένησε εκ νέου, στο ελάχιστο επίπεδο των τελευταίων πέντε ετών. Πλέον,
φαίνεται πως τα μέτρα στήριξης μόνο σε ένα βαθμό αμβλύνουν την ανησυχία των νοικοκυριών για τις οικονομικές εξελίξεις
μεσοπρόθεσμα.
Η εικόνα στην Ευρώπη
Ο δείκτης οικονομικού κλίματος υποχώρησε σημαντικά τον Ιούλιο τόσο στην Ε.Ε., όσο και στην Ευρωζώνη και διαμορφώθηκε στις
97,6 και τις 99,0 μονάδες αντίστοιχα, από 101,8 και 103,5 μονάδες τον προηγούμενο μήνα. Η υποχώρηση του δείκτη οφείλεται
στην έντονη επιδείνωση των προσδοκιών στη Βιομηχανία, στις Υπηρεσίες, στο Λιανικό εμπόριο και στους Καταναλωτές, καθώς
στις Κατασκευές η επιδείνωση ήταν ηπιότερη.Όσον αφορά στις τάσεις στις έξι μεγαλύτερες οικονομίες, ο δείκτης υποχώρησε στις
τέσσερις από τις έξι: έντονα στην Ισπανία (-5,0), και τη Γερμανία (-4,9), ηπιότερα στην Ιταλία (-3,4) και την Πολωνία (-3,2), καθώς
παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητος στη Γαλλία (-0,1) και την Ολλανδία (+0,2). (ΠΗΓΗ:sepe.gr NEWSLETTER 04.08.2022)

Επιχειρηματική Αποστολή στη Λατινική Αμερική: Βραζιλία, Αργεντινή, Ουρουγουάη, Παναμάς, 2-11/10/2022
Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και το Επιχειρηματικό Συμβούλιο Ελλάδας-Λατινικής Αμερικής με
την υποστήριξη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ), του Εμπορικού και Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) και του Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ)
διοργανώνουν Επιχειρηματική Αποστολή σε χώρες της Λατινικής Αμερικής, με στόχο την αναζήτηση ευκαιριών σε μία μεγάλη
γεωγραφική περιοχή όπου υπάρχει έδαφος για μεγαλύτερη ελληνική επιχειρηματική παρουσία.
Το πρόγραμμα της Αποστολής περιλαμβάνει επισκέψεις στο Σάο Πάολο στις 3-4/10, στο Μπουένος Άιρες στις 5-6/10, στο
Μοντεβίδεο στις 7-8/10 και στην Πόλη του Παναμά στις 9-10/10.
Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα τροποποιήθηκε ώστε να επιτρέψει σε ενδιαφερόμενες εταιρίες τροφίμων να βρίσκονται έγκαιρα
στην Εκθεση SIAL, ενώ την άνοιξη 2023 θα οργανωθεί νέα Αποστολή στο Περού, στην Κολομβία και στο Μεξικό.
Στην Αποστολή μπορούν να μετάσχουν εξαγωγικές εταιρίες από τους κλάδους τροφίμων και ποτών (και βιολογικά, gourmet),
καλλυντικών-φαρμακευτικών, δομικών υλικών, τεχνολογίας, ενέργειας, τουρισμού ή και από άλλο κλάδο ανάλογα με το
ενδιαφέρον που παρουσιάζει κάθε περιοχή.
Με την υποστήριξη των Γραφείων Ο.Ε.Υ στο Σάο Πάολο και το Μπουένος Αιρες, των τοπικών Επιχειρηματικών Φορέων
Uruguay XXI & Εμπορικό Επιμελητήριο Ουρουγουάης, Propanama με τους οποίους έχει εξασφαλισθεί συνεργασία, θα
οργανωθούν σε κάθε πόλη στοχευμένες συναντήσεις Β2Β με τοπικές εταιρίες εισαγωγής, διανομής, αντιπροσώπευσης, κλπ. με
σκοπό κυρίως τις εξαγωγικές συμφωνίες αλλά και για διερεύνηση δημιουργίας συμπράξεων, ανάληψη έργων, μεταφορά
τεχνογνωσίας, κλπ. Παράλληλα, μπορούν να αξιοποιηθούν οι υπηρεσίες δικτύωσης που προσφέρουν τα τοπικά διμερή
Γερμανικά Επιμελητήρια και η πρόσβαση προς τα μέλη τους.
Επισυνάπτεται το πρόγραμμα της Αποστολής εδώ και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν συμπληρωμένη τη συνημμένη
δήλωση, την οποία μπορείτε να δείτε εδώ,
στo y.patsiavos@ahk.com.gr το συντομότερο και μέχρι 5 Σεπτεμβρίου το αργότερο, ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος για
έρευνα, επικοινωνίες και επιλογή κατάλληλων Λατινοαμερικάνικων εταιριών για επαφές Β2Β.
Πληροφορίες: κ. Γιάννης Πατσιαβός, Senior Manager Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου,
y.patsiavos@ahk.com.gr, ,τηλ.2106419026, 6945234747.

47η ΔΙΕΘΝΗΣ ΈΚΘΕΣΗ ΓΟΥΝΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2022
Ο Σύνδεσμος Γουνοποιών Καστοριάς σας προσκαλεί στην 47 η διεθνή έκθεση γούνας Καστοριάς, που θα πραγματοποιηθεί από
25 έως 28 Αυγούστου 2022 στο Κέντρο Γούνας Δυτικής Μακεδονίας.
Στην Έκθεση διατίθενται έτοιμα ενδύματα αποκλειστικά από γούνα για άνδρες και γυναίκες, δερμάτινα είδη και άλλα προϊόντα που
συνδυάζουν γούνα, δέρμα και ύφασμα, καθώς και μεγάλη γκάμα αξεσουάρ, όπως τσάντες, καπέλα, κασκόλ και γάντια. Με τη
συμμετοχή των μεγαλύτερων τοπικών και διεθνών επιχειρήσεων γουνοποιίας, προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες από όλο τον
κόσμο και έχει αναμφισβήτητα φήμη ως ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα του τομέα της γούνας παγκοσμίως.
Ώρες λειτουργίας έκθεσης: 10:00 – 18:00.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε το site εδώ ή να επικοινωνήστε στο email: info@akf.gr

Thematic Tourism Expo & Food Festival
Η Mact Media Group υπό την αιγίδα της συνομοσπονδία επιχειρηματιών τουριστικών καταλυμάτων Ελλάδος (ΣΕΤΚΕ)
διοργανώνει τη διεθνή έκθεση θεματικού τουρισμού και food festival στις 20-23 Οκτωβρίου 2022 στο Εκθεσιακό Κέντρο
Λαμίας.
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
1. City Break (Ανάπτυξη προορισμών City Break, , Αγορές, Αρχιτεκτονική, Διασκέδαση, Εμπειρία, Εμπορικά Κέντρα, Ένταξη
Πολιτιστικών Διαδρομών, Ιστορία κλπ.).
2. Αθλητικός Τουρισμός (Αθλητικές διοργανώσεις ,δραστηριότητες & Εvent, Αλεξίπτωτο Πλαγιάς , Αναρρίχηση , Golf ,
Ορειβασία, Ορειβατικό Σκι, Ορεινή Ποδηλασία, Ορεινό Τρέξιμο).
3. Γεωτουρισμός (Γεωπάρκα, Σπήλαια).
4. Εκπαιδευτικός Τουρισμός (Προγράμματα Εκπαιδευτικού και Πολιτιστικού χαρακτήρα, Γνωριμία με την Ελληνική Πολιτιστική
Κληρονομιά).
5. Θαλάσσιος Τουρισμός (Αλιευτικός Τουρισμός , Θαλάσσια Παιχνίδια, Θαλάσσια Πάρκα, Καταδυτικός Τουρισμός, Μαρίνες,
Τουρισμός Κρουαζιέρας, Σκάφη Αναψυχής).
6. Θρησκευτικός και Προσκυνηματικός Τουρισμός (Εκκλησίες, Μοναστήρια).
7. Πολιτιστικός Τουρισμός (Αρχαιολογικοί Χώροι, Μνημεία, Μουσεία, Κάστρα, Ιστορικά Μνημεία, Έθιμα και Μουσικά Δρώμενα,
Πολιτιστικές εκδηλώσεις, Φεστιβάλ).
8. Συνεδριακός Τουρισμός (Εκθεσιακά Κέντρα, Συνεδριακά Κέντρα).
9. Τουρισμός Υγείας και Ευεξίας (Ιαματικός Τουρισμός, Ιαματικές πηγές, Κέντρα, Ιατρικός Τουρισμός, Θαλασσοθεραπεία,
Θεραπευτικά Προγράμματα, Yoga, Spa κλπ).
10. Τουρισμός Υπαίθρου (Αγροτικός Τουρισμός Αγροτικές Δραστηριότητες που σχετίζονται με την Γεωργία, Κτηνοτροφία,
Μελισσοκομία κλπ, Παρατήρηση Οικοσυστήματος) Οικοτουρισμός (Αναπτύσσεται σε οικολογικά αξιόλογες και κυρίως
θεσμοθετημένης περιβαλλοντικής προστασίας περιοχές πχ περιοχές Natura).
11. Υπαίθριες Δραστηριότητες (Αναρρίχηση, Canoe Kayak, Canyoning, Ιππασία, Kayak ποταμού, Mountain Biking,
Ορειβατικοί & Πεζοπορικοί Σύλλογοι, Ποδηλασία, Rafting, Ταξίδια περιπέτειας, Trekking ποταμού, Υπαίθριες Δραστηριότητες).
12. Χειμερινός Τουρισμός & Χιονοδρομικός Τουρισμός (Σκι, Χειμερινά Σπορ, Χιονοδρομικά Κέντρα).
Η έκθεση θα αποτελέσει μοναδική ευκαιρία για την προβολή του θεματικού τουρισμού, αλλά θα δώσει και την ευκαιρία στους
επαγγελματίες του κλάδου και στους παραγωγούς να προωθήσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους στο Ελληνικό, αλλά και
το ξένο κοινό. Στόχος, η έκθεση αυτή να εδραιωθεί σαν μία νέα αρχή για κλείσιμο μεγάλων συμφωνιών και την άμεση πώληση.
Η αναγκαιότητα μίας μεγάλης διεθνούς έκθεσης Θεματικού Τουρισμού στην χώρα μας είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Απευθύνεται
σε
εκθέτες
από
ελληνικούς
και
ξένους
προορισμούς
και
εμπορικούς
επισκέπτες
και
κοινό.
Για να κατεβάσετε το ενημερωτικό έντυπο της έκθεσης για το πρόγραμμα, πατήστε εδώ .
Αν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή στην έκθεση MDF EXPO ως εκθέτης, πατήστε εδώ .
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της έκθεσης https://tte.gr/ ή επικοινωνήσετε στο
2110129575.
Ανακοίνωση για την Διεθνή Έκθεση ΤΕΧΗΙΒΙΤΙΟΝ ISTANBUL 2022
Το Εμπορικό Τμήμα της Πρεσβείας της Τουρκίας στην Αθήνα μας ενημερώνει ότι, στις 21-23 Σεπτεμβρίου 2022 πρόκειται να
πραγματοποιηθεί Διεθνής Γενική Έκθεση «TEXHIBITION ISTANBUL FABRIC AND TEXTILE ACCESSORIES FAIR» από την
Ένωση Εξαγωγών στην Istanbul – Turkey
με την επιχορήγηση του σχετιζόμενου φορέα εξαγωγής.
Στην έκθεση προσκαλούνται τα διευθυντικά στελέχη εταιρειών που δραστηριοποιούνται στους κλάδους κλωστοϋφαντουργίας,
αξεσουάρ κλωστοϋφαντουργίας, υφασμάτων και νημάτων. Παράλληλα με την έκθεση υπάρχει ειδική διοργάνωση από το İTKİB, το
οποίο διαρκεί 3 μέρες (21-23 Σεπτεμβρίου 2022) και περιλαμβάνει επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο καθώς και συναντήσεις με
τους
παραγωγούς.
Οι
λεπτομέρειες
της
συγκεκριμένης
διοργάνωσης
είναι
όπως
παρακάτω:
Κατά τη διάρκεια των ημερομηνιών της έκθεσης (21-23 Σεπτεμβρίου 2022) το İTKİB θα καλύψει τα έξοδα διαμονής ενός
εκπροσώπου από κάθε εταιρία σε ξενοδοχείο 4 ή 5 αστέρων και τις μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο καθώς και στον
εκθεσιακό χώρο. Τα έξοδα διαμονής θα καλυφθούν μόνο εφόσον οι επισκέπτες λάβουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και
ταξιδέψουν στις συγκεκριμένες ημερομηνίες (21-23 Σεπτεμβρίου 2022). Σε περίπτωση που οι επισκέπτες επιθυμούν να
ταξιδέψουν λιγότερες μέρες ή σε διαφοροποιημένες ημερομηνίες, θα πρέπει να καλύψουν οι ίδιοι τα έξοδά τους.
Για περρισότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: Texhibition İstanbul (texhibitionist.com) ή
επικοινωνήστε στο email: atina@ticaret.gov.tr

Επιχειρηματική Αποστολή στη Λατινική Αμερική: Βραζιλία, Αργεντινή, Ουρουγουάη, Παναμάς, 2-11/10/2022
Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και το Επιχειρηματικό Συμβούλιο Ελλάδας-Λατινικής Αμερικής με
την υποστήριξη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ), του Εμπορικού και Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) και του Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ)
διοργανώνουν Επιχειρηματική Αποστολή σε χώρες της Λατινικής Αμερικής, με στόχο την αναζήτηση ευκαιριών σε μία μεγάλη
γεωγραφική περιοχή όπου υπάρχει έδαφος για μεγαλύτερη ελληνική επιχειρηματική παρουσία.
Το πρόγραμμα της Αποστολής περιλαμβάνει επισκέψεις στο Σάο Πάολο στις 3-4/10, στο Μπουένος Άιρες στις 5-6/10, στο
Μοντεβίδεο στις 7-8/10 και στην Πόλη του Παναμά στις 9-10/10.
Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα τροποποιήθηκε ώστε να επιτρέψει σε ενδιαφερόμενες εταιρίες τροφίμων να βρίσκονται έγκαιρα
στην Εκθεση SIAL, ενώ την άνοιξη 2023 θα οργανωθεί νέα Αποστολή στο Περού, στην Κολομβία και στο Μεξικό.
Στην Αποστολή μπορούν να μετάσχουν εξαγωγικές εταιρίες από τους κλάδους τροφίμων και ποτών (και βιολογικά, gourmet),
καλλυντικών-φαρμακευτικών, δομικών υλικών, τεχνολογίας, ενέργειας, τουρισμού ή και από άλλο κλάδο ανάλογα με το
ενδιαφέρον που παρουσιάζει κάθε περιοχή. Με την υποστήριξη των Γραφείων Ο.Ε.Υ στο Σάο Πάολο και το Μπουένος Αιρες,
των τοπικών Επιχειρηματικών Φορέων Uruguay XXI & Εμπορικό Επιμελητήριο Ουρουγουάης, Propanama με τους οποίους έχει
εξασφαλισθεί συνεργασία, θα οργανωθούν σε κάθε πόλη στοχευμένες συναντήσεις Β2Β με τοπικές εταιρίες εισαγωγής,
διανομής, αντιπροσώπευσης, κλπ. με σκοπό κυρίως τις εξαγωγικές συμφωνίες αλλά και για διερεύνηση δημιουργίας
συμπράξεων, ανάληψη έργων, μεταφορά τεχνογνωσίας, κλπ. Παράλληλα, μπορούν να αξιοποιηθούν οι υπηρεσίες δικτύωσης
που προσφέρουν τα τοπικά διμερή Γερμανικά Επιμελητήρια και η πρόσβαση προς τα μέλη τους.
Επισυνάπτεται το πρόγραμμα της Αποστολής εδώ και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν συμπληρωμένη τη συνημμένη
δήλωση, την οποία μπορείτε να δείτε εδώ, στo y.patsiavos@ahk.com.gr το συντομότερο και μέχρι 5 Σεπτεμβρίου το
αργότερο, ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος για έρευνα, επικοινωνίες και επιλογή κατάλληλων Λατινοαμερικάνικων εταιριών για
επαφές Β2Β.
Πληροφορίες: κ. Γιάννης Πατσιαβός, Senior Manager Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου,
y.patsiavos@ahk.com.gr, ,τηλ.2106419026, 6945234747.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1100/21-07-2022 (ΑΔΑ: Ψ7Ρ646ΜΠ3Ζ-ΩΜ9)
Διενέργεια ελέγχου για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013 από τους συμβολαιογράφους
ή/και από τους φύλακες μεταγραφών/προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων, για το έτος 2022. (ΦΕΚ 4008/Τεύχος
Β΄/29.07.2022)
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1101 /27-07-2022 (ΑΔΑ: 6Λ2Β46ΜΠ3Ζ-Υ96)
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975. (ΦΕΚ 4072/Τεύχος
Β΄/29.07.2022)
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1102 /27-07-2022 (ΑΔΑ: 657Τ46ΜΠ3Ζ-Β5Τ)
Καθορισμός της διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης του ειδικού φόρου κατανάλωσης που εφαρμόζεται στο προϊόν απόσταξης
που παράγεται από τους διήμερους μικρούς αποσταγματοποιούς της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν.2969/2001 (Α΄281), των όρων,
των προϋποθέσεων, των διαδικασιών και της απόδοσης των πρώτων υλών σε άνυδρη αιθυλική αλκοόλη για την εφαρμογή της
παρ. Ε΄ του άρθρου 7 του ιδίου νόμου, της διαδικασίας σφράγισης και αποσφράγισης των χρησιμοποιούμενων από τους
διήμερους μικρούς αποσταγματοποιούς αποστακτικών μηχανημάτων, καθώς και των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 4 του
ιδίου ως άνω νόμου. (ΦΕΚ 4073/Τεύχος Β΄/29.07.2022)
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε. 2057 /29-07-2022 (ΑΔΑ: Ψ9Τ946ΜΠ3Ζ-ΣΜ8)
Κοινοποίηση της υπό στοιχεία Α.1081/20.06.2022 απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ “Όροι, προϋποθέσεις και δικαιολογητικά
διαδικασίας εφοδιασμού, με απαλλαγή ή επιστροφή Ε.Φ.Κ., καυσίμων αεροσκαφών που παρέχουν υπηρεσίες σε τρίτους έναντι
αμοιβής, πλην της μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων” – Παροχή οδηγιών εφαρμογής.
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΔΤΔ Γ 1069134 ΕΞ 2022 /29-07-2022 (ΑΔΑ: 9ΨΜΥ46ΜΠ3Ζ-2ΛΛ)
Απαγορεύσεις και Περιορισμοί – Καν. (ΕΕ) 2022/1269 του Συμβουλίου για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014
σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία.
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε. 2056 /29-07-2022 (ΑΔΑ: 6ΗΜΞ46ΜΠ3Ζ-1ΒΠ)
Κοινοποίηση των άρθρων 41 και 82 του ν. 4949/2022 (Α΄126) και παροχή οδηγιών

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Μπουένος Άιρες, απέστειλε :
Ενημερωτικό Δελτίο Ιούλιος 2022
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στο Μπουένος Άιρες(www.mfa.gr/missionsabroad/es/argentina),email: ecocom-buenosaires@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του
ΒΕΘ www.veth.gov.gr .
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βερολίνο, απέστειλε ενημερωτικό έγγραφο
με θέμα:
-Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2021
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στο Βερολίνο ( http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/office/823 ) , email: ecocomberlin@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .
ΙΣΠΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μαδρίτη, απέστειλε ενημερωτικά
έγγραφα με θέμα:
- ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΑΕΝΑ ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
- ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ Β ΤΡΙΜΗΝΟ 2022
- ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 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 .
ΚΑΝΑΔΑΣ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Οττάβα απέστειλε
Ενημερωτικό Δελτίο Ιουλίου 2022
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στην Οττάβα (http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/844) ή την
ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Χάγη , απέστειλε ενημερωτικό έγγραφο με
θέμα:
- Ενημερωτικό Δελτίο Ιουλίου 2022
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στην Χάγη (www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/855), email: ecocomhague@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr
ΡΩΣΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα απέστειλε έγγραφο με θέμα:
- ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΥ
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδος
στη Μόσχα (www.agora.mfa.gr), email: ecocom-moscow@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

13th EXPO Transporte
Πόλη: La Rural Predio Ferial Av. Sarmiento Buenos Aires, Argentina
Ημερομηνία: 9-11 Αυγούστου 2022
Εκθέματα: έκθεση εξοπλισμού και τεχνολογίας μηχανοκίνητων μεταφορών εμπορευμάτων
Πληροφορίες: Site: https://www.expotransporte.com.ar
Intersec Buenos Aires
Πόλη: La Rural Predio Ferial Av. Sarmiento Buenos Aires, Argentina
Ημερομηνία: 24-26 Αυγούστου 2022
Εκθέματα: Συστήματα ασφαλείας και πυροπροστασίας
Πληροφορίες: Site: https://intersec-buenos-aires.ar.messefrankfurt.com/buenos-aires/es.html
Expo Medical
Πόλη: Centro Costa Salguero Av. Costanera Rafael Obligado Buenos Aires, Argentina
Ημερομηνία: 21-23 Σεπτεμβρίου 2022
Εκθέματα: έκθεση καινοτομίας στον ιατρικό τομέα
Πληροφορίες: Site: https://www.medicalexpo.com/

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ (συνέχεια)
FIT America Latina (International Tourism Fair of Latin America)
Πόλη: Viamonte Buenos Aires, Argentina
Ημερομηνία: 1-4 Οκτωβρίου 2022
Εκθέματα: new distributors, new markets and new tendencies.
Πληροφορίες: Site: http://fit.org.ar/en/
Automechanika Buenos Aires 2022
Πόλη: La Rural Predio Ferial Av. Sarmiento Buenos Aires, Argentina
Ημερομηνία: 11-14 Οκτωβρίου 2022
Εκθέματα: Automotive Industry
Πληροφορίες: Site: https://automechanika.ar.messefrankfurt.com/buenosaires/en.html
Salon Nautico Argentino
Πόλη: Marina Punta Chica, Provincia de Buenos Aires, Argentina
Ημερομηνία: 20-30 Οκτωβρίου 2022
Εκθέματα: International Boat Show
Πληροφορίες: Site: https://salonnauticoargentino.com.ar/

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΣΝ 424

•

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.

