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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

Τί καταβάλλεται από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ για την περίοδο 22-26 Aυγούστου
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Την έναρξη της καταβολής των κύριων και επικουρικών συντάξεων Σεπτεμβρίου (με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται τη
μεθεπόμενη εβδομάδα) περιλαμβάνει -μεταξύ άλλων- ο προγραμματισμός των καταβολών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ για την
εβδομάδα 22-26 Αυγούστου. Συνολικά εκτιμάται ότι θα καταβληθούν περί τα 646,3 εκατ. ευρώ σε πάνω από 1,2 εκατ.
δικαιούχους.
Ειδικότερα:
1. Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν την περίοδο 22-26 Αυγούστου οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του Φορέα:
•
Την Πέμπτη 25 Αυγούστου θα καταβληθούν 39 εκατ. ευρώ σε 189.000 δικαιούχους για επικουρικές συντάξεις μηνός
Σεπτεμβρίου.
•
Την Παρασκευή 26 Αυγούστου θα καταβληθούν 555 εκατ. ευρώ για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις Σεπτεμβρίου 975.000
συνταξιούχων που προέρχονται από τους τέως φορείς ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΝΑΤ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΔΕΗ.
•
Την επόμενη εβδομάδα θα καταβληθούν επίσης 13,5 εκατ. ευρώ σε 46.715 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα
μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας).
•
Τέλος, 17 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 730 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για απονομή εφάπαξ.
2. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
•
11 εκατ. ευρώ σε 28.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων
•
9 εκατ. ευρώ σε 15. 000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης
•
800.000 ευρώ σε 900 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας
•
1 εκατ. ευρώ για 2.000 δικαιούχους για Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα

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 agrofficiency@veth.gov.gr
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

Φορολογικές Δηλώσεις: Σε 5 ημέρες λήγει η προθεσμία για την εμπρόθεσμη υποβολή τους
Ακόμα 5 ημέρες απομένουν για την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων με περισσότερες από 6 εκατομμύρια δηλώσεις
να έχουν ήδη υποβληθεί. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, το 34,75% των δηλώσεων είναι χρεωστικές και το 13,43% πιστωτικές.
Όσοι φορολογούμενοι θα πρέπει να καταβάλουν φόρο εισοδήματος μπορούν να τον εξοφλήσουν σε 8 μηνιαίες με τις δύο πρώτες
δόσεις να πληρώνονται έως τις 31 Αυγούστου. Επίσης, μέχρι το τέλος Αυγούστου, όσοι επιθυμούν μπορούν να καταβάλουν το
φόρο εφάπαξ κερδίζοντας επιπλέον έκπτωση 3%.

Έρευνα της “Alpha Plan Consultants” στα μέλη των Επιμελητηρίων Θεσσαλονίκης
και Χαλκιδικής
Δημοσιεύθηκαν τα αποτελέσματα της ποσοτικής έρευνας που διεξήχθη από την εταιρία συμβούλων “Alpha Plan Consultants” με
θέμα: «Οι εκπαιδευτικές ανάγκες των ενηλίκων» κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2022 μέσω διαδικτύου στα μέλη των
Επιμελητηρίων Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής. Στην έρευνα αυτή έλαβαν μέρος 208 άτομα, τα οποία απάντησαν ανώνυμα σε
δομημένο ερωτηματολόγιο κλειστού τύπου.
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα αποτελέσματα της έρευνας πατήστε εδώ.

Ψηφιακά, μέσω myPROPERTY, η υποβολή πέντε ειδικών δηλώσεων φόρου
μεταβίβασης ακινήτων
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 16.08.2022
Για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πολιτών μέσω των ψηφιοποιημέων υπηρεσιών της, η ΑΑΔΕ παρέχει από σήμερα τη
δυνατότητα ψηφιακής υποβολής πέντε ειδικών δηλώσεων φόρου μεταβίβασης ακινήτων (ΦΜΑ), μέσω της πλατφόρμας
«myPROPERTY»
Συγκεκριμένα, με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γ. Πιτσιλή από τις 16-8-2022, υποβάλλονται ψηφιακά:
1. Οι αρχικές εμπρόθεσμες δηλώσεις ΦΜΑ, για ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές, όπου ισχύει το σύστημα αντικειμενικού
προσδιορισμού της αξίας και αφορούν:
− την επίκληση από τον μεταβιβάζοντα, της κτήσης του ακινήτου με τακτική ή έκτακτη χρησικτησία, σε συμβόλαιο
μεταβίβασης της κυριότητας αυτού ή σύστασης άλλου εμπραγμάτου δικαιώματος σε αυτό με οποιαδήποτε αιτία.
− την πλασματική μεταβίβαση σε εκτέλεση προσυμφώνου πώλησης και εργολαβικού προσυμφώνου.
− τη μεταβίβαση στον εργολάβο από τον οικοπεδούχο, λόγω εκτέλεσης εργολαβικού προσυμφώνου, ιδανικού μεριδίου
οικοπέδου.
− τη διαφορά της έκτασης, εφόσον αυτή είναι μεγαλύτερη της αναγραφόμενης στον με επαχθή αιτία τίτλο κτήσης του ακινήτου,
σε περίπτωση που αυτό μεταβιβάζεται ή συστήνεται εμπράγματο δικαίωμα σε αυτό με οποιαδήποτε αιτία.
2. Οι αρχικές εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΜΑ σε περίπτωση αναγκαστικού πλειστηριασμού, για ακίνητα που
βρίσκονται σε περιοχές όπου ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων.
Με βάση τα στατιστικά στοιχεία της τελευταίας τριετίας, οι δηλώσεις αυτές ξεπερνούν συνολικά τις 30.000 κατά μέσο όρο κατ’ έτος.
Οι παραπάνω δηλώσεις υποβάλλονται ψηφιακά προαιρετικά μέχρι τις 30/9/2022 και υποχρεωτικά από 1/10/2022 και
μετά.

Μόνο με την πινακίδα του οχήματος ο έλεγχος για το ασφαλιστήριο συμβόλαιο
Πρόσβαση στον έλεγχο των πινακίδων άλλων οχημάτων όσον αφορά το αν είναι ασφαλισμένα ή όχι έχουν πλέον οι οδηγοί μέσα
από τη νέα εφαρμογή MyAuto, η οποία δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του ψηφιακού εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών του υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών.
Μέσα από το gov.gr (https://dilosi.services.gov.gr/templates/VEHICLE-INSURANCE/create), o κάθε πολίτης, καθώς και οι
αρμόδιες αρχές, μπορούν να αναζητήσουν, χωρίς κωδικούς taxisnet, βάζοντας μόνο τα στοιχεία της πινακίδας, αν το όχημα είναι
ασφαλισμένο. Το σύστημα προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών, καθώς δεν εμφανίζει ονοματεπώνυμο ιδιοκτήτη
αλλά μόνο τη μάρκα του οχήματος, το χρώμα, αν είναι ασφαλισμένο (χωρίς να αναφέρεται σε ποιά ασφαλιστική εταιρεία) και την
πινακίδα.
Πρόκειται αναμφίβολα για ένα θετικό βήμα, δεδομένου ότι δίνει άμεσα τη δυνατότητα στον οδηγό ενός οχήματος που θα εμπλακεί
σε ατύχημα να ελέγξει κατά πόσο το άλλο όχημα έχει την απαραίτητη από το νόμο ασφαλιστική κάλυψη για αστική ευθύνη.

ΟΑΕΔ ΕΠΑΣ ΚΙΛΚΙΣ
Η ΔΥΠΑ εφαρμόζει από το 1952 το σύστημα της Μαθητείας, το οποίο είναι και το μοναδικό δυικό σύστημα στη χώρα μας, που
συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή επαγγελματική εκπαίδευση στην Σχολή με το πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο,
σε πραγματικές συνθήκες εργασίας (on-the-job-training). Στόχος είναι να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος τις απαραίτητες θεωρητικές
γνώσεις αλλά και επαγγελματική εμπειρία στην αγορά εργασίας. Οι μαθητές των ΕΠΑΣ το πρωί πραγματοποιούν μαθητεία σε
επιχειρήσεις του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα σε θέσεις συναφείς με την ειδικότητά τους, ενώ το απόγευμα παρακολουθούν
θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα στη σχολή.
Η αμοιβή των μαθητών αντιστοιχεί σε 23,89 € για κάθε ημέρα μαθητείας στο χώρο εργασίας για 2 έτη (τέσσερα εξάμηνα).
Οι μαθητές των ΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ:
•
Πραγματοποιούν πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο με αμοιβή και πλήρη ασφάλιση
•
Φοιτούν σε σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και τους παρέχονται τα απαραίτητα βιβλία και βοηθήματα
•
Εκπαιδεύονται από έμπειρο και άρτια καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό
•
Δικαιούνται σπουδαστική άδεια μέχρι 30 ημέρες με αποδοχές
•
Δικαιούνται αναβολή στράτευσης
•
Λαμβάνουν επίδομα στέγασης και σίτισης όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις
Για το σχολικό έτος 2022-2023 θα λειτουργήσουν πανελλαδικά 51 ΕΠΑΣ Μαθητείας με 32 ειδικότητες υψηλής ζήτησης στην αγορά
εργασίας, ενώ θα επαναλειτουργήσει και η ΕΠΑΣ Μαθητείας Κιλκίς στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Οι ειδικότητες που θα λειτουργήσουν είναι οι ακόλουθες:
•
Γαλακτοκομία-Τυροκομία
•
Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών (Πληροφορική)
•
Τεχνίτες Ηλεκτρολογιών Εργασιών
•
Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων
Για να δείτε το σχετικό ενημερωτικό έγγραφο, πατήστε εδώ .
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.dypa.gov.gr/epas-kilkis

Ξεκινά την Πέμπτη 25 Αυγούστου και ώρα 12:00 η 3η φάση του North Evia – Samos Pass
ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 25.08.2022
Σε λειτουργία πρόκειται να τεθεί την Πέμπτη 25 Αυγούστου στις 12:00 μ.μ. το North Evia – Samos Pass μέσω του
vouchers.gov.gr. Πρόκειται για την πλατφόρμα που υλοποιήθηκε με τη συνεργασία των Υπουργείων Ανάπτυξης &
Επενδύσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Τουρισμού και αποσκοπεί στην οικονομική στήριξη της τουριστικής
δραστηριότητας για τις περιοχές της Βόρειας Εύβοιας και της Σάμου.
Όπως οι πρώτες δύο φάσεις, αντίστοιχα και η τρίτη φάση του προγράμματος αφορά σε άυλες ψηφιακές χρεωστικές κάρτες, τις
οποίες οι δικαιούχοι θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν για το διάστημα έως και 30-09-2022 για δαπάνες διαμονής, εστίασης και
τοπικών μεταφορών στις παραπάνω πληγείσες περιοχές. Ειδικότερα:
• για τη Βόρεια Εύβοια πρόκειται να εκδοθούν 9.422 κάρτες των 150 ευρώ (7.300 κάρτες οι οποίες προβλέπονταν για την 3η
φάση από τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση και 2.122 από αδιάθετο υπόλοιπο της πρώτης φάσης) και
• για τη Σάμο πρόκειται να εκδοθούν 4.491 κάρτες των 300 ευρώ (3.650 κάρτες οι οποίες προβλέπονταν για την 3η φάση από
τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση και 841 από αδιάθετο υπόλοιπο της πρώτης φάσης).
Η πλατφόρμα vouchers.gov.gr θα παραμείνει ανοιχτή για την τρίτη φάση του προγράμματος από τις 12:00 το μεσημέρι της
Πέμπτης 25 Αυγούστου και μέχρι να εξαντληθούν οι άυλες ψηφιακές χρεωστικές κάρτες, με καταληκτική ημερομηνία
για την υποβολή αιτήσεων την 31η Αυγούστου.
Υπενθυμίζεται ότι η δράση έχει συνολικό προϋπολογισμό 6 εκατομμύρια ευρώ, και μέσω αυτής περίπου 32.000 δικαιούχοι θα
μπορούν να εκδώσουν μια άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα ως κίνητρο για να επισκεφτούν τις δύο περιοχές, τονώνοντας τον
τοπικό τουρισμό. To North Evia – Samos Pass δεν έχει εισοδηματικά κριτήρια και, ως εκ τούτου, αίτηση για το North Evia –
Samos Pass έχουν δικαίωμα να υποβάλουν όσοι πολίτες:
• είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος σύμφωνα με τη φορολογική δήλωση του φορολογικού έτους 2020 και
• δεν είναι δικαιούχοι – ωφελούμενοι στο πλαίσιο:
➢ του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2021-2022,
➢ του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού της Δ.Υ.Π.Α. 2022 και της δράσης «Τουρισμός για όλους» του Υπουργείου
Τουρισμού ή
➢ συναφούς παροχής από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο.
Θα ακολουθήσει και μια ακόμα, τέταρτη και τελευταία φάση, για την οποία η περίοδος υποβολής αιτήσεων θα ορίζεται από 2609-2022 έως και 10-10-2022 και οι άυλες ψηφιακές χρεωστικές κάρτες θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι και την 31η
Οκτωβρίου.
H λειτουργία της πλατφόρμας είναι ιδιαίτερα απλή, καθώς για την υποβολή της αίτησης κάθε πολίτης χρειάζεται μόνο τους
κωδικούς του στο Taxisnet και την επιβεβαίωση ενός αριθμού κινητού τηλεφώνου και μιας διεύθυνσης e-mail. Όλα τα υπόλοιπα
στοιχεία αντλούνται αυτόματα, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων
Δημόσιας Διοίκησης. Η όλη διαδικασία μπορεί να διεκπεραιωθεί και μέσω ΚΕΠ.
Αναλυτικό οδηγό υπό μορφή ερωταπαντήσεων μπορείτε να βρείτε στο vouchers.gov.gr/eviasamospass .
Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση μπορείτε να απευθυνθείτε στο 215 215 7841 (Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:00
– 17:00).
Αναλυτικά το σχετικό Κοινό Δελτίο Τύπου εδώ.

Παρατείνονται μέχρι τις 31 Αυγούστου οι αιτήσεις ωφελουμένων, ανέργων για ένταξη τους στο Μητρώο Ωφελουμένων
Α' φάσης
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), παρατείνεται έως την Τετάρτη 31 Αυγούστου
2022 και ώρα 23:59 η ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων ανέργων για ένταξη τους στο Μητρώο Ωφελουμένων Α’
φάσης για συμμετοχή τους στα προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων «νέας γενιάς» σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες.
Υπενθυμίζεται ότι 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. Οι ωφελούμενοι που θα
υποβάλουν αίτηση έως και 31 Αυγούστου και εφόσον πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής, θα ενταχθούν στο Μητρώο
Ωφελουμένων (Α΄ φάσης). Στη συνέχεια, οι ωφελούμενοι θα μπορούν να επιλέξουν το πρόγραμμα κατάρτισης που επιθυμούν να
παρακολουθήσουν, από τη λίστα των προσφερόμενων προγραμμάτων κατάρτισης που εμφανίζεται στον κάθε ωφελούμενο,
σύμφωνα με το εκπαιδευτικό επίπεδο (απόφοιτος υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας κλπ.), καθώς και τα
λοιπά ακαδημαϊκά προσόντα που έχει ο ίδιος δηλώσει. Η εν λόγω λίστα θα ανανεώνεται διαρκώς. Για περισσότερες πληροφορίες
επισκεφτείτε τις ακόλουθες διευθύνσεις:
Ιστότοπος Δ.ΥΠ.Α. => https://www.dypa.gov.gr/proghrammata-katartisis-ghia-to-tamio-anakampsis?tab=proghrammataanavathmisis-deksiotiton-ghia-80000-anerghoys&tab2=ofeloumenoi&tab3=
Ιστοσελίδα Επιταγής Κατάρτισης–voucher.gov => https://www.dypa.gov.gr/proghrammata-katartisis-ghia-to-tamioanakampsis?tab=proghrammata-anavathmisis-deksiotiton-ghia-80000-anerghoys&tab2=ofeloumenoi&tab3=
Δείτε τη σχετική Απόφαση του Διοικητή της Δ.ΥΠ.Α. εδώ.

e-παράβολο: Οδηγίες Χρήσης για πολίτες και επιχειρήσεις
Δημοσιεύθηκε εγχειρίδιο, το οποίο απευθύνεται στους πολίτες και στις επιχειρήσεις, σχετικά με την έκδοση του ηλεκτρονικού
παραβόλου (e-Παράβολο) και του κωδικού πληρωμής του. Το Εγχειρίδιο με όλες τις σχετικές Οδηγίες Χρήσης περιγράφει
αναλυτικά βήμα-βήμα τη διαδικασία για τη Δημιουργία - Ηλεκτρονική Πληρωμή - Κατάθεση του e-παραβόλου στον φορέα, για τον
οποίο εκδόθηκε.
Αναλυτικά η σχετική παρουσίαση εδώ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
➢

Ετήσια αύξηση 43,1% του κύκλου εργασιών στη βιομηχανία τον Ιούνιο 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΣΤΑΤ 19.08.2022
Αύξηση κατά 43,1% σημείωσε ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη βιομηχανία το μήνα Ιούνιο 2022, σε σύγκριση με τον
αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2021, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ. Κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2021 με το 2020 είχε
σημειωθεί αύξηση 22,7%. Από τον Μάιο ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών παρουσίασε αύξηση 6,4% τον Ιούνιο. Τέλος, ο μέσος
Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2021 – Ιουνίου 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουλίου
2020 – Ιουνίου 2021, παρουσίασε αύξηση 36,8%, έναντι αύξησης 2,6% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων
προηγούμενων δωδεκαμήνων.
➢

Άλμα 238,8% του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων του κλάδου καταλυμάτων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΣΤΑΤ 23.08.2022
Σημαντική άνοδο κατά 238,8% κατέγραψε ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον κλάδο των
καταλυμάτων, κατά το β΄ τρίμηνο 2021, και διαμορφώθηκε στα 2.051.499.115 ευρώ. Χαρακτηριστικό είναι πως η μεγαλύτερη
αύξηση μεταξύ των επιχειρήσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Κω (399,6%) και η
μικρότερη αύξηση (125,8%) καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, στο
σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου των Υπηρεσιών Εστίασης, ο κύκλος εργασιών το δεύτερο τρίμηνο 2022 ανήλθε σε
1.931.545.816 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 70,2% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο 2021, όπου είχε ανέλθει σε 1.134.960.057
ευρώ.
➢

Άνοδος 12% του γενικού δείκτη τιμών υλικών κατασκευής νέων κτηρίων κατοικιών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΣΤΑΤ 25.08.2022
Άνοδο 12% κατέγραψε ο γενικός δείκτης τιμών υλικών κατασκευής νέων κτηρίων κατοικιών για τον Ιούλιο 2022 σε σχέση με το
προηγούμενο έτος, έναντι ανόδου 4,1% που είχε καταγράψει το 2021. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο Γενικός
Δείκτης κατά τον μήνα Ιούλιο 2022, σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιουνίου 2022, παρουσίασε αύξηση 0,8%, έναντι αύξησης 0,5%
που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων μηνών του έτους 2021. Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2021
– Ιουλίου 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2020 – Ιουλίου 2021, παρουσίασε αύξηση
8,6%, έναντι αύξησης 1,1% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκάμηνων.

Σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου για τα
"Επιχειρηματικά Πάρκα"
Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τέθηκε το Σχέδιο Νόμου με τίτλο:
«Επιχειρηματικά Πάρκα» από τον Υπουργό Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη. Σκοπός του ως άνω Σχεδίου Νόμου
είναι η θέσπιση του πλαισίου ρύθμισης των Επιχειρηματικών Πάρκων,
ώστε να επιτυγχάνεται η προσέλκυση επενδύσεων, η τόνωση της
περιφερειακής ανάπτυξης και η ενίσχυση της βιομηχανικής παραγωγής
και της πράσινης επιχειρηματικότητας. Στο πλαίσιο αυτό, καλείται να
συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και
κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για τη βελτίωση
των διατάξεων του προτεινόμενου Σχεδίου Νόμου. Η διαδικασία της
δημόσιας διαβούλευσης θα ολοκληρωθεί την 2α Σεπτεμβρίου
2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 6:00 μ.μ..
Για να πάρετε μέρος στη δημόσια διαβούλευση πατήστε εδώ.

Παράταση προθεσμιών διεξαγωγής Γενικών Συνελεύσεων
νομικών προσώπων για το έτος 2022
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
24.08.2022
Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ενημερώνει τους
ενδιαφερόμενους ότι, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες που
δημιουργήθηκαν στη λειτουργία των επιχειρήσεων λόγω της
πανδημίας, σύντομα θα προχωρήσει νομοθετική ρύθμιση για την
παράταση των προθεσμιών διεξαγωγής των Γενικών Συνελεύσεων
νομικών προσώπων για το έτος 2022.
Ειδικότερα, η προθεσμία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης της παρ.
1 του άρθρου 119 του Ν. 4548/2018 (Α΄ 104), του άρθρου 69 του Ν.
4072/2012 (Α΄ 86) και του άρθρου 10 του Ν. 3190/1955 (Α΄ 91) θα
παραταθεί για πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες.
Επισημαίνεται ότι οι προθεσμίες που συνδέονται με την υποβολή
πρακτικών Συνελεύσεων των μετόχων ή εταίρων και εγκεκριμένων
οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. παρατείνονται αναλόγως.

Θετικό κατά 270.191 θέσεις εργασίας το
ισοζύγιο της απασχόλησης στο επτάμηνο του
2022 σύμφωνα με τα στοιχεία του Π.Σ.
«ΕΡΓΑΝΗ»
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη
ανακοίνωση:
Θετικό κατά 270.191 θέσεις εργασίας ήταν το
ισοζύγιο της απασχόλησης τόσο στο επτάμηνο
Ιανουαρίου – Ιουλίου 2022 όσο και κατά τον μήνα
Ιούλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πληροφοριακού
Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ».
Συγκεκριμένα, στο επτάμηνο Ιανουαρίου –Ιουλίου,
οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 1.719.989
και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 1.449.798 (826.364
καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις
συμβάσεων ορισμένου χρόνου και 623.434
οικειοθελείς αποχωρήσεις). Έτσι, το ισοζύγιο των
ροών μισθωτής απασχόλησης του πρώτου
επταμήνου του έτους ήταν θετικό κατά 270.191
θέσεις εργασίας.
Τον Ιούλιο οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε
274.429, ενώ οι αποχωρήσεις ανήλθαν σε 271.430
(103.370 οικειοθελείς αποχωρήσεις και 168.060
καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις
συμβάσεων ορισμένου χρόνου). Συνεπώς, το
ισοζύγιο του Ιουλίου ήταν θετικό κατά 2.999 θέσεις
εργασίας.
Αναλυτικά η σχετική Έκθεση εδώ

Συμπλήρωση του Οριστικού Μητρώου Παρόχων
Κατάρτισης αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ. με την προσθήκη
επιπλέον παρόχων κατάρτισης

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης για την
πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού για τα
31 Ι.Ε.Κ. της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Δημόσιας Υπηρεσίας
Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), αναρτήθηκε την Τετάρτη 24
Αυγούστου 2022 στον ιστότοπο της Δημόσιας Υπηρεσίας
Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) το Οριστικό Μητρώο Παρόχων
Κατάρτισης
των
αδειοδοτημένων
Κ.Δ.Β.Μ.,
όπως
συμπληρώθηκε με τις επιπλέον αιτήσεις που υπεβλήθησαν.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δ.ΥΠ.Α. 25.08.2022
Την Πέμπτη 25.08.2022 αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες
κατάταξης για την πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού
προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου
χρόνου για τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)
της Δ.ΥΠ.Α., για το σχολικό έτος 2022-2023.
Οι υποψήφιοι μπορούν να δουν την κατάταξή τους με τον
αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης που υπέβαλαν.
Οι υποψήφιοι εκπαιδευτές έχουν δικαίωμα υποβολής
ένστασης, αποκλειστικά ηλεκτρονικά, εντός τριών (3)
εργάσιμων ημερών και συγκεκριμένα από την Πέμπτη
25.08.2022 έως και τη Δευτέρα 29.08.2022 και ώρα 23:59.
Η υποβολή της ηλεκτρονικής ένστασης γίνεται αποκλειστικά
μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου
gov.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/katartise-kaiekpaideutiko-periekhomeno/aitese-oromisthionekpaideutikon-iek-oaed
Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: gov.gr => Εκπαίδευση =>
Κατάρτιση και εκπαιδευτικό περιεχόμενο => Αίτηση
ωρομισθίων εκπαιδευτικών Ι.Ε.Κ. Δ.ΥΠ.Α. => Είσοδος στην
υπηρεσία
Ειδικότερα στο πεδίο “Υποβολή Ένστασης”, μέσα στην
εφαρμογή, διατίθεται έντυπο ένστασης το οποίο συντάσσεται
από τον/την υποψήφιο/α και μεταφορτώνεται στην εφαρμογή.
Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης υλοποιεί τη διαδικασία
υποβολής και αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων,
καθώς και την υποβολή ενστάσεων, μέσω ηλεκτρονικής
πλατφόρμας με σκοπό να διασφαλίσει τη διαφάνεια, την
αξιοκρατία και την ταχύτερη και απρόσκοπτη εξυπηρέτηση
των ενδιαφερομένων.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τον ιστότοπο
της Δ.ΥΠ.Α. στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
- https://www.dypa.gov.gr/
- https://www.dypa.gov.gr/iek-oaed-arkhikiepaghghelmatiki-katartisi?tab=kathighites-staiek&tab2=&tab3=
- https://www.dypa.gov.gr/anartisi-prosorinwnpinakon-katataksis-ghia-tin-proslipsi-ektaktoyekpaideftikou-prosopikou-ghia-ta-31-iek-tisdimosias-ypiresias-apaskholisis

Οι αιτήσεις συμμετοχής 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.
Οι πάροχοι που έχουν ενταχθεί στο Οριστικό Μητρώο
Παρόχων Κατάρτισης αδειοδοτημένων ΚΔΒΜ 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 ανέργους, συνολικού προϋπολογισμού 100 εκ.
ευρώ, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0.” με τη χρηματοδότηση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης -”NextGenerationEU”.
Αφορά στην παροχή θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 50200 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 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.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τον ιστότοπο της
Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης στην ηλεκτρονική
διεύθυνση:
https://www.dypa.gov.gr/proghrammata-katartisis-ghia-totamio-anakampsis?tab=proghrammata-anavathmisisdeksiotiton-ghia-80000-anerghoys&tab2=parokhoikatartisis&tab3=

Φαρμακευτικές επενδύσεις ύψους 519,3 εκατ. ευρώ μέσω του «Ελλάδα 2.0»
ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
25.08.2022
Στο πλαίσιο της δράσης «Μεταρρύθμιση του συστήματος clawback & συμψηφισμός του με ερευνητικές και επενδυτικές δαπάνες»,
του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», θα υλοποιηθούν 53 φαρμακευτικές επενδύσεις, συνολικού
ύψους 519.288.136,57 ευρώ, έως τα τέλη του 2023.
Ο αρμόδιος Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Αθανάσιος Κυριαζής,
υπέγραψε τη σχετική, εγκριτική απόφαση για τις ενισχύσεις που θα δοθούν μέσω της δράσης. Βάσει αυτής, η συνολική δημόσια
δαπάνη ανέρχεται σε 246.787.031,11 ευρώ. Η δε ιδιωτική συμμετοχή των δικαιούχων διαμορφώνεται σε 272.501.105,46 ευρώ.
Τα 53 έργα πληρούν το σύνολο των προϋποθέσεων συμμετοχής και των όρων επιλεξιμότητας. Σημειώνεται πως στο
Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) υποβλήθηκαν, συνολικά, 65 αιτήματα ενίσχυσης, από 40 δυνητικούς
δικαιούχους.
Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) ενημερώνει, με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος, τόσο τους δικαιούχους
των αιτημάτων που εγκρίνονται προς ενίσχυση όσο και τους υποψηφίους των οποίων το αίτημα ενίσχυσης απορρίφθηκε.
Η δράση απευθύνεται σε φαρμακευτικές επιχειρήσεις που υποχρεούνται σε καταβολή ποσού αυτόματης επιστροφής (clawback)
της φαρμακευτικής δαπάνης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης. Έχει προϋπολογισμό 250.000.000
ευρώ, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και Φορέας υλοποίησής της είναι η ΓΓΕΚ του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Αναλυτικά το Κοινό Δελτίο Τύπου εδώ.
Για να δείτε την εγκριτική απόφαση χορήγησης ενισχύσεων στα 53 έργα που θα υλοποιηθούν μέσω της μεταρρυθμιστικής δράσης
του «Ελλάδα 2.0» για το clawback, πατήστε εδώ.

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα
Σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. ΔΤΔ Α 1073328 ΕΞ 2022 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. της ΑΑΔΕ, στο
πλαίσιο πρωτοβουλιών για την αναβάθμιση της Τελωνειακής Ένωσης (σχέδιο δράσης για τα τελωνεία του 2020, ανεξάρτητες
μελέτες για διάφορα αντικείμενα, ενδιάμεση αξιολόγηση του ΕΤΚ κ.λπ.), έχουν εντοπιστεί οι σημαντικότερες προκλήσεις που
πρέπει να αντιμετωπιστούν, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ισχυροποίηση της τελωνειακής ένωσης. Για το λόγο αυτό, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι είναι απαραίτητη η αναθεώρηση του ΕΤΚ, προκειμένου να υπερκεραστούν τα εντοπισθέντα
εμπόδια και να διασφαλιστούν αφενός τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης αφετέρου η προστασία των πολιτών και των
οικονομικών φορέων αυτής.
Η παρούσα διαβούλευση αποσκοπεί στη συγκέντρωση των απόψεων και των εμπειριών των ενδιαφερόμενων φορέων σχετικά με
την τελωνειακή ένωση και τη μεταρρύθμισή της, προκειμένου αυτές να ληφθούν υπόψη για τον εντοπισμό των υφιστάμενων
προβλημάτων και των πλέον βιώσιμων λύσεων. Μετά το πέρας της διαβούλευσης, θα συνταχθεί συνοπτική εμπεριστατωμένη
έκθεση, η οποία θα αποτελέσει μέρος της εκτίμησης επιπτώσεων της αναληφθείσας πρωτοβουλίας για την αναθεώρηση του ΕΤΚ.
Στη διαβούλευση καλούνται να συμμετάσχουν κυρίως οικονομικοί φορείς που συναλλάσσονται με τα τελωνεία (π.χ. μικρές και
μεσαίες επιχειρήσεις εισαγωγών/εξαγωγών, εταιρείες, εκτελωνιστές, επαγγελματίες στην αλυσίδα εφοδιασμού του εμπορίου
κ.λπ.), τελωνειακές αρχές, άλλες δημόσιες αρχές που συνεργάζονται με τα τελωνεία, μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας,
μεμονωμένοι συναλλασσόμενοι, καθώς και οποιοσδήποτε άλλος ενδιαφερόμενος.
Η σχετική πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και περαιτέρω λεπτομέρειες για τη διαδικασία της διαβούλευσης,
μπορούν να αναζητηθούν εδώ (στην ελληνική γλώσσα) και εδώ (στην αγγλική γλώσσα).
Για λόγους διαφάνειας, οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαβούλευση καλούνται να
εγγραφούν στο Μητρώο Διαφάνειας της ΕΕ εδώ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν στη διαβούλευση συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά το σχετικό ερωτηματολόγιο εδώ.
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν προθεσμία συμμετοχής στη δημόσια διαβούλευση έως τις 14/9/2022.

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Επικαιροποίηση της διαδικασίας διευθέτησης διαφορών
και του προγράμματος επιείκειας
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 24.08.2022
H Επιτροπή Ανταγωνισμού, σε συνέχεια της τροποποίησης του ν. 3959/2011 (με τον ν. 4886/2022) με την υπ’ αριθ. 791/2022
ομόφωνη απόφασή της, προχώρησε σε επικαιροποίηση και συμπλήρωση των όρων και των προϋποθέσεων της α) απαλλαγής
ή μείωσης των προστίμων που επιβάλλονται σε βάρος επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων που συμβάλλουν στη διερεύνηση
οριζόντιων συμπράξεων του άρθρου 1 του ίδιου νόμου ή του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ [«Πρόγραμμα Επιείκειας»] και β) διεξαγωγής
της Διαδικασίας Διευθέτησης Διαφορών [«ΔΔΔ»].
Η διάταξη του ν. 3959/2011 (παρ. 8, άρθρο 25) προ της τροποποίησής του με τον ν. 4886/2022 και το πρόγραμμα επιείκειας,
όπως προβλεπόταν στην απόφαση 526/VI/2011 της ΕΑ, καταλαμβάνει ήδη οριζόντιες συμπράξεις κατά παράβαση του άρθρου
1 του ν. 3959/2011 ή του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ, «καρτελικής» φύσης, καθώς και φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν εμπλακεί σε
συμπράξεις καρτέλ και στα οποία μπορούν να επιβληθούν πρόστιμα. Ωστόσο, με την επικαιροποίηση της προαναφερόμενης
απόφασης με την απόφαση υπ’ αριθ. 791/2022, σε συνέχεια της τροποποίησης του ν. 3959/2011, καταλαμβάνονται πλέον,
σύμφωνα και με τη σκέψη 52 του Προοιμίου της Οδηγίας 2019/1, και οι ενώσεις επιχειρήσεων, οι οποίες μπορούν να υποβάλουν
αίτηση επιεικούς μεταχείρισης, εφόσον συμμετείχαν στην παράβαση αυτοτελώς και όχι εξ ονόματος των μελών τους, κατά τη
σχετική ενωσιακή νομολογία.
Επίσης, με την απόφαση υπ’ αριθ. 790/2022 της ΕΑ, τροποποιείται η διαδικασία διευθέτησης διαφορών, σε συνέχεια της
εισαγωγής του άρθρου 29Α του ν.3959/2011 (με τον ν. 4886/2022), προκειμένου να επεκταθεί ο θεσμός της διευθέτησης και σε
άλλες περιπτώσεις παράβασης (κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης, ανακοίνωσης μελλοντικών προθέσεων τιμολόγησης
προϊόντων και υπηρεσιών μεταξύ ανταγωνιστών και κάθετες συμπράξεις.
Οι αλλαγές αυτές αποσκοπούν στο να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα και ο αποτρεπτικός χαρακτήρας της δράσης της ΕΑ,
ενισχύοντας συγχρόνως, το ενδιαφέρον των πολιτών και των επιχειρήσεων για την αποτελεσματική και έγκαιρη τιμωρία των
παραβατών.
Το πλήρες κείμενο των προαναφερθεισών
Ανταγωνισμού: ΔΔΔ και Πρόγραμμα Επιείκειας.
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Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της για την ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων και καταναλωτών
σε επίκαιρα θέματα ανταγωνισμού, επικαιροποίησε παράλληλα και το Ενημερωτικό Δελτίο σχετικά με τη Διαδικασία Διευθέτησης
Διαφορών. Το Ενημερωτικό αυτό Δελτίο, που επίσης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ανταγωνισμού, περιλαμβάνει
χρήσιμες πληροφορίες, υπό τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων, προς διευκόλυνση κυρίως της επιχειρηματικής κοινότητας.
Το δελτίο αποσκοπεί στην αποσαφήνιση κρίσιμων ζητημάτων που αφορούν στους όρους και τις προϋποθέσεις υπαγωγής μίας
επιχείρησης στη Διαδικασία Διευθέτησης αλλά και τις λεπτομέρειες διεξαγωγής της διαδικασίας.
Δείτε το σχετικό ενημερωτικό έντυπο εδώ.

Και οι ΙΚΕ θα μπορούν να λαμβάνουν φορολογικό πιστοποιητικό – Τα οφέλη
Φορολογικό πιστοποιητικό από ελεγκτικές εταιρείες και ορκωτούς ελεγκτές θα μπορούν πλέον να λαμβάνουν και οι Ιδιωτικές
Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (ΙΚΕ). Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) εξέδωσε απόφαση με την οποία διευρύνει και
στις ΙΚΕ την εφαρμογή του φορολογικού πιστοποιητικού, το οποίο έως σήμερα αφορούσε εταιρείες των οποίων τα ακαθάριστα
έσοδα υπερβαίνουν τα 150.000 ευρώ ετησίως και ειδικά τις ανώνυμες εταιρείες, τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και τα
υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων.
Το όφελος για τις ΙΚΕ από τη δυνατότητα αυτή είναι εμφανής. Καθώς ο έλεγχος φορολογικών αντικειμένων διενεργείται από τον
ορκωτό ελεγκτή μπορεί να υπάρξουν με βάση τα ευρήματα διορθώσεις σφαλμάτων, τα οποία σε αντίθετη περίπτωση θα
ανιχνεύονταν από το φορολογικό έλεγχο. Ακόμη, αντιμετωπίζονται στη διάρκεια του ελέγχου συναλλαγές και φορολογικοί
χειρισμοί που υπό άλλες συνθήκες είναι πιθανό να μην είχαν τεθεί υπόψη ειδικών και με τον τρόπο αυτό είτε επιβεβαιώνεται ο
σωστός χειρισμός από έναν εμπειρογνώμονα είτε δίνεται στην εταιρεία η ευκαιρία να διορθώσει το όποιο λάθος αν ο ορκωτός
ελεγκτής έχει διαφορετική άποψη.
Και οι ορκωτοί έχουν ευθύνη για την υπογραφή τους. Αν από μεταγενέστερο έλεγχο της φορολογικής διοίκησης προκύψουν
σημαντικές πρόσθετες επιβαρύνσεις, τις οποίες όφειλε να διαπιστώσει ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής, τότε η φορολογική αρχή
παραπέμπει την υπόθεση στην Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), η οποία, μετά από τον προβλεπόμενο
από τις διατάξεις έλεγχο, επιβάλλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις στον ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή στην ελεγκτική εταιρεία.
Πρέπει να σημειωθεί πως το φορολογικό πιστοποιητικό του άρθρου 65Α του ν. 4174/2013 καλύπτει όλο το φάσμα ελέγχων για
τη φορολογική συμμόρφωση μίας επιχείρησης.
Το ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό αποτελείται από την έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης, η οποία συντάσσεται κατά τα
προβλεπόμενα στο «Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000» και το προσάρτημα αναλυτικών πληροφοριακών στοιχείων.
Οι δε ελεγκτές, κατά τη διενέργεια του ελέγχου εφαρμογής των φορολογικών διατάξεων, υποχρεούνται να εκτελέσουν όλες τις
εργασίες που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα ελέγχου.
Ενδεικτικά, οι δαπάνες που αποτελούν αντικείμενο ελέγχου χρειάζεται να υπερβαίνουν τις 15.000 ευρώ, ποσό όμως που
προσαυξάνεται βάσει των ακαθαρίστων εσόδων της εκάστοτε επιχείρησης. Υπάρχει δε η δυνατότητα ελέγχου και μικρότερης
αξίας δαπανών, όταν δεν καλύπτεται το ελάχιστο όριο ελέγχου του 10% του συνόλου κάθε κατηγορίας δαπάνης.
Αναφορικά με το ΦΠΑ, λαμβάνονται υπόψη οι απαλλασσόμενες συναλλαγές που ενδεχομένως διενεργεί μία επιχείρηση και
παράλληλα διενεργείται δειγματοληπτικός έλεγχος των ποσών που έχουν συμπεριληφθεί στις περιοδικές δηλώσεις.
Κατά τον έλεγχο τήρησης των διατάξεων του ΚΦΑΣ, εξακριβώνεται η ορθή ενημέρωση και συμφωνία των τηρούμενων βιβλίων,
καθώς και η εγκυρότητα των εκδοθέντων και ληφθέντων από την υπό εξέταση επιχείρηση στοιχείων. Σχετικά με τα ακίνητα
εξετάζεται η πληρωμή των αναλογούντων φόρων και η υποχρέωση υποβολής σχετικών δηλώσεων.
Για τον έλεγχο τελών χαρτοσήμου, έμφαση δίνεται στα δάνεια που έχει συνάψει η υπόχρεη επιχείρηση, στον τόπο που αυτά
εξυπηρετούνται, καθώς και στις καταθέσεις – αναλήψεις που πραγματοποιούν οι εταίροι ή οι μέτοχοι.
Ο ΦΜΥ, οι αμοιβές της Διοίκησης, οι τόκοι, τα μερίσματα και τα δικαιώματα (royalties), αποτελούν τα κύρια αντικείμενα ελέγχου
για τους παρακρατούμενους φόρους, μέσω παράλληλης επισκόπησης του οριστικού ισοζυγίου της εκάστοτε εταιρείας.
Στην ενότητα των ενδοομιλικών συναλλαγών, αναλύεται ο τρόπος σύνδεσης των διαφόρων προσώπων, η υποχρέωση υποβολής
συνοπτικού πίνακα πληροφοριών και τήρησης φακέλου τεκμηρίωσης, οι πηγές συγκριτικών στοιχείων που έχουν χρησιμοποιηθεί,
οι
μέθοδοι
τεκμηρίωσης
που
έχουν
εφαρμοστεί
και
η
πιθανή
ύπαρξη
απόφασης
προέγκρισης.
Στην περίπτωση πραγματοποίησης ηλεκτρονικού εμπορίου, ελέγχεται η τήρηση ηλεκτρονικών αρχείων συναλλαγών, οι χώρες
στις οποίες διοχετεύονται τα αγαθά ή παρέχονται οι υπηρεσίες, καθώς και πολλά στοιχεία αναφορικά με τον τρόπο ανάπτυξης
και συντήρησης του διαδικτυακού τόπου.
Τέλος, το φορολογικό πιστοποιητικό αφού γνωστοποιηθεί εγγράφως στην ελεγχόμενη επιχείρηση, οριστικοποιείται με την
ηλεκτρονική υποβολή της στη βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ.

Η ΟΛΘ Α.Ε. επεκτείνει τις συνδυασμένες μεταφορές
στη Νις της Σερβίας
Το γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του
προξενείου της Ελλάδος στο Βελιγράδι μας ενημερώνει ότι
ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ Α.Ε.)
εγκαινίασε νέα τακτική υπηρεσία με τρένα μεταφοράς
εμπορευματοκιβωτίων μεταξύ Θεσσαλονίκης και Νις,
Σερβία.
Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου, η υπηρεσία θα είναι
διαθέσιμη κανονικά από τον Σεπτέμβριο του 2022 με
αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και από τη Νις κάθε
εβδομάδα, Τετάρτη και Σάββατο με άφιξη την ίδια ημέρα
στον αντίστοιχο προορισμό τους.
Η ΟΛΘ Α.Ε. είναι έτοιμη να αυξήσει τη συχνότητα των
δρομολογίων εξυπηρετώντας τη ζήτηση των συνεργατών
μας στη δυναμικά αναπτυσσόμενη Σερβία.
Για περισσότερες πληροφορίες ενημερωθείτε από την
ιστοσελίδα: www.thpa.gr ή επικοινωνήστε στο email:
ecocom-belgrade@mfa.gr .

4η Διεθνής Έκθεση “ENERGIA.TEC”
Οι αλλαγές και οι τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα του
ηλεκτρολογικού υλικού, του φωτισμού, των συστημάτων
ασφαλείας,
της
ηλεκτροκίνησης,
του
αυτοματισμού
προχωρούν με καταιγιστικούς ρυθμούς και καθιστούν
απαραίτητη την αλλαγή με τρόπο ώστε να αντανακλά, να
αποτυπώνει και να περιλαμβάνει τη σύγχρονη εικόνα του
κλάδου.
Η Τ-Press διοργανώνει την 4η Διεθνή Έκθεση “ENERGIA.TEC”
στις 21-23 Οκτωβρίου 2022, στο MEC Παιανίας. Πρόκειται για
μία Έκθεση που σηματοδοτεί την εξέλιξη, τον εκσυγχρονισμό
και την καινοτομία και είναι εξειδικευμένη στα εξής αντικείμενα:
• Ηλεκτρολογικό υλικό
• Φωτισμός
• Συστήματα ασφαλείας
• Ηλεκτροκίνηση
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα: www.tpress.gr ή να επικοινωνήσετε στο εξής
email: tpress@tpress.gr , τηλ. 210-6800470

Εκδήλωση Μνήμης Ξεριζωμού & Προσφυγιάς, Δήμος Καλαμαριάς
Ο Δήμαρχος Καλαμαριάς, Ιωάννης Δαρδαμανέλης, ο Αντιδήμαρχος και Συντονιστής της Οργανωτικής Ομάδας ‘’Καλαμαριά 19222022’’, Θάνος Γιαννακός και το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου Προσφύγων Μικρασιατών Ν. Κρήνης <<Η Αγία
Παρασκευή>> διοργανώνουν εκδήλωση μνήμης ξεριζωμού και προσφυγιάς για τα 100 χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή
την Κυριακή 4/9/2022 και ώρα 20:30 στην Παραλία Νέας Κρήνης.
Δείτε τη σχετική πρόσκληση εδώ.

4α Επιχειρηματικά Βραβεία "Θαλής ο Μιλήσιος"
Ο θεσμός των Επιχειρηματικών Βραβείων «Θαλής ο
Μιλήσιος» έχει ως στόχο να επιβραβεύσει ξεχωριστές
εταιρείες, αλλά και τους ανθρώπους πίσω από αυτές, οι
οποίοι ακολουθούν λαμπρή πορεία, οραματίζονται και
στηρίζουν έμπρακτα την ελληνική οικονομία.
Τα Επιχειρηματικά Βραβεία «Θαλής ο Μιλήσιος»
διοργανώθηκαν για πρώτη φορά το 2019, βραβεύοντας τις
διορατικές και πρωτοπόρες επιχειρήσεις, αλλά και
επιχειρηματίες-πρότυπα, που με τη δράση τους αποτέλεσαν
μοχλό για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας σε μια
περίοδο γεμάτη αντιξοότητες.
Με την εκδήλωση του 2020 να μετατίθεται λόγω της
πανδημίας του κορονοϊού, η διοργάνωση επανήλθε δυναμικά
το 2021 με δύο ξεχωριστές εκδηλώσεις.
Στα 2α Επιχειρηματικά Βραβεία «Θαλής ο Μιλήσιος»
αναδείχθηκαν και επιβραβεύθηκαν μερικές από τις καλύτερες
γερμανικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην
Ελλάδα.
Η εκδήλωση, με ερέθισμα την 85η Διεθνή Έκθεση
Θεσσαλονίκης, με τιμώμενη χώρα τη Γερμανία, δεν
πραγματοποιήθηκε, λόγω των υγειονομικών συνθηκών που
έφεραν όλο τον πλανήτη σε «παύση».
Ταυτόχρονα, όμως, το 2021 αποτελούσε και για την ίδια την
Ελλάδα, επετειακό έτος, διακόσια χρόνια μετά την Ελληνική
Επανάσταση.
Tα 3α Επιχειρηματικά
Βραβεία
«Θαλής
ο
Μιλήσιος», επέλεξαν και βράβευσαν ελληνικές εταιρείες που
ιδρύθηκαν μέσα στον 19ο αιώνα, ενδυναμώθηκαν με την
πάροδο των ετών και διέπρεψαν σε νευραλγικούς τομείς της
ελληνικής οικονομίας, έχοντας στο τιμόνι τους πρωτοπόρους
Έλληνες επιχειρηματίες.
Στα 4α Επιχειρηματικά Βραβεία «Θαλής ο Μιλήσιος», πηγή
έμπνευσης αποτέλεσε η γυναίκα και οι πολλαπλοί ρόλοι που
διαδραματίζει σε διάφορα επίπεδα της κοινωνικής, πολιτικής
και επιχειρηματικής ζωής της χώρας.
Με γνώμονα, λοιπόν, τη γυναίκα, η Palladian Communication
Specialists και η GK Media Publishing διοργανώνουν τα
φετινά Επιχειρηματικά Βραβεία την Παρασκευή 9
Σεπτεμβρίου 2022 στις 19:30 στο Μέγαρο Μουσικής
Θεσσαλονίκης, στην αίθουσα φίλων της μουσικής, κτίριο
Μ1.
Για να επιβεβαιώσετε την παρουσία σας στη φετινή
εκδήλωση, παρακαλούμε πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα βραβεία,
μπορείτε
να
επισκεφθείτε
τον
εξής
σύνδεσμο:
https://thalisomilisios.gr/

Greece – Slovakia: Green Growth Business Forum &
B2B meetings
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών –
ΕΒΕΑ, η Πρεσβεία της Σλοβακίας στην Αθήνα, η Ελληνική
Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου –
Enterprise Greece και o Σλοβακικός Οργανισμός
Επενδύσεων και Εμπορίου (Slovak Investment and Trade
Development Agency – SARIO), διοργανώνουν ημερίδα με
τίτλο: “Green Growth Business Forum”, την Τρίτη 6
Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 12:30, στο κτίριο του ΕΒΕΑ:
“Κέντρο Επιχειρηματικότητας Κων/νος Μίχαλος”
(Αμερικής 8). Η εν λόγω εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο
πλαίσιο επίσημης επίσκεψης της Προέδρου της Δημοκρατίας
της Σλοβακίας, κας Zuzana Caputova, στην Αθήνα, ενώ την
αποστολή θα συνοδεύουν ο Υπουργός Οικονομίας της
χώρας και άλλοι αξιωματούχοι.
Στο Forum και τα Β2Β meetings θα συμμετέχουν Σλοβακικές
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται κυρίως στους εξής
κλάδους:
➢ Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
➢ Διαχείριση Αποβλήτων
➢ Διαχείριση Υδάτινων Πόρων
➢ Ηλεκτρομηχανική – Ηλεκτροκίνηση και ICT
Επίσης, θα συμμετέχουν Πανεπιστήμια και Ερευνητικοί
φορείς. Για την αναλυτική λίστα πατήστε εδώ.
Παρακαλείσθε, εφόσον ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στο
Business Forum και στα B2B meetings, όπως αποστείλετε
συμπληρωμένο το Δελτίο Συμμετοχής πατώντας εδώ έως
την Παρασκευή 2/9/2022. Σημειώνεται ότι η γλώσσα
εργασίας θα είναι τα Αγγλικά.
Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνήστε με
το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του ΕΒΕΑ (τηλ. 210 3382 342,
252).

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

BIOFACH SAUDI ARABIA, Σαουδική Αραβία
Ο κλάδος των βιολογικών τροφίμων θα συναντηθεί για ακόμη μία φορά, στη BIOFACH SAUDI ARABIA! H BIOFACH SAUDI
ARABIA είναι το όγδοο μέλος της οικογένειας της BIOFACH και θα ανοίξει τις πόρτες της για πρώτη φορά από τις 7 έως 9
Νοεμβρίου 2022 στο Διεθνές Συνεδριακό & Εκθεσιακό Κέντρο του Ριάντ. Η έκθεση, εκτός από το να αναδείξει τα καλύτερα
βιολογικά προϊόντα, θα ασχοληθεί επιπλέον και με τα δύο πιο σημαντικά ζητήματα της τοπικής βιολογικής αγοράς: το ΝΕΡΟ και το
ΛΙΠΑΣΜΑ, και αναμένεται να συγκεντρώσει: 3.600 τμ εκθεσιακού χώρου, 150 εκθέτες και 10.000 επισκέπτες.
Η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για βιολογικά
Ο κλάδος των βιολογικών προϊόντων στη Μέση Ανατολή αναπτύσσεται γρήγορα. Ο χώρος στα ράφια για βιολογικά τρόφιμα και
ποτά έχει αυξηθεί περισσότερο από 60% τα τελευταία 5 χρόνια σύμφωνα με το organic-market.info. Ως μια από τις μεγαλύτερες
χώρες της ΜΕΝΑ (Μέση Ανατολή + Βόρεια Αφρική), η Σαουδική Αραβία επενδύει σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη του βιολογικού
τομέα – από την αγροτική παραγωγή μέχρι το ράφι – και το προσδιορίζει ως ένα σημαντικό κλειδί για το μέλλον. Η BIOFACH SAUDI
ARABIA είναι ο διεθνής κόμβος βιολογικών προϊόντων για το σύνολο της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής (MENA region)
που συγκεντρώνει περισσότερες από 18 χώρες. Αρπάξτε την ευκαιρία για πολύτιμες εμπορικές συνδέσεις και λάβετε μέρος το
2022!
Κατηγορίες προϊόντων της BIOFACH SAUDI ARABIA
Φρέσκα Τρόφιμα: Φρούτα, Λαχανικά, Πατάτες, Μανιτάρια / Κρέας, Ψάρια, Θαλασσινά / Ψωμί, Προϊόντα άρτου / Γαλακτοκομικά
προϊόντα / υποκατάστατα γάλακτος & κρέατος / Τυριά / Αυγά / Έτοιμα Προϊόντα Διατροφής
Κατεψυγμένα Τρόφιμα: Κατεψυγμένα Έτοιμα Προϊόντα Διατροφής / Κρέας / Ψάρια & Θαλασσινά / Ψημένα Προϊόντα / Φρούτα,
Λαχανικά, Βότανα / Παγωτά
Προϊόντα Παντοπωλείου για μαγείρεμα / ψήσιμο: Καλαμπόκι, όσπρια, άλλα αλεσμένα προϊόντα / Ψωμί, αρτοσκευάσματα,
αυξητικά μέσα / Φαρινώδη προϊόντα / Προϊόντα ντομάτας, έτοιμες σάλτσες / Μπαχαρικά, αλάτι, έτοιμα προϊόντα / Ξύδια,
καρυκεύματα / Ελαιόλαδα / Άλλα μαγειρικά λάδια / Είδη παντοπωλείου, στιγμιαία και ημι-στιγμιαία γεύματα, κονσερβοποιημένα
τρόφιμα / Γλυκαντικά
Προϊόντα Παντοπωλείου σνακ / γλυκά: Ξηροί καρποί, αποξηραμένα φρούτα / Σοκολάτα / Γλυκά, διάφορα είδη ζαχαροπλαστικής
/ Αλμυρά μπισκότα, αλατισμένα σνακ
Προϊόντα Παντοπωλείου ποτά: Νερό / Τσάι / Καφές / Άλλα ζεστά ροφήματα / Άλλα μη αλκοολούχα ποτά / Κρασί / Μπύρα / Άλλα
αλκοολούχα ποτά
Άλλα προϊόντα παντοπωλείου: Δημητριακά, μούσλι / Γλυκά επάλειψης, μέλι / Αλείμματα / Delicatessen, ορεκτικά / Διαιτητικές
τροφές, παιδικές τροφές / Θεραπείες, Συμπληρώματα διατροφής / Άλλα προϊόντα παντοπωλείου
Μη Τρόφιμα: Απορρυπαντικά, Είδη Καθαρισμού / Υφάσματα / Τροφές για κατοικίδια / Σπόροι & φυτά / Συσκευές και είδη
νοικοκυριού
Τεχνολογία & Εξοπλισμός: Συσκευασία / Επεξεργασία, Φινίρισμα / Εξοπλισμός πώλησης
Πρώτες Ύλες & Προμήθειες
Υπηρεσίες: Εκδόσεις, Σύνδεσμοι, Ινστιτούτα / Πιστοποίηση, Επιθεώρηση / Εκπαίδευση, Έρευνα / Άλλες υπηρεσίες
Νερό: Επεξεργασία νερού & λυμάτων, Βιολογική επεξεργασία, Δοκιμή & μέτρηση, Αφαλάτωση, Συστήματα φίλτρων, Συστήματα
άρδευσης
Λιπάσματα: Λίπασμα, Παραγωγή & επεξεργασία, Προετοιμασία εδάφους, Συστήματα διασποράς, Πωλήσεις, Ανάλυση & μέτρηση
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο εξής email: info@nuernbergmesse.gr ή στην εξής ταχυδρομική διεύθυνση:
Γραφεία Έκθεσης Νυρεμβέργης για Ελλάδα & Κύπρο, Κυβέλης 3, 15344 Γέρακας, τηλ. 210 6410405.

Σεμινάριο Οικονομοτεχνικής:
Επεξεργασία Κειμένου Βασικού Επιπέδου Microsoft Office Word 2010
Ο όμιλος εταιρειών «Οικονομοτεχνική» διεξάγει νέο σεμινάριο με θέμα: «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
MICROSOFT OFFICE WORD 2010 – LEVEL I» στις 22 και 23 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 10:00-15:00 στις αίθουσες εκπαίδευσης
του ομίλου στην Πανεπιστημίου 58, Αθήνα.
ΣΚΟΠΟΣ
Οι συμμετέχοντες -μετά το πέρας του σεμιναρίου- θα είναι ικανοί να εργαστούν αποδοτικά στο βασικό επίπεδο ικανότητας, να
παράγουν υψηλού επιπέδου αποτελέσματα επεξεργασίας κειμένου, να μορφοποιούν και να σχεδιάζουν προσφορές που
περιλαμβάνουν πίνακες, φόρμες και γραφικά.
Επίσης, θα είναι ικανοί να χειριστούν εργαλεία, όπως οι μακροεντολές, και να ολοκληρώνουν λειτουργίες συγχώνευσης
αλληλογραφίας μέσα από την εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου.
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλα τα στελέχη επιχειρήσεων κάθε βαθμίδας, τα οποία επιθυμούν να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους
στο χειρισμό του MICROSOFT WORD Level I.
ΜΕΘΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
- Η θεωρητική εισήγηση θα υποστηριχθεί με πρακτική άσκηση σε Η/Υ ανά συμμετέχοντα.
- Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής παρακολούθησης του σεμιναρίου ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας Zoom.
Για να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες και να δηλώσετε συμμετοχή, πατήστε εδώ .
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήστε στο email: sales1@oikonomotexniki.gr ή στο τηλ. 216-2021057.

7th Central & Eastern Europe Nuclear Industry Congress 2022
Το 7ο Συνέδριο Πυρηνικής Βιομηχανίας της Κεντρικής & Ανατολικής Ευρώπης 2022 (CEE NIC 2022), το οποίο θα
πραγματοποιηθεί στην Πράγα της Τσεχίας από τις 12 έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2022, αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρισμένα και
καλύτερα καθιερωμένα συνέδρια πυρηνικής βιομηχανίας στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.
Στοχεύει να φέρει σε επαφή εταιρείες που εμπλέκονται σε όλους τους τομείς του κύκλου ζωής των πυρηνικών σταθμών
ηλεκτροπαραγωγής για την αντιμετώπιση των πιο πρόσφατων ευκαιριών στην πυρηνική αγορά της Κεντρικής & Ανατολικής
Ευρώπης. Επίσης, αποσκοπεί στην ενημέρωση σχετικά με τις νέες κατασκευές, την παράταση ζωής και του παροπλισμού, τα
έργα διαχείρισης αποβλήτων σε χώρες της ΚΑΕ. (Τσεχία, Πολωνία, Ουγγαρία, Βουλγαρία, Σλοβενία, Σλοβακία, Φινλανδία,
Λιθουανία, Ρουμανία, Ουκρανία). Είναι ένα "must-attent" για όποιον θέλει να παραμείνει ενημερωμένος και να παρακολουθεί τις
τάσεις και τις εξελίξεις της βιομηχανίας.
EVENTS:
Main Forum (Day One Sep. 12)
Sub-Forum One—NPP Projects Updates and Technology Innovation Trends (Day Two Sep. 13)
Sub forum Two—Decommissioning, Radioactive Waste and Spent Fuel Management (Day Two Sep. 13)
Για τη φόρμα συμμετοχής πατήστε εδώ
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΥΠΟΙΚ 115671 /11-08-2022
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 107602ΕΞ2022/27.07.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και
Επενδύσεων με θέμα «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή επιχορήγησης σε επιχειρήσεις
επεξεργασίας ελαιοκάρπου που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19
κατά το έτος 2021, και υπέστησαν μεγάλες οικονομικές απώλειες που επιτάθηκαν από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές τις
χώρας το καλοκαίρι του 2021.» (Β’ 3986)
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΥΠΟΙΚ 118478 /19-08-2022
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 107602ΕΞ2022/27.07.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και
Επενδύσεων με θέμα «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή επιχορήγησης σε επιχειρήσεις
επεξεργασίας ελαιοκάρπου που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19
κατά το έτος 2021, και υπέστησαν μεγάλες οικονομικές απώλειες που επιτάθηκαν από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές τις
χώρας το καλοκαίρι του 2021.» (Β’ 3986).
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1115 /22-8-2022 (ΦΕΚ 4485/Τεύχος Β΄/24.08.2022)
Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL)
κινητήρων της περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Α’ 265) που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία για
το έτος 2022, δικαιούχοι επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης, κριτήρια για τον προσδιορισμό των ποσοτήτων πετρελαίου
κινητήρων για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή, αρμόδια για την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης αρχή καθώς και
τρόπος ελέγχου της νόμιμης χρήσης αυτού.
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε. 2065 /25-08-2022 (ΑΔΑ: 6Ι8Ζ46ΜΠ3Ζ-9ΜΑ)
Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών επί θεμάτων είσπραξης δημοσίων εσόδων για την ενιαία εφαρμογή από τη Φορολογική
Διοίκηση των άρθρων 5-30 του ν. 4738/2020 και των κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου αυτού κανονιστικών αποφάσεων που
ρυθμίζουν την εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1114 /12-8-2022 (ΦΕΚ 4504/Τεύχος Β΄/25.08.2022)
Τροποποίηση των ορίων της Ελεύθερης Ζώνης του Λιμένα Θεσσαλονίκης

Ζήτηση συνεργασίας από Βουλγαρία
Το γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων του προξενείου της Ελλάδος στη Σόφια μας ενημερώνει ότι η ‘’Prisma 50 ltd’’
η οποία εδρεύει στο Plovdiv της Βουλγαρίας και δραστηριοποιείται στην κατασκευή γεωργικών μηχανημάτων, εκδήλωσε
ενδιαφέρον για σύναψη συνεργασίας με ελληνικές επιχειρήσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία, δείτε εδώ ή επικοινωνήστε στο email: ecocom-sofia@mfa.gr

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.
- 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 .
ΣΕΡΒΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στo Βελιγράδι, απέστειλε έγγραφο με θέμα:
- Απαγόρευση εξαγωγής προϊόντων ξύλου για θέρμανση από τη Σερβία
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στο Βελιγράδι τηλ. +381113231577,+38111322-23-28 , email: ecocom-belgrade@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr .

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
86η ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Πόλη: Θεσσαλονίκη, HELEXPO
Ημερομηνία: 10-18 Σεπτεμβρίου 2022
Εκθέματα: Γεωργοκτηνοτροφικός τομέας, Τρόφιμα-Ποτά, Ενέργεια, Τεχνολογία, Κοσμήματα, Οχήματα, Έπιπλα, Διακόσμηση,
Εκπαίδευση
Πληροφορίες: Site: https://www.thessalonikifair.gr/el
ATHENS FASHION TRADE SHOW
Πόλη: Αθήνα, Metropolitan Expo
Ημερομηνία: 15-18 Σεπτεμβρίου 2022
Εκθέματα: Έκθεση μόδας & αξεσουάρ
Πληροφορίες: Site: www.athensfashiontradeshow.gr
ENERGIA.TEC
Πόλη: MEC Παιανίας
Ημερομηνία: 21-23 Οκτωβρίου 2022
Εκθέματα: ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας, ηλεκτροκίνησης, αυτοματισμού
Πληροφορίες: Site: www.tpress.gr

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
CNR FOOD ISTANBUL
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 31 Αυγούστου - 03 Σεπτεμβρίου 2022
Εκθέματα: Έκθεση τροφίμων και ποτών
Πληροφορίες: Site: greatexhibitions.gr , email: marketing@greatexhibitions.gr , τηλ.6980725864
IFA2022
Πόλη: Βερολίνο
Ημερομηνία: 2-6 Σεπτεμβρίου 2022
Εκθέματα: καταναλωτικά και οικιακά ηλεκτρονικά
Πληροφορίες: site: www.german-chamber.gr, https://b2b.ifa-berlin.com/, e-mail: berlinmesse@ahk.com.gr
Instanbul Jewelry Show
Πόλη: Istanbul Expo Center, Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 6-9 Οκτωβρίου 2022
Εκθέματα: Έκθεση κοσμημάτων
Πληροφορίες: Site: https://www.istanbuljewelryshow.com/en/home.html

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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8/9/2022
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ
2022, ΤΗΛ.23213300548

ΓΙΑ
ΤΟ

ΤΗΝ
ΕΤΟΣ

366

8/9/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΟΙΝΟΥ - ΜΠΙΡΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ
ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ, ΤΗΛ.2428045737

111 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ
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12/9/2022
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ &ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ, ΤΗΛ.2262045074

114 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ
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12/9/2022
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ.ΤΗΛ.2313323115
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12/9/2022
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΠΗΓΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ), ΤΗΛ.2313307195

ΓΝΘ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
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15/9/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ, ΤΗΛ. 2428045099

ΓΙΑ

111 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ
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15/9/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΝΩΠΩΝ
ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ, ΤΗΛ2103387104

ΓΙΑ
ΚΑΙ

111 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ
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23/9/2022
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΙΔΩΝ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΓΙΑ
ΤΙΣ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΤΗΛ 2313300520
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25/9/2022
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΩΣ
ΠΡΟΣ
ΤΗΝ
"ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ", ΤΗΛ2103541333

ΑΡΧΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
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26/9/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ
ΣΥΝΑΨΗ
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
ΜΕ
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΓΙΑ
ΤΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ Έ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ, ΤΗΛ.2313318410

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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28/9/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ
ΣΥΝΑΨΗ
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
ΜΕ
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΓΙΑ
ΤΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ Α,Β,Γ, ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ.ΤΗΛ.2313318410

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΑΡΟΧΗ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΚΡΕΑΤΩΝ

ΓΙΑ
ΤΗ
ΑΝΑΓΚΕΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ

ΓΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ

•

•

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.

