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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

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.
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Δείτε το σχετικό ΦΕΚ εδώ.

Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ για την εβδομάδα 8-12 Αυγούστου
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
54,7 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 49.600 δικαιούχους κατά την εβδομάδα 8-12 Αυγούστου στο πλαίσιο των προγραμματισμένων
καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
Ειδικότερα:
1. Από τον e-ΕΦΚΑ θα καταβληθούν:
• 17,2 εκατ. ευρώ σε 600 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ
2. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
• 14 εκατ. ευρώ σε 36.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων
• 16 εκατ. ευρώ σε 9.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης
• 6 εκατ. ευρώ σε 1.000 δικαιούχους για Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα
• 1,5 εκατ. ευρώ σε 3.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΤΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Αγαπητέ/ή Επιχειρηματία,
Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης συμμετέχει στο έργο με τίτλο: «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και της Βιώσιμης
Ανάπτυξης στον τομέα της Αγροδιατροφής μέσα από την προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας» και ακρωνύμιο
“Agrofficiency” του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020», μέσω του Κέντρου
Υποστήριξης Επιχειρήσεων (πληροφορίες για το Agrofficiency: https://esupportplatform.agrofficiency.eu/).
Υπηρεσίες
Οι υπηρεσίες που παρέχονται από τo Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρήσεων αφορούν στην ενίσχυση των υφιστάμενων και
νεοσύστατων ΜΜΕ του αγροδιατροφικού τομέα παρέχοντας τα μέσα και τις ευκαιρίες στις ΜΜΕ να αναπτύξουν τα
επιχειρηματικά τους εργαλεία, να δημιουργήσουν νέες ιδέες έτσι ώστε να γίνουν πιο δελεαστικές για τους νέους επενδυτές.
Συμβουλευτική επιχειρήσεων
Η επιχειρηματική υποστήριξη θα παρέχεται από εξειδικευμένους συμβούλους επιχειρήσεων με τη συνδρομή επαγγελματιών,
όπου απαιτείται, και θα καλύπτει τα θεματικά πεδία:
•
Καλές πρακτικές της πράσινης Αγροδιατροφικής αλυσίδας.
•
Πράσινες πρακτικές νέων αγροδιατροφικών τεχνολογιών.
•
Πλεονεκτήματα της χρήσης βιομάζας και αποβλήτων από παραγωγικές δραστηριότητες ως ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας.
Εκπαίδευση
Το εκπαιδευτικό υλικό των εργαστηρίων και των σεμιναρίων θα περιλαμβάνει τις θεματικές ενότητες:
•
Νεοφυής επιχειρηματικότητα και επιχειρηματικές ευκαιρίες στον αγροδιατροφικό τομέα.
•
Επιχειρηματικό σχέδιο / Επιχειρηματικό μοντέλο.
•
Μέθοδοι χρηματοδότησης για νέους επενδυτές και προετοιμασία νεών επενδυτικών ιδεών.
•
Προετοιμασία προτάσεων για εξεύρεση χρηματοδότησης.
•
Είσοδος σε νέες αγορές.
•
Πλάνο μάρκετινγκ.
•
Στρατηγικό πλάνο.
Συμμετοχή ΜΜΕ σε εκπαιδευτικά εργαστήρια και σεμινάρια
Για τη συμμετοχή των ΜΜΕ στις δράσεις του Κέντρου Υποστήριξης Επιχειρήσεων θα απαιτηθεί η δήλωσή σας στην Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που θα ανακοινωθεί μέσα στον Σεπτέμβριο 2022.
Παρακαλείσθε όπως δηλώσετε το κατ’ αρχήν ενδιαφέρον σας απαντώντας στο e-mail μας μέχρι την 31η Αυγούστου
2022.

This Project is co-funded by the European Development Fund (ERDF) and by national funds of the countries participating in
the Interreg V-A “Greece – Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme

The contents of this publication are sole responsibility of the Chamber of Small and Medium Sized Industries of Thessaloniki
and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries, the Managing Authority
and the Joint Secretariat.
www.agrofficiency.eu
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Ο ΔΕΔΔΗΕ εφιστά την προσοχή των καταναλωτών για
την αποφυγή εξαπάτησης

Δημοσιεύθηκε το μηνιαίο ενημερωτικό τεύχος της Κεντρικής
Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) για το μήνα Ιούλιο
2022, στο οποίο αναλύονται ζητήματα επίκαιρα και χρήσιμα
που σχετίζονται με τη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με την από 08.08.2022 ανακοίνωσή της, η Εταιρία

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο ενημερωτικό τεύχος,
πατήστε εδώ.

με την επωνυμία: «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής
Ηλεκτρικής Ενέργειας» (ΔΕΔΔΗΕ) εφιστά την προσοχή των
καταναλωτών για την αποφυγή εξαπάτησής τους από
επιτήδειους που προφασίζονται την ιδιότητα υπαλλήλων της,
με στόχο να αποσπάσουν τα προσωπικά στοιχεία των

myBusinessSupport: Επιχορήγηση μεταφορικού
κόστους και κόστους δημοσιογραφικού χαρτιού
Σε λειτουργία έχει τεθεί η εφαρμογή στο myBusinessSupport
σχετικά με την υποβολή αιτήσεων για την επιχορήγηση
μεταφορικού κόστους και κόστους δημοσιογραφικού χάρτου
περιόδου Φεβρουαρίου-Μαρτίου 2022. Η εφαρμογή θα
παραμείνει ανοικτή έως τις 05.09.2022.
Δείτε οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής εδώ.

πολιτών με αφορμή την οικονομική ενίσχυση του Power Pass.
Υπογραμμίζεται ότι ο ΔΕΔΔΗΕ δεν εμπλέκεται σε κανένα
στάδιο της διαδικασίας για την πίστωση των ποσών των
δικαιούχων της οικονομικής ενίσχυσης Power Pass και δεν θα
ζητήσει ποτέ από τους καταναλωτές στοιχεία που σχετίζονται
με τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς (e-banking, IBAN
κ.λπ.).

Ανάρτηση του Προσωρινού Μητρώου Παρόχων Κατάρτισης (β΄ φάσης) των αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ. για τη
συμπλήρωση του σχετικού Οριστικού Μητρώου Παρόχων Κατάρτισης – Προθεσμία υποβολής ενστάσεων
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Δ.ΥΠ.Α., την Τετάρτη 10 Αυγούστου 2022 αναρτήθηκε στον ιστότοπο της Δημόσιας Υπηρεσίας
Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) το Προσωρινό Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης (β΄ φάσης) των αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ., προκειμένου να
συμπληρωθεί το αντίστοιχο Οριστικό Μητρώο Παρόχων:
https://www.dypa.gov.gr/proghrammata-katartisis-ghia-to-tamio-anakampsis?
tab=proghrammata-anavathmisis-deksiotiton-ghia-80000-anerghoys&tab2=parokhoi-katartisis&tab3=
Οι ενδιαφερόμενοι πάροχοι κατάρτισης που έχουν απορριφθεί έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τους λόγους της
απόρριψής τους χρησιμοποιώντας τους κωδικούς τους, μέσω της εξής ηλεκτρονικής διεύθυνσης: https://www.voucher.gov.gr/
Αιτιολογημένες ενστάσεις, με τα τυχόν δικαιολογητικά συνημμένα, μπορούν να υποβληθούν από την Τετάρτη 10
Αυγούστου 2022 έως και την Παρασκευή 12 Αυγούστου και ώρα 23:59, αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση:
https://www.voucher.gov.gr/
Υπενθυμίζεται ότι το έργο υλοποιείται από τη Δ.ΥΠ.Α. στο πλαίσιο των προγραμμάτων αναβάθμισης δεξιοτήτων «νέας γενιάς»,
συνολικού προϋπολογισμού 100 εκ. ευρώ, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0.” με τη
χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ”NextGenerationEU”. Απευθύνεται σε 80.000 ανέργους ηλικίας άνω των 18 ετών και
αφορά στην παροχή θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 50-200 ωρών, που θα οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων»
γνώσεων και δεξιοτήτων και αντίστοιχη πιστοποίηση μέσω ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης, 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.
Δείτε αναλυτικά τη σχετική ανακοίνωση της Δ.ΥΠ.Α. εδώ.

Αναρτήθηκαν οι Οριστικοί Πίνακες Παρόχων του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού Συνταξιούχων e-ΕΦΚΑ
(πρώην ΟΑΕΕ) 2022-2023 –
Συνεχίζονται οι αιτήσεις παρόχων για συμμετοχή στο πρόγραμμα
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΥΠΑ 05.08.2022
Αναρτήθηκαν την Παρασκευή 5 Αυγούστου 2022 οι οριστικοί πίνακες Παρόχων του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού
Συνταξιούχων e-ΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ) 2022-2023 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: https://www.dypa.gov.gr/koinonikos-toyrismos-ghia-sintaksioukhoys-e-efka-prwin-oaee
Η διαδικασία συμμετοχής γίνεται με τη χρήση της Επιταγής, που είναι ένας μοναδικός αριθμός για κάθε δικαιούχο και κάθε
ωφελούμενο ξεχωριστά. Οι δικαιούχοι-ωφελούμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε τουριστικό
κατάλυμα που επιλέγουν από το «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ κατόπιν απευθείας συνεννόησής τους με τον πάροχο. Ειδικά
για καταλύματα σε Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω και στο νομό Έβρου μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 10 διανυκτερεύσεις με
μηδενική ιδιωτική συμμετοχή, ενώ στα καταλύματα των Δήμων Ιστιαίας- Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας της Β.
Εύβοιας και της Σάμου μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 12 διανυκτερεύσεις εντελώς δωρεάν.
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.
Το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού θα «τρέξει» κατά την περίοδο 06 Αυγούστου 2022 – 05 Αυγούστου 2023. Ο
προϋπολογισμός του είναι ύψους 3 εκατ. ευρώ. 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.
Οι αυξημένες φετινές τιμές επιδότησης 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 τον χρόνο για τα καταλύματα της Βόρειας Εύβοιας και της Σάμου. Εκτός από τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα
επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η συμμετοχή της γενικής κατηγορίας των δικαιούχων ανέρχεται σε 25%, των πολυτέκνων
σε 20%. Για ΑμεΑ τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια διατίθενται δωρεάν.
Για τις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις, οι δικαιούχοι-ωφελούμενοι εκτυπώνουν από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (e-services) της ΔΥΠΑ
την Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού και προσέρχονται στα ταξιδιωτικά γραφεία ή πρακτορεία έκδοσης εισιτηρίων ή εκδοτήρια
ηλεκτρονικών εισιτηρίων των παρόχων, επιδεικνύουν την εκτυπωμένη Επιταγή τους και ζητούν την έκδοση Εισιτηρίου
Κοινωνικού Τουρισμού της κατηγορίας στην οποία εντάσσονται. Επισημαίνεται πως για καμία κατηγορία δεν απαιτείται η
προσκόμιση δικαιολογητικών, εξαιρουμένης της κατηγορίας πολυτέκνων. Η ΔΥΠΑ δεν εμπλέκεται στη διαδικασία έκδοσης
ακτοπλοϊκού Εισιτηρίου Κοινωνικού Τουρισμού. Μέσω διαδικτυακής υπηρεσίας (web service) εκδίδεται το εισιτήριο και
ενεργοποιείται η Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού Ακτοπλοϊκής Μετακίνησης για τη μετάβαση και την επιστροφή. Η ακτοπλοϊκή
μετακίνηση επιτρέπεται μόνο για τη μετάβαση/επιστροφή στον/από τόπο του επιλεγμένου τουριστικού καταλύματος.
Το πρόγραμμα θα παραμείνει ανοικτό για τους παρόχους τουριστικών καταλυμάτων και ακτοπλοϊκών εισιτηρίων που θέλουν να
υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής έως τις 30.06.2023. Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης
του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr, με τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet (εφόσον ο πάροχος έχει μόνο έδρα) ή με τους κωδικούς
πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών ΔΥΠΑ (εφόσον ο πάροχος έχει και υποκαταστήματα) στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/parokhoi-koinonikou-tourismou-giasuntaxioukhous-eephka-proen-oaee
Η διαδρομή είναι: Αρχική / Εργασία και ασφάλιση / Αποζημιώσεις και παροχές / Πάροχοι κοινωνικού τουρισμού για
συνταξιούχους e-ΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ)
Για
περισσότερες
πληροφορίες,
οι
ενδιαφερόμενοι
μπορούν
να
επισκεφθούν
διεύθυνση: https://www.dypa.gov.gr/koinonikos-toyrismos-ghia-sintaksioukhoys-e-efka-prwin-oaee

την

ηλεκτρονική

Πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Σεπτεμβρίου 2022
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ e-ΕΦΚΑ 10.08.2022
Η καταβολή των κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Σεπτεμβρίου
2022 θα γίνει ως εξής:

➢

➢

➢

Στις 26 Αυγούστου 2022, ημέρα Παρασκευή, θα καταβληθούν οι
κύριες και επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων που
προέρχονται από τους τέως φορείς: ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΝΑΤ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΤ,
ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΔΕΗ.
Στις 29 Αυγούστου 2022, ημέρα Δευτέρα, θα καταβληθούν οι κύριες
και επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων που προέρχονται από
τους τέως φορείς: ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΑ
(ΤΣΕΑΠΓΣΟ,ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΟΤΕ και ΔΗΜΟΣΙΟ που ο ΑΜΚΑ τους
τελειώνει σε 1,3,5,7,9.
Στις 30 Αυγούστου 2022, ημέρα Τρίτη, θα καταβληθούν οι κύριες και
επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων που προέρχονται από τους
τέως
φορείς:
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,
ΤΡΑΠΕΖΕΣ,
ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΑ
(ΤΣΕΑΠΓΣΟ,ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΟΤΕ και ΔΗΜΟΣΙΟ που ο ΑΜΚΑ τους
τελειώνει σε 0,2,4,6,8.

Από τις 20 Αυγούστου η Ελλάδα εξέρχεται από το καθεστώς
ενισχυμένης εποπτείας, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι από τις 20 Αυγούστου 2022, η Ελλάδα
εξέρχεται από το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας. Ειδικότερα, η Επιτροπή σε
σχετική ανακοίνωσή της αναγνώρισε ότι η Ελλάδα έχει εκπληρώσει το
μεγαλύτερο μέρος των δεσμεύσεων πολιτικής που ανέλαβε στο Eurogroup κατά
την έξοδό της από το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής τον Ιούνιο του
2018 και ότι έχει πετύχει αποτελεσματική εφαρμογή μεταρρυθμίσεων, ακόμη και
κάτω από τις δύσκολες συνθήκες που δημιουργήθηκαν από την πανδημία
COVID-19 και πιο πρόσφατα, από τη στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας κατά της
Ουκρανίας. Περαιτέρω, η Επιτροπή σημειώνει ότι ως αποτέλεσμα των
προσπαθειών της Ελλάδας, η ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας έχει
βελτιωθεί και οι κίνδυνοι δευτερογενών επιπτώσεων στην οικονομία της ζώνης
του ευρώ έχουν μειωθεί σημαντικά. Ως εκ τούτου, η διατήρηση της Ελλάδας υπό
ενισχυμένη επιτήρηση δεν δικαιολογείται πλέον.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για τη
τροποποίηση για τη χορήγηση της επιδότησης
του φυσικού αερίου
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4222/Β/10.08.2022 η νέα
απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/82196/2205/2002, με την
οποία

τροποποιείται

η

απόφαση

του

ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/12462/333/2022 για τη χορήγηση της
επιδότησης φυσικού αερίου για τους μήνες Ιούλιο και
Αύγουστο. Σύμφωνα με την οποία για τους μήνες
Ιούλιο και Αύγουστο η μοναδιαία επιδότηση ορίζεται
στο ποσό των τριάντα (30) ευρώ ανά Μεγαβατώρα
(mwh) επί της συνολικής κατανάλωσης φυσικού
αερίου, πλην της κατανάλωσης που αφορά σε
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Δημιουργία ειδικού ΚΑΔ για ΑΦΜ
πολυκατοικιών και κτιρίων
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΑΔΕ 08.08.2022
H Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με
γνώμονα
την
ψηφιοποίηση
των
διαδικασιών για την βέλτιστη εξυπηρέτηση
του πολίτη δημιουργεί ειδικό ΚΑΔ για τους
διαχειριστές πολυκατοικιών και κτιρίων,
μετατρέπει αυτόματα στο ορθό, τις
λανθασμένες
εγγραφές
ΚΑΔ
και
ενημερώνει
κατόχους
με
πιθανώς
λανθασμένες εγγραφές ΚΑΔ που δεν
εντοπίζονται από το σύστημα να προβούν
σε διορθώσεις μέσω της ψηφιακής
πλατφόρμας "Τα αιτήματά μου".
Πιο συγκεκριμένα, με απόφαση του
Διοικητή της ΑΑΔΕ, κου Γιώργου Πιτσιλή:
α) Δημιουργείται ειδικός ΚΑΔ 68.32.11.04
για τους διαχειριστές πολυκατοικιών και
κτιρίων
β) Ενημερώνονται αυτόματα με το νέο ΚΑΔ
68.32.11.04 οι ΑΦΜ των πολυκατοικιών ή
κτιρίων που εντοπίστηκαν από τα
συστήματα της ΑΑΔΕ με λανθασμένη
κατάταξη ΚΑΔ
γ) Λαμβάνεται μέριμνα για την αναδρομική
διόρθωση,
χωρίς
πρόστιμο
μέχρι
31.10.2022,
πιθανόν
λανθασμένων
εγγραφών σε ΑΦΜ που έχουν αποδοθεί σε
πολυκατοικίες και αφορούν στον δηλωμένο
ΚΑΔ, ο οποίος είτε δεν έχει αντιστοιχηθεί
σύμφωνα με την ΠΟΛ 1157/2008 είτε δεν
συνάδει με τη διαχείριση κτιρίου. Οι κάτοχοι
αυτών των ΚΑΔ θα ειδοποιηθούν με email
να προβούν σε διόρθωση αποστέλλοντας
σχετική δήλωση μέσω της Εφαρμογής
Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης
Αιτημάτων της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων «Τα Αιτήματά μου».
δ) Επιλύονται ζητήματα που προκύπτουν
κατά τη διαδικασία διαλειτουργικότητας του
πληροφοριακού συστήματος της ΑΑΔΕ με
τα αντίστοιχα συστήματα των φορέων της
Δημόσιας Διοίκησης.

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ ο Κανονισμός Λειτουργίας Ιδιωτικών
Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.)
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4264/10.08.2022 , η υπό στοιχεία
98750/Κ6/05.08.2022
απόφαση
του
Γενικού
Γραμματέα
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και
Νεολαίας κ. Γεώργιου Βούτσινου αναφορικά με τον Κανονισμό
Λειτουργίας Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης
(Ι.Ι.Ε.Κ.). Όπως επισημαίνει το Υπουργείο Παιδείας σε ανακοίνωσή
του, ο εν λόγω κανονισμός θεσπίζεται για πρώτη φορά για τα Ι.Ι.Ε.Κ.
που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας
(Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
και αφορά σε θέματα Εκπαιδευτικού πλαισίου, Εγγραφών –
Φοίτησης, Διοικητικής Οργάνωσης των Ι.Ι.Ε.Κ., Διασφάλισης
Ποιότητας, καθώς και σε Ειδικότερα Θέματα Διοίκησης, Εκπαιδευτών
και Φορέων Άσκησης Δραστηριότητας Ι.Ι.Ε.Κ.

Παράταση προθεσμιών εξέτασης αιτήσεων εξώδικης επίλυσης φορολογικών διαφορών
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4282/Β/11.08.2022, η υπουργική απόφαση 114268 ΕΞ 09.08.2022 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 148348
ΕΞ 2020/ 28.12.2020 απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Παράταση προθεσμιών εξέτασης
αιτήσεων εξώδικης επίλυσης φορολογικών διαφορών της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του άρθρου 16
του ν. 4714/2020 (Α’ 148)» (Β’ 5825)

Ενημέρωση από ΕΠΑνΕΚ 2014-2020
5η τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης χρηματοδότησης αιτήσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση
Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών»
Δημοσιεύθηκε η Πέμπτη (5η) τροποποίηση της Απόφαση Έγκρισης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης του
ΕΠΑνΕΚ «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών» σχετικά με την έγκριση
χρηματοδότησης επιπλέον δύο χιλιάδων εκατόν εβδομήντα πέντε (2.175) αιτήσεων χρηματοδότησης συνολικής δημόσιας
δαπάνης 3.775.193,00 ευρώ.
Τα συνολικά εγκεκριμένα έργα στη Δράση ανέρχονται σε δέκα χιλιάδες εξακόσια πενήντα (10.650). Η συνολική επιλέξιμη δημόσια
δαπάνη ανέρχεται σε 18.408.581,64 ευρώ.
Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ.
7η τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση
«Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»
Δημοσιεύθηκε η έβδομη (7η) τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επιχειρηματικών Σχεδίων
στη Δράση του ΕΠΑνΕΚ «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» σύμφωνα με την οποία
παρατείνεται η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα
εννέα (39) μήνες και εκατό τριάντα δύο (132) ημέρες συνολικά, από τριάντα έξι (36) μήνες και εκατό τριάντα δύο (132), όπως
ίσχυε, συνολικά από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.
Όταν με βάση τις ανωτέρω ορισθείσες χρονικές διάρκειες υλοποίησης των επενδυτικών έργων οι προβλεπόμενες ημερομηνίες
ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου είναι μεταγενέστερες της 31-12-2023, τότε ορίζεται ως καταληκτική
ημερομηνία ολοκλήρωσης η 31-12-2023.
Δείτε την 7η τροποποίηση της Πρόσκλησης εδώ.
3η τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση
επιχειρήσεων του τομέα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών για την υιοθέτηση συστημάτων και την παροχή
υπηρεσιών ολοκληρωμένης πληροφόρησης του επιβατικού κοινού και ηλεκτρονικού εισιτηρίου»
Δημοσιεύθηκε η τρίτη (3η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης
«Ενίσχυση επιχειρήσεων του τομέα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών για την υιοθέτηση συστημάτων και την παροχή
υπηρεσιών ολοκληρωμένης πληροφόρησης του επιβατικού κοινού και ηλεκτρονικού εισιτηρίου» του ΕΠΑνΕΚ, σε συνέχεια της
2ης τροποποίησης της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση, προκειμένου
να δοθεί οριζόντια παράταση έως 30/06/2023 για όλα τα έργα, για την επιτυχή πιστοποίηση δαπανών από πλευράς ΕΦ, την
ολοκλήρωση της διαδικασίας των έργων, την καταβολή της ενίσχυσης και την αύξηση της απορρόφησης των κονδυλίων ΕΣΠΑ
2014-2020. Η συνολική Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε 12.094.691,95 ευρώ.
Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ.
7η Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση
Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών»
Δημοσιεύθηκε η έβδομη (7η) Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης του
ΕΠΑνΕΚ «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών», σχετικά με την απόρριψη, ως μη
επιλέξιμων, επτακοσίων πενήντα μίας (751) αιτήσεων χρηματοδότησης, συνολικής αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 1.277.742,07
ευρώ, λόγω μη πληρότητας δικαιολογητικών ή/και μη τήρησης τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής στη Δράση.
Οι υποψήφιοι των οποίων οι αιτήσεις χρηματοδότησης απορρίπτονται δύνανται εναλλακτικά είτε να υποβάλλουν νέα αίτηση
χρηματοδότησης, είτε να υποβάλλουν διοικητική ένσταση αποκλειστικά μέσω του ΠΣΚΕ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα
(10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της σχετικής κοινοποίησης, μέσω email προς τη δηλωμένη στην αίτηση
χρηματοδότησης, ηλεκτρονική ταχυδρομική διεύθυνση.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής ένστασης, επί της παρούσας απορριπτικής απόφασης, το δικαίωμα υποβολής νέας
αίτησης χρηματοδότησης παύει να υφίσταται.
Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ.

Από 5 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για το καθεστώς
"Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων" του νέου Αναπτυξιακού Νόμου
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η προκήρυξη για το καθεστώς «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» του νέου
Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 (ΦΕΚ 4210/Τεύχος Β΄/09.08.2022), η οποία υπογράφηκε από τον Αναπληρωτή Υπουργό
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Νίκο Παπαθανάση. Ως ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής
επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» ορίζεται η 5η Σεπτεμβρίου 2022 και
ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών η 5η Δεκεμβρίου 2022.
Σκοπός του καθεστώτος είναι η χορήγηση ενισχύσεων σε ένα ευρύ πεδίο τουριστικών επενδύσεων που αφορούν κυρίως στη
δημιουργία, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών καταλυμάτων στο σύνολο της
Επικράτειας, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος. Ο συνολικός προϋπολογισμός για το έτος 2022
ανέρχεται σε 150.000.000 ευρώ, εκ των οποίων 75.000.000 ευρώ αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
➢

Στο 11,6% ο πληθωρισμός τον Ιούλιο 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΣΤΑΤ 08.08.2022
Στο 11,6% υποχώρησε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο 2022 από 12,1% το Ιούνιο 2022 με τις τιμές σε καύσιμα και τρόφιμα να
συνεχίζουν την ανοδική πορεία των προηγούμενων μηνών και να είναι υπεύθυνα για σχεδόν το μισό της ανόδου του δείκτη τιμών
καταναλωτή για τον προηγούμενο μήνα.
Ειδικότερα, για τα ενεργειακά προϊόντα το φυσικό αέριο καταγράφει αύξηση τιμής κατά 178,9%, το πετρέλαιο θέρμανσης 65,1%,
το ηλεκτρικό ρεύμα 55, 8% τα τελικά προϊόντα πετρελαίου κατά 33% και τα στερεά καύσιμα κατά 9%. Μόνο οι ανατιμήσεις των
καυσίμων αύξησαν τον Δείκτη τιμών καταναλωτή για τον Ιούλιο κατά 6,43%.
Εκτός όμως από τα καύσιμα, αυξήσεις μεγαλύτερες από το γενικό δείκτη τιμών καταναλωτή καταγράφει η ΕΛΣΤΑΤ και για μια
σειρά από προϊόντα και υπηρεσίες καθημερινής κατανάλωσης Συγκεκριμένα καταγράφονται αυξήσεις κατά 27,3% στα βρώσιμα
έλαιο (περιλαμβανομένου και του ελαιόλαδου) και τα λίπη, 16,7% στις τιμές των κρεάτων και των δημητριακών, 16,4% στα αυγά
και τα γαλακτοκομικά, 13,4% στα λαχανικά 11,4% στην ζάχαρη των καφέ και το τσάι. Μικρότερες, αλλά σημαντικές αυξήσεις
καταγράφονται στα λοιπά τρόφιμα και ειδικότερα: κατά 9,3% στην ζάχαρη, κατά 5,3% στις σοκολάτες και κατά 3,6% στα ψάρια.
Αυξήσεις φωτιά καταγράφει η ΕΛΣΤΑΤ και στα προϊόντα και τις υπηρεσίες, οι τιμές των οποίων συνδέονται με τα ενεργειακά
προϊόντα. Συγκεκριμένα, καταγράφηκαν αυξήσεις κατά 62,3% στις μεταφορών επιβατών με αεροπλάνο, κατά 32.9% στις τιμές
μεταφορών με ταξί και κατά 25,4% στις τιμές μεταφορών επιβατών με πλοίο. Οι τιμές σε ξενοδοχεία μοτέλ πανδοχεία
καταγράφουν αύξηση κατά 20%, στα θέατρα και τους κινηματογράφους κατά 13,9%, στο πακέτο διακοπών κατά 11,4% και στα
καφέ και ζαχαροπλαστεία κατά 4%. Επίσης καταγράφονται αυξήσεις κατά 15,9% στις τιμές των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων
και 12,4% στις τιμές των καινούργιων αυτοκινήτων. Μεγάλες αυξήσεις καταγράφηκαν και στα είδη άμεση κατανάλωσης
νοικοκυριού
(11%),
στα
έπιπλα
και
στα
διακοσμητικά
(7%)
και
στις
οικιακές
συσκευές
(5,2%).
➢

Μείωση της ανεργίας στο 12,1% τον Ιούνιο 2022, έναντι 15% τον Ιούνιο 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΣΤΑΤ 10.08.2022
Στο 12,1% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα τον Ιούνιο εφέτος, έναντι 15% τον Ιούνιο 2021 και 12,5% τον Μάιο
2022, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ. Ειδικότερα, οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.148.431 άτομα,
σημειώνοντας αύξηση κατά 155.318 άτομα σε σχέση με τον Ιούνιο του 2021 (+3,9%) και αύξηση κατά 12.020 άτομα σε σχέση
με τον Μάιο του 2022 (+0,3%). Από την άλλη, οι άνεργοι ανήλθαν σε 572.109 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 130.976 άτομα
σε σχέση με τον Ιούνιο του 2021 (-18,6%) και κατά 17.233 άτομα σε σχέση με τον Μάιο του 2022 (-2,9%). Περαιτέρω, τα άτομα
κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό ή "άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού", δηλαδή άτομα
που ούτε εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 3.110.882, σημειώνοντας μείωση κατά 55.254 άτομα σε σχέση με τον
Ιούνιο του 2021 (-1,7%) και αύξηση κατά 2.560 άτομα σε σχέση με τον Μάιο του 2022 (+0,1%).

➢

Αύξηση 8,4% σημείωσε η βιομηχανική παραγωγή τον Ιούνιο 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΣΤΑΤ 10.08.2022
Αύξηση 8,4% σημείωσε ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής τον Ιούνιο 2022, συγκριτικά με τον αντίστοιχο δείκτη τον
Ιούνιο 2021, έναντι αύξησης 9,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2021 με το 2020. Σύμφωνα με τα
στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο μέσος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου - Ιουνίου 2022, σε σύγκριση
με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου - Ιουνίου 2021, παρουσίασε αύξηση 3,3%. Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός
Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Ιουνίου 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2022, παρουσίασε
αύξηση 3,2%. Ο δείκτης του κλάδου εξόρυξης μεταλλευμάτων σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση, ενώ ο δείκτης του
κλάδου κατασκευής ειδών ένδυσης σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση κατά τον Ιούνιο 2022 σε σχέση με τον Μάιο
2022.
➢

Μείωση 2,7% σημείωσε η χορήγηση αδειών κυκλοφορίας οχημάτων τον Ιούλιο 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΣΤΑΤ 11.08.2022
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει ότι κατά το μήνα Ιούλιο του 2022 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 20.456 αυτοκίνητα
(καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 21.018 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2021,
παρουσιάζοντας μείωση 2,7%. Αύξηση 10,3% είχε παρουσιάσει η κυκλοφορία για πρώτη φορά αυτοκινήτων (καινούργιων ή
μεταχειρισμένων εξωτερικού) τον Ιούλιο του έτους 2021 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020. Τα καινούργια αυτοκίνητα
που κυκλοφόρησαν τον Ιούλιο του 2022 ανέρχονται σε 11.706 έναντι 11.611 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους
2021, παρουσιάζοντας αύξηση 0,8%. Η κυκλοφορία νέων μοτοσυκλετών κυβισμού άνω των 50 cc (καινούργιων και
μεταχειρισμένων εξωτερικού) κατά το μήνα Ιούλιο του 2022, ανήλθε σε 7.491 έναντι 6.300 τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2021,
παρουσιάζοντας αύξηση 18,9%. Αύξηση 10,1% είχε παρουσιάσει η κυκλοφορία νέων μοτοσυκλετών (άνω των 50 cc) τον Ιούλιο
του 2021 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020. Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες που κυκλοφόρησαν τον Ιούλιο του 2022
ανέρχονται σε 7.002 έναντι 5.700 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 22,8%. Την
περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2022 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 131.476 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα
εξωτερικού) έναντι 126.661 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 3,8%. Αύξηση
28,7% είχε παρουσιάσει το επτάμηνο Ιανουαρίου - Ιουλίου του 2021 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2020. Τα καινούργια
αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2022 ανέρχονται σε 71.541 έναντι 75.118 που κυκλοφόρησαν
την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2021, παρουσιάζοντας μείωση 4,8%.Η κυκλοφορία νέων μοτοσυκλετών άνω των 50 cc
(καινούργιων και μεταχειρισμένων εξωτερικού) κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2022, ανήλθε σε 39.177 έναντι 31.077 που
κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 26,1%. Αύξηση 36,4% είχε παρουσιάσει το
επτάμηνο Ιανουαρίου - Ιουλίου του 2021 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2020. Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες που κυκλοφόρησαν
την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2022 ανέρχονται σε 36.211 έναντι 28.266 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους
2021, παρουσιάζοντας αύξηση 28,1%.

Καταβολή επιδόματος Πάσχα εργαζομένων σε αναστολή σύμβασης εργασίας
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4267/Β/11.08.2022 , η ΚΥΑ 75103/2022 του Υπουργείου Εργασίας «Καθορισμός της διαδικασίας
καταβολής του επιδόματος εορτών Πάσχα 2022 και ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων σε αναστολή σύμβασης εργασίας, λόγω
φυσικών καταστροφών, που καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό».

Υπεγράφη η προκήρυξη για το καθεστώς «Ενίσχυση
Τουριστικών Επενδύσεων»
του νέου Αναπτυξιακού Νόμου
ΔΕΛΤΙΟ
ΤΥΠΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 05.08.2022
Υπέγραψε σήμερα την προκήρυξη για το καθεστώς
«Ενίσχυση
Τουριστικών
Επενδύσεων»
του
νέου
Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 ο Αναπληρωτής Υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Νίκος Παπαθανάσης.
Ως ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων
υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς
«Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» ορίζεται η
5η Σεπτεμβρίου 2022 και ημερομηνία λήξης του κύκλου
υποβολών η 5η Δεκεμβρίου 2022.
Για την υπαγωγή στο παρόν καθεστώς ενίσχυσης, το
ελάχιστο ύψος του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού
σχεδίου ανέρχεται σε:
α. 1.000.000 ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις
β. 500.000 ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις
γ. 250.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις
δ. 100.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις
ε. 50.000 ευρώ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές
Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς
Συνεταιρισμούς (Α.Σ.), τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις
Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.) και τις Αγροτικές Εταιρικές
Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.).
Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται μέσω του νέου
Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού
Συστήματος
(https://opsan.mindev.gov.gr) που υποστηρίζει όλο τον
«κύκλο ζωής» των επενδυτικών σχεδίων του Αναπτυξιακού
Νόμου.
Για το πλήρες κείμενο της προκήρυξης και για περισσότερες
πληροφορίες, μπορείτε να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα της
Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ
(https://ependyseis.mindev.gov.gr).
Αναλυτικά το Δελτίο Τύπου εδώ.

Νέος «διπλός Τειρεσίας» για τα χρέη σε Δημόσιο και
Τράπεζες
Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το Σχέδιο Νόμου του
Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο: «Εταιρική διακυβέρνηση
των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου και των λοιπών
θυγατρικών της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και
Περιουσίας, διαχείριση συμμετοχών του Δημοσίου σε
ανώνυμες εταιρείες και ρυθμίσεις για την Ελληνική Εταιρεία
Συμμετοχών και Περιουσίας, αξιολόγηση της έναντι του
Δημοσίου φερεγγυότητας και πιστοληπτικής ικανότητας
φυσικών και νομικών προσώπων και σύσταση Ανεξάρτητης
Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, ίδρυση και λειτουργία
Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων», το οποίο στοχεύει
στην αντιμετώπιση του προβλήματος της ασύμμετρης
πληροφόρησης μεταξύ πιστωτών (ιδιωτικών ή δημόσιων
φορέων) και οφειλετών και μεταξύ πιστωτών (ιδιωτικών ή
δημόσιων φορέων) ως προς την πιστοληπτική ικανότητα
των οφειλετών (φυσικών και νομικών προσώπων).
Ειδικότερα, με το εν λόγω Σχέδιο Νόμου δημιουργούνται δύο
νέα ηλεκτρονικά κέντρα καταγραφής και παρακολούθησης
των οφειλών των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων τόσο
προς το Δημόσιο όσο και προς τις Τράπεζες. Πρόκειται για
την Ανεξάρτητη Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, η οποία
συστήνεται από το Υπουργείο Οικονομικών, και το Κεντρικό
Μητρώο Πιστώσεων, το οποίο θα τηρείται στην Τράπεζα της
Ελλάδος. Η Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης θα
συγκεντρώνει οφειλές σε Εφορία, ΕΦΚΑ, ΟΤΑ, δημόσιους
οργανισμούς, εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία, θα
παρακολουθεί την οικονομική συμπεριφορά των πολιτών και
των επιχειρήσεων και θα βαθμολογεί την πιστοληπτική τους
συμπεριφορά. Το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων θα
καταγράφει σε λεπτομερή βάση το ιστορικό πληρωμών κάθε
δανείου που χορηγείται. Η Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης
και το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων θα ανταλλάσσουν
πληροφορίες και βαθμολογίες με άλλους φορείς
αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.
Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 20
Αυγούστου 2022, ημέρα Σάββατο, και ώρα 15:30.

Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ για τον υπολογισμό των συντάξεων των ομογενών από Αλβανία και
τέως Σοβιετική Ένωση
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Β’ 4135/3.8.2022) η Κοινή Υπουργική απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Οικονομικών, Εξωτερικών, Προστασίας του Πολίτη και Εσωτερικών που αφορά στο νέο τρόπο υπολογισμού της Εθνικής Σύνταξης
των ομογενών που προέρχονται από την Αλβανία και από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Συγκεκριμένα μειώνονται τα
απαιτούμενα για λήψη πλήρους εθνικής σύνταξης χρόνια διαμονής στη χώρα από 40 σε 30, καθώς οι ομογενείς από τις δύο αυτές
περιοχές δεν ήταν σε θέση να βρίσκονται και να εργάζονται στην Ελλάδα προ του 1992, λόγω των ιδιαίτερων πολιτικών συνθηκών
που επικρατούσαν στις χώρες διαμονής τους εκείνη την περίοδο.
Με την εν λόγω ΚΥΑ ορίζονται οι δικαιούχοι, ο τρόπος υπολογισμού της εθνικής σύνταξης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αλλά
και η διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα γίνει ο νέος υπολογισμός. Για όσους είναι ήδη συνταξιούχοι ή θα καταστούν
συνταξιούχοι εντός του 2022, η πλήρης εθνική σύνταξη θα καταβάλλεται εφόσον έχουν 30 έτη διαμονής στη χώρα, ενώ για κάθε
χρόνο που υπολείπεται των 30 θα μειώνεται κατά 1/30. Σταδιακά το όριο αυτό αναπροσαρμόζεται ετησίως, έτσι ώστε μετά από
μία δεκαετία, δηλαδή, από το 2032 και μετά οι προϋποθέσεις να εξομοιώνονται για όλους τους δικαιούχους εθνικής σύνταξης και
πλέον να απαιτούνται 40 χρόνια διαμονής.Ο επανυπολογισμός της εθνικής σύνταξης θα γίνει αναδρομικά από 1.1.2022 για όσους
ήταν ήδη συνταξιούχοι εκείνη την ημερομηνία και από την ημερομηνία έναρξης καταβολής της σύνταξης εφόσον κατέστησαν
συνταξιούχοι σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Επιπλέον η ΚΥΑ καταλαμβάνει και όσους λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου
προσώπου που είχε την ομογενειακή ιδιότητα.
Τέλος, στην ΚΥΑ περιγράφεται αναλυτικά και η διαδικασία υποβολής αίτησης για επανυπολογισμό της εθνικής τους σύνταξης, η
οποία μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε, ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα με βάση τις οδηγίες που θα εκδώσει ο e-ΕΦΚΑ. Συνοπτικά,
όσοι έχουν ήδη λάβει σύνταξη ή έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης που εκκρεμεί θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση για
επανυπολογισμό της εθνικής τους σύνταξης, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ενώ όσοι υποβάλλουν εφεξής αίτηση
συνταξιοδότησης θα δηλώνουν την ομογενειακή τους ιδιότητα με την αίτηση.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εδώ.
Αποκτήστε πρόσβαση στη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση εδώ.

Διαδικτυακή ημερίδα επιχειρηματικής δικτύωσης (Β2Β)
Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του
Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στην Κωνσταντινούπολη,
ενημερώνει ότι, στις 25 Αυγούστου 2022, το Επιμελητήριο
της περιοχής Kocaeli Τουρκίας διοργανώνει διαδικτυακή
ημερίδα επιχειρηματικής δικτύωσης, σε συνεργασία με το
Κέντρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης Τουρκίας-Ε.Ε. της
περιοχής του Ανατ. Μαρμαρά (ABIGEM Doğu Marmara) και
του Enterprise Europe Network.
Η συγκεκριμένη συνάντηση επιχειρηματικής δικτύωσης
διοργανώνεται για 5η χρονιά, προσελκύοντας σημαντικό
ενδιαφέρον και από τρίτες χώρες. Οι βασικοί τομείς
ενδιαφέροντος, θα είναι ο μηχανολογικός εξοπλισμός, τα
μέταλλα, τα πλαστικά, οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές
συσκευές, τα οχήματα και οι συνδεόμενες βιομηχανίες, τα
χημικά, τα προϊόντα κατεργασίας ξύλου και τα έπιπλα, οι
κατασκευές και τα οικοδομικά υλικά, η βιομηχανία
τροφίμων, η ενέργεια, τα ακίνητα, τα διαρκή καταναλωτικά
αγαθά και ο τουρισμός.
Δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να γίνουν, δωρεάν, στην
ιστοσελίδα https://comatching2022.b2match.io/ , με
προθεσμία υποβολής 23 Αυγούστου 2022.
Τυχόν ερωτήματα μπορούν να υποβληθούν στο τηλ. +90
262 323 08 56, καθώς και περισσότερες πληροφορίες στα
email συνεργατών του Επιμελητηρίου
(ykanpara@abigemdm.com.tr, bcakir@abigedm.com.tr,
oguz.cagil@koto.org.tr ).

Διεθνή Έκθεση για είδη λαϊκής τέχνης και τεχνημάτων
«TURΑTHNA 2022»
Η Επιτροπή Ανάπτυξης των ΜΜΕ στην Αίγυπτο και το
Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας διοργανώνουν την
Διεθνή Έκθεση ειδών λαϊκής τέχνης και τεχνημάτων
«TURΑTHNA 2022» στις 4-6 Οκτωβρίου 2022, στο Egypt
International Exhibition Center (EIEC), στο Κάϊρο. Η έκθεση
βρίσκεται υπό την αιγίδα του Αιγύπτιου Προέδρου Αλ Σίσι.
Στην έκθεση θα εκθέσουν έργα πολλοί βιοτέχνες και
παραδοσιακοί τεχνίτες, καθώς και επιχειρηματίες που
ασχολούνται με την προώθηση της αιγυπτιακής λαϊκής
τέχνης. Παράλληλα, στόχος της έκθεσης είναι η παρουσίαση
αντίστοιχων προϊόντων από άλλες χώρες, για την
προώθησή τους και την γνωριμία με την υλική πολιτισμική
κληρονομιά της Αιγύπτου και άλλων συμμετεχουσών
χωρών.
Για να ενημερωθείτε περισσότερα σχετικά με την έκθεση,
δείτε
το
ενημερωτικό
φυλλάδιο
εδώ
.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήστε
στο
email:
hatem_elashry@mti.gov.eg

Διαδικτυακό Σεμινάριο: Ψηφιακό Γραφείο – Ενίσχυση
Ψηφιακών Δεξιοτήτων
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου
διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα: «Ψηφιακό
Γραφείο – Ενίσχυση Ψηφιακών Δυνατοτήτων» διάρκειας 9
μηνών και 8 ημερών και ημερομηνία έναρξης την 26η/09/2022.
Γενικές πληροφορίες
Το επίπεδο μετάδοσης της πληροφορίας και η κατανόηση των
τεχνολογιών δικτύωσης σε βάθος αποτελούν τα βασικά δομικά
χαρακτηριστικά στην επιστήμη της πληροφορικής. Τα
προγράμματα Ε.Π.Τ.Α. από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου
Αιγαίου προσφέρουν ένα πλήθος εκπαιδευτικών κύκλων,
ειδικά σχεδιασμένων για έμπειρους και νέους επαγγελματίες,
εργαζόμενους αλλά και φοιτητές που επιθυμούν επιμόρφωση
υψηλής ποιότητας.
Περιεχόμενα
1. Ψηφιακό Γραφείο
2. Υπηρεσίες Διαδικτύου
3. Επεξεργασία Κειμένου
4. Υπολογιστικά Φύλλα
5. Παρουσιάσεις
6. Google Forms
7. Χρήση Εργαλείων Συνεργασίας
8. Δημιουργία Προσωπικής/Επαγγελματικής Ιστοσελίδας
Μεθοδολογία Εκπαίδευσης
Το εκπαιδευτικό υλικό θα αποτελείται από σχετικό σύγγραμμα
και παρουσιάσεις της κάθε εκπαιδευτικής ενότητας,
συνοδευόμενες από βίντεο. Θα χρησιμοποιηθεί η μέθοδος της
ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης. Το υλικό θα διατίθεται
σταδιακά. Κάθε εβδομάδα και μία ενότητα. Στόχος είναι η
εξοικείωση των συμμετεχόντων με τη χρήση όλων των
κοινωνικών δικτύων, ώστε να δημιουργήσουν προσωπικά και
επαγγελματικά προφίλ.
Τί θα κερδίσεις με τη συμμετοχή σου
Εκπαιδευτικό περιεχόμενο από επαγγελματίες του χώρου,
Ανάπτυξη hands on project, Επίλυση προβλημάτων από
ειδικούς, Πιστοποιητικό εκπαίδευσης από το Πανεπιστήμιο
Αιγαίου
Για να δηλώσετε συμμετοχή στο σεμινάριο, πατήστε εδώ.
Κόστος σεμιναρίου: 350 ευρώ
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα: https://epta.aegean.gr/ ή
να
επικοινωνήσετε
στο εξής τηλέφωνο: 22730 82255 καθημερινά κατά τις
ώρες 9:00-15:00,
καθώς
και
στο
εξής
email: epta@aegean.gr.

8η Πανελλήνια Έκθεση Άρτας
Ο Δήμος Αρταίων και η Αρταίων Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ διοργανώνουν φέτος για 8η χρονιά την Πανελλήνια Γενική
Έκθεση Άρτας, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 27 Σεπτεμβρίου έως τις 3 Οκτωβρίου 2022 στο Εκθεσιακό κέντρο Άρτας
«ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΓΙΑΣ». Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με τη διεξαγωγή της εμποροπανήγυρης, η οποία πραγματοποιείται
εδώ και πολλά χρόνια στην Άρτα.
Η Έκθεση στοχεύει:
• στην προβολή και ανάδειξη των τοπικών προϊόντων
• στην τόνωση της αγοράς, τη σύναψη νέων εμπορικών συνεργασιών και συμφωνιών
• στην ανάδειξη νέων τεχνολογιών και σύγχρονων εφαρμογών
• στην προώθηση νέων ιδεών, καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών
Για να δείτε τον κανονισμό λειτουργίας και τους όρους συμμετοχής στην έκθεση, πατήστε εδώ.
Για τη δήλωση συμμετοχής, πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το site: http://www.adaeota.gr/ ή επικοινωνήστε με το εξής email:
adaeota@outlook.com.gr και στο τηλ. 2681078840.

Διαδικτυακή Έκθεση Ενεργειακής Καινοτομίας στην Κίνα ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η Β1 Διεύθυνση Σχεδιασμού Εξωστρέφειας και Συντονισμού Φορέων Εξωστρέφειας, του Υπουργείου Εξωτερικών, της Ελληνικής
Δημοκρατίας, απέστειλε ενημερωτικό έγγραφο με θέμα: Δυνατότητα στήριξης συμμετοχής επιχειρήσεων σε διαδικτυακή Έκθεση
Ενεργειακής Καινοτομίας στην Κίνα
(27-29.09.2022). Η ECECP διοργανώνει την διαδικτυακή έκθεση Expo2022 στις 27-29 Σεπτεμβρίου 2022, με στόχο την
προώθηση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην κινέζικη αγορά για την επίτευξη των κλιματικών σκοπών της Κίνας.
Επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην έκθεση θα πρέπει να αποστείλουν έως τις 17 Αυγούστου 2022
(ΠΑΡΑΤΑΣΗ) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: expo-application@ececp.eu, το εξής υποστηρικτικό υλικό:
1) σύντομο σημείωμα, στο οποίο θα αναπτύσσονται οι λόγοι, για τους οποίους η επιχείρηση θα πρέπει να ενταχθεί στο
πρόγραμμα στήριξης συμμετοχής
2) περιγραφή των προϊόντων, εφαρμογών και υπηρεσιών, τα επίπεδα τεχνολογικής και επιχειρηματικής ετοιμότητας που
συμβάλλουν στη μείωση εκπομπών και στην εξοικονόμηση ενέργειας
3) περιπτωσιολογική μελέτη
4) βίντεο παρουσίασης των τεχνολογιών και υπηρεσιών της επιχείρησης (εφόσον υπάρχει)
Η τελική επιλογή των επιχειρήσεων θα ανακοινωθεί στις 20.8.2022. Οι επιλεγείσες επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλουν το βίντεο
έως τις 10.09.2022, ενώ κατά την περίοδο 20.08.2022–20.09.2022 θα προετοιμασθεί το ενημερωτικό υλικό των επιχειρήσεων που
θα αναρτηθεί.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να δείτε στο συνημμένο .
Τυχόν ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: flora.kan@icf.com

Διεθνής Έκθεση «GI FAIR INDIA 2022»
Το Συμβούλιο Προώθησης Εξαγωγών Χειροτεχνίας διοργανώνει την Διεθνή Έκθεση « Gi Fair India 2022» με την υποστήριξη του
Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας και του Υπουργείου Κλωστοϋφαντουργίας της Κυβέρνησης της Ινδίας, στις 26-28
Αυγούστου 2022 στο India Expo Centre & Mart, Greater Noida, Νέο Δελχί με επίκεντρο τον πολιτισμό και την παράδοση.
Εκθέματα
>Είδη σπιτιού
>Φαγητά και συστατικά
>Είδη δώρων και παιχνίδια
>Είδη χειροτεχνίας
>Ευεξία και φύση
>Τάσεις μόδας και αξεσουάρ
Για τη δήλωση συμμετοχής ως επισκέπτης, πατήστε εδώ .
Για τη δήλωση συμμετοχής ως εκθέτης,
πατήστε εδώ .
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα www.epch.in ή να επικοινωνήστε στο email: gifair@epch.com

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1105 /29-07-2022 (ΦΕΚ 4190/Τεύχος Β΄/08.08.2022)
Διαδικασία και προϋποθέσεις επιχορήγησης για το έτος 2022 του μεταφορικού κόστους για τη διανομή εντύπων, καθώς και του
κόστους δημοσιογραφικού χάρτου εκδοτικών επιχειρήσεων που εκδίδουν εφημερίδες και περιοδικά τοπικής, περιφερειακής και
πανελλήνιας κυκλοφορίας, οι οποίες επλήγησαν από τη σοβαρή οικονομική διαταραχή που προκλήθηκε από τη ρωσική επίθεση
κατά της Ουκρανίας και τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν από την ΕΕ και τους διεθνείς εταίρους καθώς και από τα αντίμετρα που
ελήφθησαν, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 81 του ν.4949/2022.
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε. 2058 /04-08-2022 (ΑΔΑ: 6ΛΛΡ46ΜΠ3Ζ-8ΞΝ)
Διευκρινίσεις αναφορικά με την υποβολή της δήλωσης Δ212, κατόπιν εκδόσεως της αποφάσεως Α.1074/2022, σχετικά με τη
«Δήλωση ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών και παροχών τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικά
παρεχόμενων υπηρεσιών προς άλλα κράτη μέλη.
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1103 /29-07-2022 (ΦΕΚ 4207/Τεύχος Β΄/08.08.2022)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1274/27.12.2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου
Οικονομικών «Αποδεικτικό Ενημερότητας άρθρου 12 ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄), όπως ισχύει» (Β΄ 3398).
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1107 /05-08-2022 (ΦΕΚ 4265/Τεύχος Β΄/10.08.2022)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία 1100330 /1954 /ΔΜ /ΠΟΛ1133/06-10-2008 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας
και Οικονομικών «Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008)» (Β΄2149).

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΑΙΓΥΠΤΟΣ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Κάϊρο απέστειλε έγγραφο με θέμα:
- Κατάθεση στον ΠΟΕ ειδοποιήσεων από την Αιγυπτιακή πλευρά σχετικά με την εφαρμογή νέων προτύπων
(standards)/νομοθεσίας για προϊόντα.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στο Κάϊρο (http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/811),τηλ: +20227948482, 27952036, email: ecocom-cairo@mfa.gr
ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .
ΙΣΠΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μαδρίτη, απέστειλε ενημερωτικά
έγγραφα με θέμα:
- EΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ
ΙΔΡΥΜΑΤΑ
- ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΙΟΥΛΙΟ
- ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΙΟΥΝΙΟ
- ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ 1 IOYΛΙΟΥ-10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022
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 .
ΣΕΡΒΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στo Βελιγράδι, απέστειλε έγγραφο με θέμα:
- Ετήσια Έκθεση (2021-2022)
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στο Βελιγράδι τηλ. +381113231577,+38111322-23-28 , email: ecocom-belgrade@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr .
ΣΕΡΒΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βελιγράδι, απέστειλε ενημερωτικά
έγγραφα με θέμα:
- Ενημερωτικό Οικονομικό Δελτίο - Ιούλιος 2022
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στο Βελιγράδι τηλ. +381113231577,+38111322-23-28 , email: ecocom-belgrade@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr .
ΡΩΣΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα, απέστειλε ενημερωτικό δελτίο με
θέμα:
- Ρωσικές Eξαγωγές
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 .

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

47η INTERNATIONAL FUR FAIR 2022
Πόλη: Καστοριά, Δυτική Μακεδονία
Ημερομηνία: 25-28 Αυγούστου 2022
Εκθέματα: Έκθεση γούνας
Πληροφορίες: Site: International Fur Fair Kastoria
8η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΤΑΣ
Πόλη: Άρτα
Ημερομηνία: 27 Σεπτεμβρίου – 03 Οκτωβρίου 2022
Εκθέματα: Εκθέσεις τοπικού και περιφερειακού χαρακτήρα
Πληροφορίες: Site: https://www.adaeota.gr/
28η Kavalaexpo 2022
Πόλη: Καβάλα, Ανατολική Μακεδονία
Ημερομηνία: 7-10 Οκτωβρίου 2022
Εκθέματα: Έκθεση προϊόντων και υπηρεσιών τεχνολογίας
Πληροφορίες: Site: www.kcci.gr

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
EXPO TECH
Πόλη: Izmir, Turkey
Ημερομηνία: 14-17 Σεπτεμβρίου 2022
Εκθέματα: Έκθεσης Ε&Α P&D Καινοτομίας και Τεχνολογίας
Πληροφορίες: Site: https://www.expotechizmir.com/en
IRAQ AGRO FOOD
Πόλη: Ερμπίλ, Ιράκ
Ημερομηνία: 20-23 Σεπτεμβρίου 2022
Εκθέματα: Έκθεση τροφίμων και ποτών
Πληροφορίες: email: marketing@greatexhibitions.gr
ΤΕΧΗΙΒΙΤΙΟΝ ISTANBUL
Πόλη: Instabul, Turkey
Ημερομηνία: 21-23 Σεπτεμβρίου 2022
Εκθέματα: Έκθεση υφασμάτων και αξεσουάρ
Πληροφορίες: Site: https://www.texhibitionist.com/en
SILMO PARIS
Πόλη: Παρίσι, Γαλλία
Ημερομηνία: 23-26 Σεπτεμβρίου 2022
Εκθέματα: Έκθεση οπτικών ειδών
Πληροφορίες: Site: www.ccifhel.org.gr

, email: c.manali@ccifhel.org.gr

BIO EXPO
Πόλη: Βαρσοβία, Πολωνία
Ημερομηνία: 29 Σεπτεμβρίου – 01 Οκτωβρίου 2022
Εκθέματα: Έκθεση τροφίμων και ποτών
Πληροφορίες: email: marketing@greatexhibitions.gr
YWCA DIPLOMATIC CHARITY BAZAAR
Πόλη: Εμπορικό πολυκατάστημα CENTRAL WORLD, Μπανγκόκ, Ταϊλάνδη
Ημερομηνία: 29 Σεπτεμβρίου – 02 Οκτωβρίου 2022
Εκθέματα: Έκθεση προβολής ελληνικών προϊόντων για φιλανθρωπικό σκοπό
Πληροφορίες: Site: www.ywcabangkok.com , email: fundraising@ywcabangkok.com

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ.ΤΗΛ.2310381080

424 ΓΣΝ

ΓΙΑ
Α/Φ

201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ.

ΓΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

353

15/9/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΕΣΤΡΙΔΩΝ
ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ
ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ.ΤΗΛ.2107464102

251 ΓΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

356

15/9/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ.ΤΗΛ.2107464102

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ

251 ΓΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

352

16/9/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
ΤΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.ΤΗΛ2107464102
19/9/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΕΤ
ΑΥΤΟΛΟΓΩΝ
ΑΥΞΗΤΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.ΤΗΛ2107464105

251 ΓΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

351

355

358

30/8/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ BALANCE ANALYZER
CL-145L.
5/9/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΦΙΛΜ.ΤΗΛ.2313327826

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

251 ΓΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

•

•

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.

