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Οικονομικό Βαρόμετρο ΒΕΘ: Οκτώ στους δέκα βιοτέχνες δεν είναι ικανοποιημένοι από τις
επιδοτήσεις – Τί προτείνουν

Κάθε άλλο παρά ευχαριστημένοι εμφανίζονται οι βιοτέχνες της Θεσσαλονίκης με τις ενισχύσεις που δόθηκαν αναφορικά με το
ρεύμα και τα καύσιμα (power και fuel pass) την ώρα μάλιστα που δηλώνουν έντονα προβληματισμένοι από την άνοδο του
πληθωρισμού εκφράζοντας παράλληλα φόβους για γενικότερη ύφεση, αλλά και ενδεχόμενα λουκέτα επιχειρήσεων.
Τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν από το δίμηνο οικονομικό βαρόμετρο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, το οποίο
διενήργησε για λογαριασμό του η εταιρεία δημοσκοπήσεων Interview. Το βαρόμετρο πραγματοποιήθηκε μέσω ηλεκτρονικού
ερωτηματολογίου σε δείγμα 325 επιχειρήσεων - μελών του ΒΕΘ το διάστημα Ιουλίου - Αυγούστου. Το βαρόμετρο οικονομικής
συγκυρίας του ΒΕΘ πραγματοποιείται σε δύο σκέλη, το πρώτο αφορά ερωτήσεις επικαιρότητας, ενώ το δεύτερο ερωτήσεις σχετικά
με την πορεία των βιοτεχνιών.
Πιο συγκεκριμένα στην ερώτηση “θεωρείτε πως είναι ικανοποιητικά τα μέτρα που εξαγγέλλονται και οι επιδοτήσεις που δίνονται
(powerpass, fuelpass κλπ) το 77,8% των συμμετεχόντων στην έρευνα απάντησε «όχι», το 19,7% «ναι» και το 2,5% «δε γνωρίζω,
δεν απαντώ».
Αναφορικά με την άνοδο του πληθωρισμού το 67,7% απάντησε πως εκτιμά πως θα οδηγήσει σε γενικότερη ύφεση, το 25,3% σε
λουκέτα επιχειρήσεων, το 5,1% σε απολύσεις εργαζομένων, το 1,3% σε τίποτε από τα παραπάνω, ενώ το 0,6% δήλωσε «δε
γνωρίζω, δεν απαντώ».
Στην ερώτηση «τα χρηματοδοτικά προγράμματα που «τρέχουν» ή θα «τρέξουν», όπως το ΕΣΠΑ, το Ταμείο Ανάκαμψης κ.λπ.
βοηθούν κατά την άποψη σας τη μικρομεσαία επιχείρηση;» το 50,4% απάντησε «ναι τη βοηθούν», το 26,2% «όχι δεν την βοηθούν»
και ένα σημαντικό ποσοστό της τάξης του 23,4% δήλωσε «δεν τα γνωρίζω, δεν μπορώ να τα αξιολογήσω».
Δυσκολίες προκειμένου να βρει προσωπικό αντιμετώπισε τους τελευταίους μήνες το 67,8%, δηλώνοντας πως τελικά δεν βρήκε
τους εργαζόμενους που αναζητούσε. Το 23% απάντησε πως μετά από προσπάθεια βρήκε τους εργαζόμενους που χρειαζόταν,
ενώ το 9,2% απάντησε πως δεν βρήκε τους εργαζόμενους που αναζητούσε.
Τί προτείνουν οι βιοτέχνες για την επιστρεπτέα προκαταβολή
Στην ερώτηση τί θα πρέπει να κάνει η κυβέρνηση αναφορικά με την αποπληρωμή της επιστρεπτέας προκαταβολής το 52,3%
απάντησε πως θα πρέπει να συμψηφίζεται με τις εισφορές των επιχειρήσεων για προσλήψεις νέου προσωπικού, το 27,2% να
διαγράφεται ως κίνητρο συγχώνευσης ΜμΕ, το 15,4% να γίνεται ποσοστιαίος συμψηφισμός της με μέρος της αξίας εγκατάστασης
ΑΕΠ και το 5,1% απάντησε «δεν γνωρίζω/ δεν απαντώ».
Τί λένε για τις επιχειρήσεις τους
Ικανοποιητική κρίνει την κατάσταση της επιχείρησης του το 54,4%, το 25,3% κακή, ενώ το 20,3% καλή. Ίδια εκτιμά πως θα είναι η
κατάσταση στην επιχείρηση του το επόμενο εξάμηνο το 48,1% των ερωτηθέντων, χειρότερη το 38% και μόλις το 13% αναμένει
καλυτέρευση το εν λόγω διάστημα.
Για το δίμηνο που ακολουθεί το 45,6% σχεδιάζει να διατηρήσει το προσωπικό του, το 36,7% απαντά πως δεν απασχολεί
προσωπικό, το 9,5% πως θα προσλάβει προσωπικό, ενώ το 8,2% πως θα απολύσει εργαζόμενους.
Μειωμένος είναι ο τζίρος του 46,8% των συμμετεχόντων στην έρευνα έναντι του προηγούμενου διμήνου. Για το 32,3% ο τζίρος
παρέμεινε ο ίδιος ενώ το 20,9% λέει πως κατέγραψε αύξηση.
Κάνοντας πάντως την αναγωγή ο δείκτης οικονομικής συγκυρίας από την έναρξη του πρώτου βαρόμετρου του ΒΕΘ που
πραγματοποιήθηκε το διάστημα Μαρτίου - Απριλίου, μέχρι και το διάστημα Ιουλίου - Αυγούστου παρουσιάζει κάμψη.
Συγκεκριμένα το δίμηνο Ιουλίου - Αυγούστου ο δείκτης είναι στο -14,7%, ενώ το διάστημα Μαρτίου - Απριλίου ήταν στο - 13,5%.
Βελτιωμένος, ωστόσο, επίσης, αρνητικός, ήταν το δίμηνο Μαΐου - Ιουνίου όποτε βρέθηκε στο -8,4%.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΒΕΘ
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022

Τί ζήτησε το ΒΕΘ από τον Πρωθυπουργό

Την επιτακτική ανάγκη να συνεχιστούν τα ενισχυτικά μέτρα καθώς και τη λήψη πρόσθετων γενναίων παρεμβάσεων μέχρις ότου
ξεπεραστούν τα προβλήματα που δημιουργεί η ενεργειακή κρίση επισήμανε ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου
Θεσσαλονίκης Αναστάσιο Καπνοπώλη κατά τη σημερινή συνάντηση των παραγωγικών φορέων με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο
Μητσοτάκη.
«Η διαμορφωθείσα κατάσταση για πολλές μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις είναι οριακή καθώς οι αντοχές τους έχουν σχεδόν
εξαντληθεί. Το πρόβλημα του υπέρογκου λειτουργικού κόστους που αντιμετωπίζουν τορπιλίζει την κατάσταση. Ο φετινός χειμώνας
προμηνύεται δύσκολος τόσο για τα νοικοκυριά, όσο και για τις επιχειρήσεις, αφού το μίγμα των ενεργειακών προϊόντων παραμένει
σε υψηλά επίπεδα. Μέσα σε αυτό το κλίμα, η κατάσταση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις γίνεται όλο και πιο ασφυκτική.
Η μείωση των τζίρων σε πολλές περιπτώσεις επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με την εκτίναξη του λειτουργικού κόστους και τις
συσσωρευμένες υποχρεώσεις από την περίοδο της δεκαετούς κρίσης, αλλά και της πανδημίας, οδηγούν πολλές επιχειρήσεις σε
αδιέξοδο» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΒΕΘ ο οποίος παρέδωσε υπόμνημα με σειρά προτάσεων.
Το υπόμνημα
«Η ενεργειακή κρίση και η εκτόξευση των τιμών οδηγεί στην ανάγκη εφαρμογής νέων μέτρων για τη μείωση των τιμών, τόσο στην
ενέργεια, όσο και σε βασικά αγαθά. Απαραίτητη είναι η μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα και του ΦΠΑ σε
συγκεκριμένα προϊόντα» αναφέρεται στο υπόμνημα.
Επιπλέον σύμφωνα με το ΒΕΘ απαιτείται:
-γενναία ρύθμιση οφειλών με ενιαίους όρους για φορολογικές και ασφαλιστικές εισφορές.
-θεσμοθέτηση του ακατάσχετου επιχειρηματικού λογαριασμού
-κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος
-κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης
-μείωση του μη μισθολογικού κόστους της εργασίας
-περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών
-δημιουργία ενός νέου προγράμματος κάλυψης πάγιων δαπανών, με στόχο τον περιορισμό της ραγδαίας αύξησης της ενεργειακής
δαπάνης των επιχειρήσεων.
-σχεδιασμός προγραμμάτων ΕΣΠΑ που να στοχεύουν στη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας με έμφαση στον ψηφιακό
μετασχηματισμό τους, κατόπιν διαβούλευσης με τους αρμόδιους φορείς της αγοράς, ώστε μέσω της απλοποίησης των διαδικασιών,
να ενταχθούν όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις
-πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην τραπεζική χρηματοδότηση
- προσαρμοσμένα χρηματοδοτικά εργαλεία στα μεγέθη και στις ανάγκες της μικρομεσαίας επιχείρησης
-δημιουργία προϊόντων μικροχρηματοδοτήσεων προς τις ΜμΕ, με απλουστευμένες διαδικασίες
-επιτάχυνση της αξιοποίησης των ευρωπαϊκών πόρων μέσω στοχευμένων και καλά σχεδιασμένων προγραμμάτων και περαιτέρω
απλούστευση των διαδικασιών για τη διάχυση τους στην αγορά
-ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών μεταποιητικών επιχειρήσεων
-διασύνδεση του αγροτικού προϊόντος με το δευτερογενή και τριτογενή τομέα
-υποστήριξη επενδύσεων, με μείωση του ελάχιστου ύψους επένδυσης, θέσπιση υψηλών αφορολόγητων αποθεματικών
-μείωση του κόστους όλων των μορφών ενέργειας
-διαμόρφωση κλαδικών πολιτικών, για την ενίσχυση εξωστρεφών κλάδων
-κίνητρα και εργαλεία για την ενθάρρυνση επενδύσεων σε ψηφιακές τεχνολογίες, λύσεις και εφαρμογές, που θα επιτρέψουν τον
εκσυγχρονισμό των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνει το ΒΕΘ στη στήριξη της εξωστρέφειας και της καινοτομίας των ΜμΕ. Συγκεκριμένα ζητεί:
-ενίσχυση των εξωστρεφών κλάδων, με τις απαραίτητες επενδύσεις σε εξοπλισμό και νέες τεχνολογίες
-δημιουργία τμήματος εξαγωγικής εξειδίκευσης στα οικονομικά τμήματα των πανεπιστημίων, προκειμένου οι νέοι άνθρωποι να
αποκτούν τις κατάλληλες γνώσεις για την ενίσχυση της εξωστρέφειας που αποτελεί ζητούμενο για την αλλαγή σελίδας της ελληνικής
οικονομίας
-δημουργία προγραμμάτων προσαρμοσμένων στις ανάγκες των βιοτεχνών
-ενθάρρυνση των επιχειρήσεων που επενδύουν στην καινοτομία, με κίνητρα όπως χαμηλότερη φορολόγηση, διευκόλυνση σε
θέματα αδειοδοτήσεων, συναλλαγών με το δημόσιο κτλ.
-δημιουργία υποστηρικτικών και συμβουλευτικών δομών σε θέματα τυποποίησης – πιστοποίησης, καινοτομίας κτλ.
-διεύρυνση του δικτύου της χρηματοδότησης, για νεοφυείς επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους και σε όλα τα στάδια ανάπτυξης,
με την αξιοποίηση ιδιωτικών και δημόσιων χρηματοδοτικών εργαλείων
-στενότερη συνεργασία μεταξύ της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των φορέων της αγοράς, για τη χρηματοδότηση της έρευνας
-ενίσχυση της εκπαίδευσης σε κλάδους που υπάρχει ζήτηση και παράλληλα έλλειψη προσωπικού
-ουσιαστική διασύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγή

Τί καταβάλλεται από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ και ΟΠΕΚΑ για την περίοδο 29 Αυγούστου - 2 Σεπτεμβρίου
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταβολής των κύριων και επικουρικών συντάξεων Σεπτεμβρίου (που ξεκίνησε την Παρασκευή
26 Αυγούστου) και την πληρωμή των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ για το μήνα Αύγουστο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ο
προγραμματισμός των καταβολών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ και ΟΠΕΚΑ για την εβδομάδα 29 Αυγούστου - 2 Σεπτεμβρίου
2022. Συνολικά εκτιμάται ότι θα καταβληθούν περί τα 1,7 δισ. ευρώ σε 3,8 εκατ. περίπου δικαιούχους.
Ειδικότερα:
1. Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν την περίοδο 29 Αυγούστου - 2 Σεπτεμβρίου οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών
του Φορέα:
•
Τη Δευτέρα 29 Αυγούστου θα καταβληθούν 762,8 εκατ. ευρώ σε 1.499.113 συνταξιούχους του Δημοσίου, του τ. ΙΚΑΕΤΑΜ, των τραπεζών και του ΟΤΕ των οποίων το ΑΜΚΑ λήγει σε 1, 3, 5, 7 και 9.
•
Την Τρίτη 30 Αυγούστου θα καταβληθούν 763,5 εκατ. ευρώ σε 1.501.377 συνταξιούχους του Δημοσίου, του τ. ΙΚΑΕΤΑΜ, των τραπεζών και του ΟΤΕ των οποίων το ΑΜΚΑ λήγει σε 0, 2, 4, 6 και 8.
•
Την επόμενη εβδομάδα θα καταβληθούν επίσης 1,4 εκατ. ευρώ σε 600 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για
εφάπαξ και 350.000 ευρώ σε 500 δικαιούχους για παροχές του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ.
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
•
1 εκατ. ευρώ σε 2.000 δικαιούχους για Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα
•
800.000 ευρώ σε 900 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας
3. Από τον ΟΠΕΚΑ την Τετάρτη 31 Αυγούστου θα πραγματοποιηθούν οι εξής καταβολές:
•
71,2 εκατ. ευρώ σε 173.506 δικαιούχους για αναπηρικά επιδόματα (αναπηρικά και διατροφής)
•
48,3 εκατ. ευρώ σε 227.652 δικαιούχους για Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα
•
33,7 εκατ. ευρώ σε 280.740 δικαιούχους για επίδομα στέγασης
•
11,4 εκατ. ευρώ σε 11.383 δικαιούχους για επίδομα γέννησης
•
11,5 εκατ. ευρώ σε 35.046 δικαιούχους για επιδόματα ανασφάλιστων υπερηλίκων
•
251.204 ευρώ σε 1.289 δικαιούχους ως συνεισφορά του Δημοσίου σε δάνεια του Προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ» (λόγω COVID19)
•
250.779 ευρώ σε 788 δικαιούχους για επίδομα στεγαστικής συνδρομής
•
213.900 ευρώ σε 6.071 δικαιούχους για επίδομα ομογενών
•
185.995 ευρώ σε2.771 δικαιούχους ως συνεισφορά του Δημοσίου σε δάνεια (προστασία κύριας κατοικίας)
•
52.067 ευρώ σε 66 δικαιούχους για έξοδα κηδείας ανασφαλίστων

Παράταση της δυνατότητας υποβολής δικαιολογητικών για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 31.08.2022
Η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και με τη συνδρομή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες των επιχειρήσεων που έχουν επηρεαστεί αρνητικά
από την κρίση της πανδημίας του κορονοϊού, προχωρούν στη διευκόλυνση όσων επιχειρήσεων δεν έχουν υποβάλει δικαιολογητικά
για την επιστρεπτέα προκαταβολή, καθώς και όσων επιχειρήσεων οι οφειλές βεβαιώνονται μετά το πρώτο δεκαπενθήμερο του
μήνα.
Ειδικότερα, με την έκδοση σχετικής απόφασης, προβλέπεται ότι οι δικαιούχοι που δεν έχουν υποβάλει τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά μπορούν να τα υποβάλουν το αργότερο έως και την 23η Σεπτεμβρίου 2022, προκειμένου να ισχύει η δυνατότητα
μη επιστροφής μέρους της ληφθείσας ενίσχυσης, καθώς και η προβλεπόμενη έκπτωση επί του επιστρεπτέου ποσού σε περίπτωση
εφάπαξ καταβολής.
Επιπλέον, για δικαιούχους για τους οποίους η βεβαίωση του επιστρεπτέου ποσού ολοκληρώνεται μετά τη 15η Ιουλίου 2022 και
α) εφόσον η βεβαίωση ολοκληρώνεται μετά το πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα, τυχόν μηνιαίες δόσεις που προηγούνται της
βεβαίωσης, καθίστανται καταβλητέες την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα που πραγματοποιείται η
βεβαίωση, μαζί με την τρέχουσα δόση αυτού, ενώ
β) εφόσον η βεβαίωση ολοκληρώνεται κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα, τυχόν μηνιαίες δόσεις που προηγούνται της
βεβαίωσης, καθίστανται καταβλητέες την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα που πραγματοποιείται η βεβαίωση.
Παράλληλα, για τους ως άνω δικαιούχους παρέχεται η δυνατότητα εφάπαξ καταβολής του επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας
ενίσχυσης, με έκπτωση 15% επί του επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας ενίσχυσης, εφόσον η εφάπαξ καταβολή πραγματοποιηθεί
έως και τις αντίστοιχες ημερομηνίες καταβολής και εφόσον τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έχουν υποβληθεί το αργότερο έως και
την 23η Σεπτεμβρίου 2022, με την προϋπόθεση και της τήρησης των όρων των αποφάσεων.
Υπενθυμίζεται, ότι για δικαιούχους για τους οποίους η βεβαίωση του επιστρεπτέου ποσού ολοκληρώθηκε έως και τη 15η Ιουλίου
2022, η πρώτη δόση ήταν καταβλητέα έως και την 29η Ιουλίου 2022, ημερομηνία μέχρι την οποία ίσχυε και η δυνατότητα εφάπαξ
καταβολής με έκπτωση 15%. Αντίστοιχα, για δικαιούχους για τους οποίους η βεβαίωση του επιστρεπτέου ποσού ολοκληρώθηκε
μετά τη 15η Ιουλίου 2022 και εντός του μηνός Ιουλίου, η πρώτη δόση καθίσταται καταβλητέα σήμερα, 31 Αυγούστου 2022, μαζί με
τη δεύτερη δόση, ημερομηνία μέχρι την οποία ισχύει και η δυνατότητα εφάπαξ καταβολής με έκπτωση 15%.
Οι ειδοποιήσεις για την καταβολή του επιστρεπτέου ποσού αναρτώνται στο πληροφοριακό σύστημα, ενώ αποστέλλεται και σχετικό
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δηλωθείσα από τον υπόχρεο ηλεκτρονική διεύθυνση.Οι επιχειρήσεις μπορούν να δουν τις
οφειλές τους από το επιστρεπτέο μέρος της ενίσχυσης στο πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ («myAADE») στην επιλογή Οφειλές,
Πληρωμές & Επιστροφές, καθώς και αναλυτική αποτύπωση, σε ψηφιακό αρχείο, των κύκλων ενίσχυσης για τους οποίους έχει
πραγματοποιηθεί βεβαίωση, από την πλατφόρμα myBusinessSupport. Η πληρωμή των οφειλών είναι δυνατή και μέσω του
συστήματος IRIS Online Payments, στο myAADE (myaade.gov.gr), με άμεση πίστωση των οφειλών. H Κυβέρνηση και το Υπουργείο
Οικονομικών συνεχίζουν την έμπρακτη στήριξη των επιχειρήσεων που έχουν επηρεαστεί από τις συνέπειες της πανδημίας,
παρακολουθώντας τις εξελίξεις και τις ανάγκες και παρεμβαίνοντας όπου χρειάζεται.

Εργοδοτική εισφορά ποσού είκοσι (20) ευρώ ανά εργαζόμενο,
για τον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.)
Στο με αρ. πρωτ. 391505/30.08.2022 (ΑΔΑ: 6ΙΣΔ46ΜΑΠΣ-ΘΔ3) γενικό έγγραφο του e-ΕΦΚΑ παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με
την εργοδοτική εισφορά ποσού είκοσι (20) ευρώ ανά εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, για τον Ειδικό
Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.). Η εν λόγω εισφορά, καταβλητέα από τον εκάστοτε εργοδότη, συνιστά ξεχωριστό
λογαριασμό προς διαχωρισμό των λοιπών εισπρακτέων εισφορών υπέρ του Ο.Ε.Ε. από τον e-Ε.Φ.Κ.Α., ο οποίος υποχρεούται να
αποδίδει άμεσα την εν λόγω καταβαλλόμενη εργοδοτική εισφορά στον Ε.Λ.Π.Κ., προκειμένου να εξασφαλίζεται η υλοποίηση των
κατασκηνωτικών προγραμμάτων εκάστου έτους.
Η υποχρέωση καταβολής της ετήσιας εργοδοτικής εισφοράς των είκοσι (20) ευρώ ανά εργαζόμενο, εισπράττεται από τον e-Ε.Φ.Κ.Α.,
ταυτόχρονα και παράλληλα με τις τακτικές εισφορές υπέρ του Ο.Ε.Ε., μηνός Αυγούστου και έχει εφαρμογή και στις περιπτώσεις των
νέων κατηγοριών ασφαλισμένων, οι οποίες προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 38 και 40 του Ν. 4387/2016, όπως ισχύει.
Κατόπιν των ανωτέρω, στους υπόχρεους εργοδότες γνωστοποιείται με μήνυμα κατά την υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής
Δήλωσης (Α.Π.Δ.), στο αποδεικτικό παραλαβής ότι: «Η εργοδοτική εισφορά είκοσι (20) ευρώ ανά εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης
εργασίας ιδιωτικού δικαίου, καταβλητέα από τους εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων, υπέρ του Ειδικού
Λογαριασμού Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Κ.Π.), θα καταβληθεί ταυτόχρονα και παράλληλα με τις ασφαλιστικές εισφορές
μισθολογικής περιόδου 8/2022».
Διευκρινίζεται ότι για τους εργοδότες δεν υφίσταται υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. για την εν λόγω εισφορά, καθώς η απεικόνιση
υλοποιείται σε Κεντρικό Επίπεδο από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. με την παραγωγή αυτοτελούς Α.Π.Δ. και σύμφωνα με τα στοιχεία υποβολής
της Α.Π.Δ. της ως άνω μισθολογικής περιόδου.

Παράταση μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου για τις αιτήσεις συμμετοχής στην Α΄ φάση του νέου προγράμματος κατάρτισης σε
ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΥΠΑ 01.09.2022
Παρατείνεται μέχρι την Κυριακή, 4 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 23:59, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στην Α΄
φάση της νέας δράσης της ΔΥΠΑ για την αναβάθμιση δεξιοτήτων σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες. Έως χθες είχαν υποβληθεί
74.000 αιτήσεις, σε σύνολο 80.000 προσφερόμενων θέσεων.
Το πρόγραμμα «νέας γενιάς», με συνολικό προϋπολογισμό 100 εκατ. ευρώ, στοχεύει στην επαγγελματική κατάρτιση 80.000
ανέργων και υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης NextGenerationEU. Στόχος είναι η ποιοτική αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ανέργων
μέσω προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της οικονομίας, ώστε να
ενισχυθεί η απασχολησιμότητά τους και να επιτευχθεί ταχύτερα η εργασιακή επανένταξή τους.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελούμενων Ανέργων, Α΄ φάσης, έχουν όσοι πληρούν
τουλάχιστον τις εξής προϋποθέσεις:
•
Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων της ΔΥΠΑ
•
Είναι άνω των 18 ετών
•
Είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Συγκεκριμένα, κάθε ενδιαφερόμενος καλείται να προχωρήσει στα εξής βήματα:
•
Συμπληρώνει και υποβάλλει ηλεκτρονικά την «Αίτηση Συμμετοχής» μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας
Διοίκησης, εισερχόμενος με κωδικούς TAXISnet, στη διεύθυνση:
https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/katartise-kai-ekpaideutiko-periekhomeno/eggraphe-sto-metroo-opheloumenonkatartises-meso-ton-k-e-di-bi-m-ton-e-i-kai-ton-adeiodotemenon-k-d-b-m
• Επισυνάπτει: 1) Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας-Διαβατηρίου σε ισχύ (ταυτοποίηση), 2) Αντίγραφο απολυτηρίου,
τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ή ανώτερου τίτλου σπουδών, και 3) Υπεύθυνη Δήλωση μέσω gov.gr, στην
οποία θα δηλώνει ότι δεν παρακολουθεί ή /και δεν έχει παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης που
χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο της δράσης 16913 «SUB 2: Οριζόντια
Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες» και δεν έχει παρακολουθήσει
πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο, κατά τα τελευταία 2 έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης
• Επισυνάπτει πτυχίο γνώσης αγγλικής γλώσσας, εάν το κατέχει
• Διαφυλάσσει το αποδεικτικό υποβολής της αίτησής του, που αναγράφει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης
Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ) καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της. Ο κωδικός ΚΑΥΑΣ είναι αυστηρά
προσωπικός και μοναδικός για κάθε αίτηση συμμετοχής, αποτελεί το αποδεικτικό της υποβολής της και χρησιμοποιείται
αντί για το ονοματεπώνυμο του αιτούντος σε όλα τα έγγραφα.
Οι ωφελούμενοι θα μπορούν να επιλέξουν το πρόγραμμα κατάρτισης που επιθυμούν να παρακολουθήσουν, από τη λίστα των
προσφερόμενων προγραμμάτων κατάρτισης που εμφανίζεται στον ωφελούμενο, σύμφωνα με το εκπαιδευτικό επίπεδο
(απόφοιτος υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας κ.λπ.) καθώς και τα λοιπά ακαδημαϊκά προσόντα που έχει
ο ίδιος δηλώσει. Η εν λόγω λίστα θα ανανεώνεται διαρκώς.
Η επιλογή των ανέργων και η εγγραφή τους στο Μητρώο Ωφελούμενων θα γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας υποβολής της
αίτησης, εφόσον πληρούνται οι επί μέρους προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης που θα επιλέξουν (όπως
ανεργία, εκπαιδευτικό επίπεδο, γνώση ξένης γλώσσας, όπου απαιτείται κλπ.) και μέχρι εξαντλήσεως των προσφερόμενων
θέσεων.
Ο κάθε καταρτιζόμενος θα παρακολουθήσει πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης που αφορά την ανάπτυξη ψηφιακών και
πράσινων γνώσεων και δεξιοτήτων, συνολικής διάρκειας έως 200 ώρες, που θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο σε
διάστημα 3 μηνών. Η υλοποίηση θα πραγματοποιηθεί με δια ζώσης εκπαίδευση σε ποσοστό τουλάχιστον 35% και με τη μέθοδο
της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκατάρτιση), που θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 35% σύγχρονη και έως 30% ασύγχρονη εξ
αποστάσεως εκπαίδευση.

Παράταση μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου για τις αιτήσεις συμμετοχής στην Α΄ φάση του νέου προγράμματος κατάρτισης σε
ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες (συνέχεια)
Οι ωφελούμενοι που θα ολοκληρώσουν την κατάρτιση υποχρεούνται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης. Κάθε
ωφελούμενος που θα ολοκληρώσει το Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης και αποκτήσει την Πιστοποίηση γνώσεων και
δεξιοτήτων δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα που ανέρχεται σε 5 ευρώ/ώρα κατάρτισης, άρα για πρόγραμμα 200 ωρών
φτάνει στα 1.000 ευρώ.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τις διευθύνσεις:
Ιστότοπος ΔΥΠΑ
https://www.dypa.gov.gr/proghrammata-katartisis-ghia-to-tamio-anakampsis?tab=proghrammata-anavathmisis-deksiotiton-ghia80000-anerghoys&tab2=ofeloumenoi&tab3=
Ιστοσελίδα Επιταγής Κατάρτισης – voucher.gov

Ενημέρωση από ΕΠΑνΕΚ 2014-2020
Παράταση έως 02/11/2022 της ημερομηνίας υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επιχειρηματικών Σχεδίων στη Δράση
«Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες
φυσικές καταστροφές»
Δημοσιεύθηκε η τέταρτη (4η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επιχειρηματικών Σχεδίων στη
Δράση του ΕΠΑνΕΚ «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν
μεγάλες φυσικές καταστροφές», σύμφωνα με την οποία παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων
χρηματοδότησης έως την Τετάρτη 02/11/2022 και ώρα 15:00 από την Τετάρτη 31/08/2022 και ώρα 15:00, όπως ίσχυε.
Επισημαίνεται ότι αιτήσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν δύνανται να λάβουν ενίσχυση. Μετά τη λήξη της ημερομηνίας
και ώρας της ηλεκτρονικής υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης, δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή αίτησης.
Με την τροποποίηση της πρόσκλησης προστίθενται επιπλέον και οι ακόλουθες επιλέξιμες πληγείσες περιοχές: Δημοτική
Ενότητα Αρχαίας Ολυμπίας στον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, Δήμος Αργοστολίου, Δήμος Ληξουρίου, Δήμος Σάμης, Δήμος Δυτικής
Σάμου.Η παρεχόμενη επιχορήγηση της Δράσης θα συμβάλει στην εξασφάλιση μέρους της απαιτούμενης ρευστότητας για την εκ
νέου εκκίνηση των τοπικών οικονομικών δραστηριοτήτων, καθώς και στη διασφάλιση της συνέχισης της λειτουργίας των
επιχειρήσεων, στηρίζοντας εμμέσως και τη διατήρηση θέσεων εργασίας.
Ωφελούμενοι της Δράσης είναι επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που λειτουργούν νομίμως και
δραστηριοποιούνται στις πληγείσες από φυσικές καταστροφές περιοχές που αναφέρονται παρακάτω και σε διακριτό της οικίας
τους χώρο για τον οποίο αιτούνται ενίσχυση:
Δήμος Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Αννας, (Νομός Ευβοίας)
Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού (Νομός Ευβοίας)
Δημοτική Ενότητα Αρκαλοχωρίου στον Δήμο Μινώα-Πεδιάδος (Νομός Ηρακλείου)
Δημοτικό Διαμέρισμα Δαμασίου, στον Δήμο Τυρνάβου (Νομός Λάρισας)
Δημοτικό Διαμέρισμα Μεσοχωρίου στον Δήμο Ελασσόνας (Νομός Λάρισας)
Δημοτική Ενότητα Αρχαίας Ολυμπίας στον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας (Νομός Ηλείας)
Δήμος Αργοστολίου (Νομός Κεφαλληνίας)
Δήμος Ληξουρίου (Νομός Κεφαλληνίας)
Δήμος Σάμης (Νομός Κεφαλληνίας)
Δήμος Δυτικής Σάμου (Νομός Σάμου)
Επιδοτούνται αιτήσεις έως 18.000 ευρώ ανά ωφελούμενη επιχείρηση, με επιχορήγηση, η οποία θα δοθεί ως κατ’ αποκοπή ποσό
(lump sum) για την παροχή ρευστότητας και την κάλυψη μελλοντικών λειτουργικών δαπανών.
Η επιδότηση αφορά στις ακόλουθες ενδεικτικές λειτουργικές δαπάνες, οι οποίες είναι επιλέξιμες για τη Δράση:
1. ενοίκια επαγγελματικού χώρου
2. δαπάνες ενέργειας, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης κ.λπ.
3. δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη κ.λπ.)
4. δαπάνες προβολής και δικτύωσης (σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων, αφισών, διαφημιστικές
καταχωρήσεις, έξοδα συμμετοχής σε επαγγελματικές εκθέσεις, εταιρική ιστοσελίδα: Δημιουργία ή/και Αναβάθμιση κ.λπ.)
5. δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων υλικών
6. αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού (ενσώματου και άυλου)
7. μισθολογικό κόστος προσωπικού της επιχείρησης
Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών:
(i) γίνεται ηλεκτρονικά στο: www.ependyseis.gr
(ii) διαρκεί από 13/05/2022 μέχρι 02/11/2022
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στο
ΠΣΚΕ.
React EU - Η Δράση χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της απόκρισης της Ένωσης στην πανδημία COVID-19
Για κάθε πρόσθετη πληροφορία σχετικά με τη Δράση μπορείτε να απευθυνθείτε ή να ανατρέξετε:
• στο Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Δραγατσανίου 8, πλατεία Κλαυθμώνος, Αθήνα. Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα
έως και Παρασκευή από τις 10.00 π.μ. έως τις 2.00 μ.μ.
• στο 801 11 36 300 (από σταθερό, με αστική χρέωση από τις 9.00 π.μ έως τις 4.30 μ.μ.
• στην ιστοσελίδα της Δράσης
• στην ιστοσελίδα www.espa.gr
• στα σημεία Πληροφόρησης ΕΦΕΠΑΕ & των Περιφερειακών Μονάδων του: www.efepae.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

➢

Στα €15,41 δισ. ο τζίρος στο λιανικό εμπόριο το δεύτερο τρίμηνο του 2022, αυξημένος κατά 12%

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΣΤΑΤ 26.08.2022
Σε 15,41 δισ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών στο σύνολο των επιχειρήσεων του τομέα λιανικού εμπορίου το δεύτερο τρίμηνο του
2022, σημειώνοντας αύξηση 12,0% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο 2021, οπότε είχε διαμορφωθεί σε 13,76 δισ. ευρώ, και αύξηση
20,1% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2022, οπότε είχε διαμορφωθεί σε 12,83 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.
Περαιτέρω, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το
δεύτερο τρίμηνο του 2022 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021 είναι το λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού
σε ειδικευμένα καταστήματα, το οποίο σημείωσε αύξηση 44,7%, και το λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε ειδικευμένα
καταστήματα, το οποίο σημείωσε αύξηση 42,3%. Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο
εργασιών το δεύτερο τρίμηνο του 2022 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021 είναι η πώληση άλλων μηχανοκίνητων
οχημάτων κατά 12,6% και το λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα κατά 7,0%.

➢

Αυξητικά ο κύκλος εργασιών στο χονδρεμπόριο στο τρίμηνο Απριλίου-Ιουνίου 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΣΤΑΤ 26.08.2022
Αυξητικές τάσεις παρουσίασε και στους τρεις μήνες της περιόδου Απριλίου-Ιουνίου ο κύκλος εργασιών στο χονδρικό εμπόριο, ενώ
πτωτική πορεία ακολούθησαν κατά το ίδιο διάστημα οι όγκοι. Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, οι μηνιαίοι Δείκτες Κύκλου
Εργασιών και Όγκου στο Χονδρικό Εμπόριο, με έτος βάσης 2015=100,0 της περιόδου Απριλίου-Ιουνίου 2022, σύμφωνα με
προσωρινά στοιχεία χωρίς ημερολογιακή και εποχική διόρθωση εξελίχθηκαν ως εξής: Οι Δείκτες Κύκλου Εργασιών στο Χονδρικό
Εμπόριο της περιόδου Απριλίου-Ιουνίου 2022, σε σύγκριση με τους αντίστοιχους δείκτες της περιόδου Απριλίου-Ιουνίου 2021
διαμορφώθηκαν ως εξής: α) Ο Απρίλιος παρουσίασε αύξηση κατά 14,7%, β) Ο Μάιος παρουσίασε αύξηση κατά 29,4% και γ) Ο
Ιούνιος παρουσίασε αύξηση κατά 25,2%. Οι Δείκτες Όγκου στο Χονδρικό Εμπόριο: Απρίλιος, μείωση 14,5%, Μάιος, μείωση 5,3%
και Ιούνιος, μείωση 11,3%.

➢

Εκτίναξη των τιμών παραγωγού στη βιομηχανία κατά 35,6% ετησίως τον Ιούλιο 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΣΤΑΤ 30.08.2022
Εκρηκτικά αυξημένες ήταν σε επίπεδο έτους οι τιμές παραγωγού στη βιομηχανία και τον Ιούλιο κατά βάση λόγω τον υψηλών τιμών
της ενέργειας, αν και σε επίπεδο μήνα έδειξαν μια μικρή τάση υποχώρησης. Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, ο Γενικός
Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς), με έτος βάσης 2015=100,0 και μήνα
αναφοράς τον Ιούλιο 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2021, παρουσίασε αύξηση 35,6% έναντι αύξησης
13,0% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2021 με το 2020. Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα
Ιούλιο 2022, σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιουνίου 2022, παρουσίασε μείωση 2,0% έναντι αύξησης 1,1% που σημειώθηκε κατά
την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2021.

➢

Αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας στο πεντάμηνο Ιανουαρίου – Μαΐου 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΣΤΑΤ 30.08.2022
Αύξηση παρουσίασε η συνολική οικοδομική δραστηριότητα στο σύνολο της χώρας στο πρώτο πεντάμηνο του έτους, τόσο στον
αριθμό των οικοδομικών αδειών όσο και στον όγκο, παρά τη μείωση που καταγράφηκε τον Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που
ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Ειδικότερα, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής Δημόσιας), κατά τον μήνα Μάιο 2022, στο σύνολο της Χώρας με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 2.220
οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 459.866 m2 επιφάνειας και 2.206.868 m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, μείωση κατά 0,4%
στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 23,2% στην επιφάνεια και μείωση κατά 8,8% στον όγκο, σε σχέση με τον
αντίστοιχο μήνα του 2021.

➢

Μειωμένες κατά 3,9% οι ενάρξεις λειτουργίας νέων επιχειρήσεων κατά το δεύτερο τρίμηνο 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΣΤΑΤ 30.08.2022
Μειωμένες ήταν οι νέες εγγραφές επιχειρήσεων (ενάρξεις λειτουργίας επιχειρήσεων) για το σύνολο των τομέων της οικονομίας το
δεύτερο τρίμηνο του 2022, όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Ειδικότερα, για το συγκεκριμένο διάστημα οι νέες
εγγραφές επιχειρήσεων διαμορφώθηκαν σε 25.341, παρουσιάζοντας μείωση 3,9% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2021 που
είχαν ανέλθει σε 26.370 και μείωση 7,2% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2022 που είχαν ανέλθει σε 27.301. Για τους τομείς
οικονομικής δραστηριότητας με τη μεγαλύτερη συνεισφορά στο συνολικό κύκλο εργασιών, σύμφωνα με τα στοιχεία του Στατιστικού
Μητρώου Επιχειρήσεων έτους αναφοράς 2019, η μεγαλύτερη αύξηση στο πλήθος των εγγραφών νέων επιχειρήσεων, το δεύτερο
τρίμηνο του 2022 σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2021, καταγράφηκε στον τομέα "Μεταφορά και Αποθήκευση" (36,3%) και
στον τομέα "Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες" (22,5%), ενώ η αντίστοιχη μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε
στον τομέα "Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού" (15,2%) και στον τομέα "Χονδρικό και Λιανικό
Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών" (13,7%).

Δράση με θέμα: «Τάσεις της ταξιδιωτικής
ζήτησης μετά την πανδημία»

Αναστολή συμβάσεων εργασίας στον κλάδο της γουνοποιίας για
τον Σεπτέμβριο

Το “ICC Women Hellas” σε συνεργασία με το
Διεθνές
Εμπορικό
Επιμελητήριο
συνδιοργανώνουν τη δράση του Cluster
Τουρισμού, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη
Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022 στις 18:00 στην
Ακρόπολη με θέμα: «Τάσεις της ταξιδιωτικής
ζήτησης μετά την πανδημία». Την εκδήλωση θα
χαιρετίσουν ο Υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, η
Υφυπουργός Τουρισμού, κ. Σοφία Ζαχαράκη, και
ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ.
Νικόλας Γιατρομανωλάκης.

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ θα είναι διαθέσιμο στις επιχειρήσεις – εργοδότες που
δραστηριοποιούνται στον κλάδο της Γουνοποιίας που πλήττονται από τις
συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία για την υποβολή δηλώσεων
αναστολών συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους για τον μήνα
Σεπτέμβριο 2022.
Ειδικά για συμβάσεις εργασίας εργαζομένων που έχουν τεθεί σε
αναστολή κατά το χρονικό διάστημα από 1/9/2022 έως και 5/9/2022, οι
υπεύθυνες δηλώσεις των επιχειρήσεων υποβάλλονται απολογιστικά το
αργότερο έως και 5/9/2022.
Για συμβάσεις εργασίας εργαζομένων που τίθενται σε αναστολή από
6/9/2022 και εντεύθεν, ισχύει η προαναγγελία της αναστολής.

Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του επιχειρησιακού προγράμματος του νέου ΕΣΠΑ «Περιβάλλον και Κλιματική
Αλλαγή 2021-2027» με προϋπολογισμό 3,6 δισ. ευρώ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 29.08.2022
Την Παρασκευή 26 Αυγούστου 2022 εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Περιβάλλον και Κλιματική
Αλλαγή 2021-27» με προϋπολογισμό 3,6 δις ευρώ, αρμοδιότητας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και
ΤΣ, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής.
Το Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» της περιόδου 2021-2027 σχεδιάστηκε στο πλαίσιο του Στόχου Πολιτικής 2 του
ΕΣΠΑ 2021-2027 για την προώθηση μιας πιο πράσινης Ευρώπης θέτοντας ως στρατηγικούς στόχους:
•
Την προώθηση της ενεργειακής μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας και χρήση ΑΠΕ για ελαχιστοποίηση των
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
•
Την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, την πρόληψη και τη διαχείριση κινδύνων που συνδέονται τόσο με τις επιπτώσεις
της κλιματικής αλλαγής, αλλά και με τις ανθρώπινες παρεμβάσεις στα οικοσυστήματα
•
Την αστική αναζωογόνηση με έμφαση στο δομημένο και φυσικό αστικό περιβάλλον
•
Τη βιώσιμη πολυτροπική αστική κινητικότητα-μικροκινητικότητα
•
Την ικανοποίηση των απαιτήσεων του περιβαλλοντικού κεκτημένου της ΕΕ στην διαχείριση των στερεών αποβλήτων και
υδάτων, ενσωματώνοντας τις παραμέτρους της κυκλικής οικονομίας,
•
Τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων.
Το πρόγραμμα συμβάλει με πόρους του σε ποσοστό 85,2% μέσω δράσεων ΕΤΠΑ και 19,4% μέσω δράσεων ΤΣ στην επίτευξη
των στόχων της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, ενώ σε ποσοστό 18% μέσω δράσεων ΕΤΠΑ συμβάλλει στην επίτευξη των
στόχων διατήρησης και προστασίας της βιοποικιλότητας.
Αναλυτικά το Δελτίο Τύπου εδώ

Πρόστιμα έως 10.500 ευρώ για παραβάσεις
των διατάξεων για την Ψηφιακή Κάρτα
Εργασίας, την βία-παρενόχληση και τις νέες
γονικές άδειες
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη
ανακοίνωση:
Τα πρόστιμα για την παραβίαση των νέων
διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας που
σχετίζονται με την πάταξη της βίας και
παρενόχλησης στην εργασία, την Ψηφιακή Κάρτα
Εργασίας και τις γονικές άδειες που θεσπίστηκαν με
το νόμο 4808/2021 για την Προστασία της
Εργασίας, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστή
Χατζηδάκη.
Πέρα από τις κυρώσεις για την παραβίαση των εν
λόγω νέων διατάξεων, η Υπουργική Απόφαση
επαναλαμβάνει και ολόκληρο το υφιστάμενο
πλαίσιο, όπως ισχύει, των κυρώσεων για τις
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, για λόγους
διευκόλυνσης εφαρμογής της νομοθεσίας τόσο από
τις επιχειρήσεις όσο και από τους ελεγκτές.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων εδώ
Δείτε την ως άνω Υπουργική Απόφαση εδώ.

Οι 8 σημαντικότερες αλλαγές που «φέρνει» το ασφαλιστικό
νομοσχέδιο
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Η μείωση του χρόνου παραγραφής μη βεβαιωμένων οφειλών στον
ΕΦΚΑ σε 10 χρόνια (από 20), ο διπλασιασμός των δόσεων για πάγια
ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών σε 24 δόσεις (από 12), η κατάργηση
της ειδικής εισφοράς 1% των ασφαλισμένων του τ. Ταμείου
Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ) και η επέκταση της
«μάχιμης πενταετίας» σε όλους τους ένστολους είναι μερικές από τις
σημαντικότερες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου για τον εξορθολογισμό
του ασφαλιστικού συστήματος. Οι βασικοί άξονες του νομοσχεδίου
αναλύθηκαν σε συνέντευξη Τύπου από την ηγεσία του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Οι βασικές κατευθύνσεις των προτεινόμενων νομοθετικών ρυθμίσεων
που περιλαμβάνονται στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο εστιάζουν σε
τέσσερις βασικούς άξονες: στην ενιαιοποίηση ασφαλιστικών κανόνων
και την αποκατάσταση ανισοτήτων, στην προώθηση προστατευτικών
διατάξεων για ευάλωτες ομάδες ασφαλισμένων και στην εναρμόνιση
των κανόνων φορολογικής και κοινωνικοασφαλιστικής διοίκησης.
Η τελική μορφή του νομοσχεδίου θα είναι σύντομα διαθέσιμη προς
διαβούλευση πριν κατατεθεί στη Βουλή.
Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων εδώ

Διαθέσιμη μέσω του gov.gr η ψηφιακή υπηρεσία myPhoto
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 31.08.2022
Διαθέσιμη είναι από την Τετάρτη 31.08.2022 η ψηφιακή υπηρεσία myPhoto, η οποία θα διευκολύνει σημαντικά πολίτες και
επαγγελματίες φωτογράφους στις συναλλαγές τους με το Δημόσιο, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά το επίπεδο των παρεχόμενων
υπηρεσιών. Με τη νέα ψηφιακή υπηρεσία οι επαγγελματίες φωτογράφοι θα έχουν τη δυνατότητα να αποθηκεύουν με απλό και
ασφαλή τρόπο την ψηφιακή φωτογραφία του προσώπου και/ή της ιδιόχειρης υπογραφής των πελατών τους στο G-Cloud (Ενιαίο
Κυβερνητικό Νέφος). Οι πολίτες θα έχουν στη διάθεσή τους τα ψηφιακά αρχεία που τους αφορούν όποτε τα χρειάζονται, αφού
πρώτα τα συσχετίσουν με τον ΑΦΜ τους, ώστε, εφόσον το επιθυμούν, να χρησιμοποιήσουν:
•
τη φωτογραφία τους στις ψηφιακές συναλλαγές τους με το Δημόσιο και
•
την υπογραφή τους αποκλειστικά κατά τη διαδικασία έκδοσης και ανανέωσης του διπλώματος οδήγησης.
Η υπηρεσία myPhoto είναι προσβάσιμη μέσω του gov.gr, καθώς επίσης και απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση
myPhoto.gov.gr. Η λειτουργία της υπηρεσίας myPhoto έχει ως εξής: αρχικά, ο πολίτης θα απευθύνεται σε πιστοποιημένο
φωτογράφο, δηλαδή σε επαγγελματία φωτογράφο που έχει δηλώσει τον αντίστοιχο ΚΑΔ (Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας) στο
μητρώο της ΑΑΔΕ, ο οποίος θα λαμβάνει τη φωτογραφία του προσώπου ή/και της ιδιόχειρης υπογραφής του πολίτη. Κατόπιν, ο
φωτογράφος (ή εξουσιοδοτημένος υπάλληλός του) θα εισέρχεται στο myPhoto, με χρήση των κωδικών του Taxisnet, θα ανεβάζει
τα ψηφιακά αρχεία στο myPhoto και θα καταχωρίζει τον αριθμό κινητού ή/και τη διεύθυνση email του πολίτη, προκειμένου να
αποσταλεί σε εκείνον ο απαραίτητος κωδικός που αντιστοιχεί στα αρχεία που τον αφορούν.
Μόλις λάβει τον κωδικό, ο πολίτης θα μπορεί να εισέρχεται στο myPhoto με χρήση των κωδικών του Taxisnet και να δει την
ψηφιακή φωτογραφία ή/και την υπογραφή του. Κατόπιν, θα έχει τη δυνατότητα:
•
να συσχετίσει τα παραπάνω ψηφιακά αρχεία με ταυτοποιητικά στοιχεία του, όπως ο ΑΦΜ
•
να αποθηκεύσει τα ψηφιακά αρχεία στον υπολογιστή του και
•
να εξουσιοδοτεί ηλεκτρονικές εφαρμογές και υπηρεσίες του Δημόσιου να τα χρησιμοποιούν όπου αυτά είναι αναγκαία,
χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση φωτογραφίας ή η θέση ιδιόχειρης υπογραφής.
Αναλυτικές οδηγίες για τη χρήση της υπηρεσίας myPhoto μπορείτε να βρείτε εδώ:
https://gsis.gr/sites/default/files/myPhoto/POLITHS-MyPhoto_User_Manual.pdf
Διευκρινίζεται ότι για την αυθεντικοποίηση τόσο των φωτογράφων, όσο και των πολιτών στην υπηρεσία myPhoto είναι απαραίτητο
να διαθέτουν επιβεβαιωμένο αριθμό κινητού τηλεφώνου στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ).
Στην πρώτη φάση της λειτουργίας του myPhoto, οι εφαρμογές που μπορούν να διασυνδεθούν αυτόματα και να ανακτήσουν την
ψηφιακή φωτογραφία και την ιδιόχειρη υπογραφή των πολιτών, εφόσον έχει δοθεί σχετική εξουσιοδότηση από τον πολίτη, είναι
εκείνες που σχετίζονται με τις άδειες οδήγησης (ανανέωση, αντίγραφο λόγω κλοπής/απώλειας/φθοράς, αντικατάσταση με νέου
τύπου). Σταδιακά, το myPhoto θα διασυνδέεται και με άλλες ψηφιακές υπηρεσίες του Δημοσίου για τις οποίες απαιτείται η
προσκόμιση φωτογραφίας.
Το myPhoto αναπτύχθηκε από τις Γενικές Γραμματείες Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών και
Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε εφαρμογή της Κοινής
Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 4484/24.08.2022) του Υπουργού Επικρατείας, Κυριάκου Πιερρακάκη και του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών, Θεόδωρου Σκυλακάκη.

Υπουργείο Οικονομικών και ΑΑΔΕ: Χωρίς επιβάρυνση
η υποβολή δηλώσεων νομικών προσώπων μετά τις
30/08/2022

Υπουργείο Οικονομικών και ΑΑΔΕ: Χωρίς επιβάρυνση η
υποβολή δηλώσεων νομικών προσώπων μέχρι την
Παρασκευή 2/9 στις 15:00

ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΑΑΔΕ 30.08.2022
Το Υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ ανακοινώνουν ότι,
λόγω τεχνικής αδυναμίας που έχει παρουσιαστεί από χθες,
29/08/2022, στην εφαρμογή των δηλώσεων φόρου
εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
έτους 2021, αμέσως μόλις αποκατασταθεί η λειτουργία της
εφαρμογής, θα δοθεί η δυνατότητα υποβολής δηλώσεων
φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και καταβολής του
φόρου ή των δύο πρώτων δόσεών του, χωρίς την επιβολή
κυρώσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής. Η
δυνατότητα αυτή θα δοθεί επεκτείνοντας την καταληκτική
ημερομηνία για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της
τεχνικής αδυναμίας.
Η παραπάνω δυνατότητα αφορά τα νομικά πρόσωπα:
•
που μέχρι σήμερα δεν έχουν υποβάλει δήλωση
φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων έτους
2021,
•
που θα υποβάλουν τροποποιητική δήλωση φόρου
εισοδήματος νομικών προσώπων έτους 2021,
εντός του χρόνου που θα καθοριστεί με τη σχετική
κοινή απόφαση Υπουργείου Οικονομικών και
ΑΑΔΕ, για τον φόρο που θα προκύψει από τις
δηλώσεις αυτές.
Επισημαίνεται ότι, μέχρι την εμφάνιση της τεχνικής
αδυναμίας, στην εφαρμογή των δηλώσεων φόρου
εισοδήματος νομικών προσώπων είχαν υποβληθεί 265.140
δηλώσεις, σχεδόν 3.000 περισσότερες από την αντίστοιχη
προτελευταία ημέρα εμπρόθεσμης υποβολής των
δηλώσεων νομικών προσώπων φορολογικού έτους 2020.

ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΑΑΔΕ 31.08.2022
Το Υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ ανακοινώνουν ότι,
μετά την αποκατάσταση της λειτουργίας της εφαρμογής
δηλώσεων φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων 2021,
δίνεται η δυνατότητα υποβολής αυτών των δηλώσεων
και καταβολής του φόρου ή των δύο πρώτων δόσεών
του, χωρίς την επιβολή κυρώσεων και τόκων
εκπρόθεσμης καταβολής, ως εξής:
Τα νομικά πρόσωπα που μέχρι την 30/8/2022 δεν είχαν
υποβάλει αρχική ή τροποποιητική δήλωση, μπορούν να την
υποβάλουν εμπρόθεσμα μέχρι την Παρασκευή 2/9/2022 και
ώρα 15:00.Ο φόρος που θα προκύψει από τις δηλώσεις
αυτές, μπορεί να καταβληθεί χωρίς κυρώσεις και τόκους
εκπρόθεσμης καταβολής μέχρι την Παρασκευή 2/9/2022.
Επισημαίνεται, ότι ο φόρος αυτός πρέπει να καταβληθεί
αποκλειστικά μέσω web banking και όχι μέσω κάρτας ή
συστήματος πληρωμών IRIS.
Για τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων που
υποβλήθηκαν έως και την 30/8/2022, ο φόρος καταβάλλεται
εμπρόθεσμα μέχρι σήμερα, 31/8/2022.
Επισημαίνεται ότι, εχθές υποβλήθηκαν 98.867 δηλώσεις
φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και 15.559 δηλώσεις
φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων.
Συνολικά, μέχρι εχθές, 30/8/2022, οι εμπρόθεσμες δηλώσεις
φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων ανήλθαν σε
6.399.973, ξεπερνώντας το περυσινό ρεκόρ των 6.385.896
δηλώσεων, και οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος νομικών
προσώπων ανήλθαν σε 284.165.

Παράταση υποβολής αιτήσεων για εισαγωγή σπουδαστών στα ΙΕΚ
της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΥΠΑ 01.09.2022
Παρατείνεται έως τη Δευτέρα 12.09.2022 και ώρα 23:59, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων σπουδαστών, για τη συμπλήρωση των
κενών θέσεων, εγγραφής στα ΙΕΚ της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, για το Χειμερινό Εξάμηνο του έτους κατάρτισης 20222023.
Δικαίωμα αίτησης έχουν όσοι είναι κάτοχοι τουλάχιστον απολυτηρίου Γενικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου ανεξαρτήτως
ηλικίας. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr με τους κωδικούς πρόσβασης TAXIS στην
ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-iek-tou-oaed
Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: gov.gr => Εκπαίδευση => Εγγραφή σε σχολείο => Εγγραφή σε ΙΕΚ της ΔΥΠΑ
Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων πρέπει να επισυναφθούν στην ηλεκτρονική αίτηση σε μορφή PDF. Τα απαραίτητα
δικαιολογητικά περιλαμβάνουν τον τίτλο σπουδών και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας. Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να
επιλέξει συνολικά τρεις ειδικότητες κατάρτισης με σειρά προτίμησης (1η, 2η, 3η) σε δύο ΙΕΚ της ΔΥΠΑ.
Στόχος των ΙΕΚ-ΔΥΠΑ είναι να παρέχουν ποιοτική αρχική επαγγελματική κατάρτιση που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της
οικονομίας και να εξασφαλίζουν στους καταρτιζόμενους δεξιότητες που θα διευκολύνουν την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.
Η φοίτηση στα ΙΕΚ είναι διάρκειας πέντε συνολικά εξαμήνων, επιμερισμένη σε τέσσερα εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής
κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας, σύμφωνα με τα συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών
και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης, συνολικής διάρκειας 960 ωρών. Τα ΙΕΚ-ΔΥΠΑ εξασφαλίζουν στους αποφοίτους (μετά
από εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης) Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 5.
Οι ειδικότητες (Χειμερινού α' Εξαμήνου) για το έτος κατάρτισης 2022-2023 είναι οι εξής:
1. Αθλητική Δημοσιογραφία
2. Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
3. Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων
4. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας
5. Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου
6. Βοηθός Ραδιολογίας και Ακτινολογίας
7. Βοηθός Φαρμακείου
8. Βοηθός Φυσικοθεραπείας
9. Γραμματέας Ανώτερων και Ανώτατων Στελεχών
10. Γραφιστική Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων
11. Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου
12. Ειδικός Αισθητικής και Τέχνης του Μακιγιάζ
13. Ειδικός Θρησκευτικού Τουρισμού και Προσκυνηματικών Περιηγήσεων
14. Μουσική Τεχνολογία
15. Προπονητής Αντισφαίρισης, Καλαθοσφαίρισης, Κολύμβησης, Πετοσφαίρισης, Ποδοσφαίρου
16. Στέλεχος Ασφάλειας Προσώπων και Υποδομών
17. Στέλεχος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας
18. Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας
19. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας
20. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Ναυτιλίας
21. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα του Τουρισμού
22. Στέλεχος Επιχειρήσεων Τυποποίησης, Μεταποίησης και Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων
23. Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου
24. Στέλεχος Μονάδων Φιλοξενίας
25. Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)
26. Τέχνη φωτογραφίας
27. Τεχνικός Αγροτουρισμού
28. Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας Καλλωπισμού Νυχιών και Ονυχοπλαστικής
29. Τεχνικός Ανελκυστήρων
30. Τεχνικός Αρτοποιός – Ζαχαροπλαστικής
31. Τεχνικός Βιολογικής / Οργανικής Γεωργίας
32. Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
33. Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
34. Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού
35. Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
36. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα - Web designer - Developer/Video Games)
37. Τεχνικός Θεατρικού Μακιγιάζ και Θεατρικών Κομμώσεων
Ημερίδα με τίτλο «Ταμείο Ανάκαμψης & νέο ΕΣΠΑ»
38. Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης
39. Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (Chef)
Η οικονομική
e-εφημερίδα
“Voria.gr”
διοργανώνει ημερίδα
με τίτλο:
«Ταμείο Ανάκαμψης
νέο
ΕΣΠΑ»Αερίου
τη Δευτέρα 27 Ιουνίου
40.
Τεχνικός Μηχανικός
Θερμικών
Εγκαταστάσεων
και Μηχανικός
Τεχνολογίας
Πετρελαίου&και
Φυσικού
41.
Τεχνικός
2022
και ώραΜηχανοτρονικής
10:30 – 14:00 (ώρα προσέλευσης 10:00) στο ξενοδοχείο Mediterranean Palace στη Θεσσαλονίκη.
42. Τεχνικός Συντήρησης Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων
ΠιοΤεχνικός
συγκεκριμένα,
η ημερίδα
θα αποτελείται
από 2 ενότητες:
43.
Φαρμάκων
Καλλυντικών
και παρεμφερών
Προϊόντων
44. Τεχνικός
Χειροποίητου
Κοσμήματος
Σχεδιασμού
Κοσμήματος
•
Οι νέοι
δρόμοι που
ανοίγουν τοκαι
Ταμείο
Ανάκαμψης
και το ΕΣΠΑ για την οικονομία και τις επιχειρήσεις
45. Τεχνολογίες
Επικοινωνίας
και
Πληροφοριών
στην
Ταξιδιωτική
Βιομηχανία
•
Το στοίχημα των υποδομών στη Βόρεια Ελλάδα
46. Τουριστικός Συνοδός
47.
Μουσείων
και Αρχαιολογικών
Χώρων
Για Φύλακας
να αποκτήσετε
πρόσβαση
στο πρόγραμμα
της εκδήλωσης, πατήστε εδώ.
Για
δείτε τα Ι.Ε.Κ.-Δ.ΥΠ.Α
πουμπορείτε
λειτουργούν
στην περιοχήτοσας,
και περισσότερες
επισκεφθείτε
τη
Για να
περισσότερες
πληροφορίες,
να επισκεφθείτε
site:καθώς
https://www.voria.gr/
ή πληροφορίες,
να επικοινωνήσετε
με email:
διεύθυνση:
https://www.dypa.gov.gr/iek-oaed-arkhiki-epaghghelmatiki-katartisi
voria@voria.gr
, τηλ. 2310533680-2 .

ΤΟ Β.Ε.Α. ΣΤΗΝ 86η ΔΕΘ
Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Αθήνας μας ενημερώνει ότι δίνει και φέτος το «παρών» στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, από το
Σάββατο 10 – Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2022, με τιμώμενη Χώρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Το Β.Ε.Α. συμμετέχει στο κοινό
περίπτερο, με τα άλλα δυο αμιγή Βιοτεχνικά Επιμελητήρια της χώρας, το Βιοτεχνικό Πειραιά και το Βιοτεχνικό Θεσσαλονίκης, όπου
θα φιλοξενηθούν πολλές βιοτεχνικές επιχειρήσεις, από διάφορους παραγωγικούς κλάδους.
Όπως τα προηγούμενα χρόνια, το Β.Ε.Α. συνεχίζει την πολιτική υποστήριξης της εξωστρέφειας και ενδυνάμωσης της παρουσίας
των Μελών του, στο πλαίσιο των ανταποδοτικών υπηρεσιών του και μέσω της δράσης του ως Μέλος του Enterprise Europe
Network, επιδοτώντας εξ΄ ολοκλήρου και προσφέροντας εκθεσιακό χώρο, σε 10 επιχειρήσεις – Μέλη του, με διαφορετικά αντικείμενα
δραστηριότητας, που θα έχουν την ευκαιρία, για προβολή των προϊόντων τους και επιχειρηματικές συναντήσεις στο πλαίσιο της
ΔΕΘ. Πρόκειται για μια δράση υποστήριξης των Μελών του, που μέσα στα δύο χρόνια υγειονομικής και οικονομικής κρίσης,
αντιστέκονται με σκληρή προσπάθεια για να παραμένουν βιώσιμοι και να αναπτυχθούν.
Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να αντλήσετε μέσω της ιστοσελίδας του Β.Ε.Α.

Eνημερωτική εκδήλωση της 86ης ΔΕΘ με θέμα: Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις
H Γενική Γραμματεία Εμπορίου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της 86ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης διοργανώνει
ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις - Συμπεράσματα από την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου
Δράσης και επόμενα βήματα».
Την εκδήλωση θα παρουσιάσει η κα Αναστασία Ζαχαροπούλου, Πρόεδρος της Επιτροπής για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις
και Προϊσταμένη Τμήματος της Διεύθυνσης Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων
Συμβάσεων.
Η ενημερωτική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 12-9-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00 στον χώρο διεξαγωγής των
εκδηλώσεων του Περιπτέρου 7 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη Δ.Ε.Θ.
Επιβεβαιώσετε τη συμμετοχή σας με αποστολή ονοματεπώνυμου έως και τις 8/9/2022 στο e-mail: gramcpb@mindev.gov.gr,
προκειμένου να εκδοθούν έγκαιρα οι σχετικές προσκλήσεις εισόδου.

3o Thessaloniki Helexpo Forum
Η ΔΕΘ-HELEXPO διοργανώνει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το “Thessaloniki Helexpo Forum”, στο πλαίσιο της 86ης Διεθνούς
Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, από τις 10 έως τις 18 Σεπτεμβρίου 2022.
Η φετινή Έκθεση καθώς και όλες οι εκδηλώσεις που την πλαισιώνουν έχουν τίτλο «Προκαλώντας το Μέλλον». Στοχεύοντας στην
περαιτέρω διεθνοποίηση του Forum, η ΔΕΘ-HELEXPO συνδιοργανώνει τα κεντρικά πάνελ των ημερών Δευτέρα έως και
Παρασκευή με τα μεγαλύτερα διμερή Επιμελητήρια της χώρας και ειδικότερα με το Ελληνο-Γαλλικό, το Ελληνο-Αμερικανικό, το
Ελληνο-Γερμανικό, το Ελληνο-Αραβικό και το Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο, αντίστοιχα. Σε κάθε πάνελ που συνδιοργανώνεται με
ένα από τα παραπάνω Επιμελητήρια, θα υπάρχει διερμηνεία από και προς την επίσημη γλώσσα του Επιμελητηρίου και τα
Ελληνικά.
Επίσης, δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής (όποιος ενδιαφέρεται) στις εργασίες του Forum, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο
Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης», παρακολουθώντας τις θεματικές ενότητες της επιλογής σας.
Περισσότερες πληροφορίες για τις επιμέρους ενότητες του Forum ανά ημέρα, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Forum. Η
είσοδος στο Forum είναι ελεύθερη, απαραίτητη ωστόσο είναι η ηλεκτρονική προεγγραφή σας μέσω της ιστοσελίδας του Forum,
καθώς και η επίδειξη του σχετικού QR Code κατά την άφιξή σας στο Συνεδριακό Κέντρο.
Σε περίπτωση που δεν έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε από κοντά το Forum, θα υπάρχει δυνατότητα on-line
παρακολούθησής του, με live streaming μέσω της ιστοσελίδας του Forum.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:
https://www.thessaloniki-helexpo-forum.gr

Τεχνική Ενημερωτική Ημερίδα με θέμα:
«Το σύγχρονο Συνεργείο και οι Προκλήσεις από την Ηλεκτροκίνηση»
H ΟΒΕΑΜΜΕ υπό την Αιγίδα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και το Δήμο Θεσσαλονίκης, διοργανώνουν τεχνική
ενημερωτική ημερίδα µε θέμα: «Το Σύγχρονο Συνεργείο και οι Προκλήσεις από την Ηλεκτροκίνηση» την Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου
2022 και ώρα έναρξης 09:00 στην αποθήκη Δ', αίθουσα αμφιθεάτρου ΟΛΘ.
Θεματικές Ενότητες
➢ Τύποι Υβριδικών & Ηλεκτρικών Οχημάτων
➢ Τεχνολογίες Φόρτισης Ηλεκτρικών & Υβριδικών Οχημάτων
➢ Τεχνολογικές εξελίξεις - Ηλεκτροκίνησης & Αεριοκίνησης
Για να δείτε τo σχετικό φυλλάδιο, πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την εξής ιστοσελίδα: www.ideea.gr

Σεμινάρια Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου από την TÜV HELLAS (TÜV NORD)
Ο Οργανισμός Επιθεώρησης, Πιστοποίησης και Εκπαίδευσης TÜV HELLAS (TÜV NORD) διοργανώνει σεμινάρια για τους μήνες
Σεπτέμβριο και Οκτώβριο.
Θεματικές Ενότητες Σεμιναρίων
➢ Πληροφορικής
➢ Ποιότητας
➢ Περιβάλλοντος – Ενέργειας
➢ Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία
➢ Ασφάλειας Τροφίμων
➢ Επιχειρηματικής Βελτίωσης
➢ Υγείας & Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
➢ Agro – Πιστοποίηση Βιολογικών Προϊόντων
➢ Έργων & Κατασκευών
Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα των σεμιναρίων, πατώντας εδώ .
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε το site: https://www.tuv-nord.com/gr ή να επικοινωνήσετε με email:
training@tuvhellas.gr , τηλ. +30 215 215 7455 .

Προκήρυξη ΠΜΣ «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Ψηφιακό Μάρκετινγκ»
Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει για 3η χρονιά, σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Ψηφιακό
Μάρκετινγκ».
Σκοπός του μεταπτυχιακού είναι η εκπαίδευση στην οργάνωση, δημιουργία και διοίκηση σύγχρονων επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό επιχειρείν, την ενσωμάτωση τεχνικών ηλεκτρονικού επιχειρείν σε παραδοσιακές επιχειρήσεις,
αλλά και στη χρήση σύγχρονων τεχνικών ψηφιακού μάρκετινγκ από επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και του δημοσίου
τομέα.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών, δεκατριών
(13) πλήρων διδακτικών εβδομάδων. Ο ετήσιος αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται σε σαράντα (40) φοιτητές. Τα τέλη
φοίτησης έχουν οριστεί σε 2.500€ συνολικά για το πρόγραμμα, τα οποία μπορούν να καταβληθούν τα 1.000€ κατά την εγγραφή στο
1ο εξάμηνο, τα 750€ κατά την ανανέωση εγγραφής στο 2ο εξάμηνο και τα 750€ κατά την ανανέωση εγγραφής στο 3ο εξάμηνο.
Το ΠΜΣ θα ξεκινήσει το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και τα μαθήματα θα διεξάγονται στην Κοζάνη με δυνατότητα ηλεκτρονικής
παρακολούθησης ποσοστού του προγράμματος.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Ψηφιακό Marketing»
για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, παρατείνεται μέχρι το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2022. Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν τα
δικαιολογητικά τους ηλεκτρονικά στο εξής email: ebdm@uowm.gr.
Για να δείτε τη σχετική προκήρυξη, πατήστε εδώ.
Πληροφορίες για τις περαιτέρω διαδικασίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα: https://ebdm.uowm.gr

15ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα: «Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή»
Ο οργανισμός οικονομικής συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου και της
πρωτοβουλίας των Ηνωμένων Εθνών “Academic Impact”
διοργανώνουν το 15ο διεθνές συνέδριο με θέμα: «Ενέργεια και κλιματική
αλλαγή» στις 12-14 Οκτωβρίου 2022 με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως
παρακολούθησης αλλά και με φυσική παρουσία, εφόσον το επιτρέπουν
οι συνθήκες, στο κτίριο ‘’Κωστής Παλαμάς’’ του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Αυτή η εκδήλωση απευθύνεται σε φορείς λήψης αποφάσεων και
πολιτικής
για
θέματα
επενδύσεων
πράσινης
ενέργειας,
ενδιαφερόμενους φορείς της αγοράς, επιστήμονες, ακαδημαϊκούς,
επικεφαλής έργων και κοινοπραξίες.
Κάθε μέρα είναι αφιερωμένη σε διαφορετικές προοπτικές των πολιτικών
για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή, επιτρέποντας με αυτόν τον
τρόπο πιο εστιασμένες παρουσιάσεις και συζητήσεις στις πολιτικές,
επιστημονικές και επιχειρηματικές απόψεις του θέματος.
Η πρώτη ημέρα είναι αφιερωμένη στο «9ο Φόρουμ Επενδύσεων
Πράσινης Ενέργειας», η δεύτερη ημέρα στις «Επιστημονικές εργασίες»
και η 3η στην «Εκδήλωση Μεσιτείας».
Για πληροφορίες εγγραφής, πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα:
https://promitheasconference.wordpress.com/
ή
να
επικοινωνήστε
στην
εξής
ηλεκτρονική
διεύθυνση:
promitheasnews@kepa.uoa.gr

Εκδήλωση με θέμα: «Ερευνήτριες, spin-offs και
επιχειρηματικότητα»
Το “ICC Women Hellas” υλοποιεί τη δράση του
“Female Founders Startups Cluster” το Σάββατο 10
Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 11:00-14:00 στο Κέντρο
Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων Α.Π.Θ.
(έναντι της Δ.Ε.Θ.) σε ένα εξαιρετικό θέμα για τη
νεοφυή επιχειρηματικότητα, τις γυναίκες και τη
δημιουργία εταιρειών spin-offs στα πανεπιστήμια.
Με τη ΔΕΘ στο επίκεντρο, στην εκδήλωση θα
παρευρεθούν επίτιμοι καλεσμένοι, όπως η
Υπουργός Παιδείας & Θρησκευμάτων, Νίκη
Κεραμέως, και ο Υφυπουργός Έρευνας &
Τεχνολογίας, κ. Χρήστος Δήμας.
Επικυρώστε
την
παρουσία
members@iccwomen.gr
Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους.

σας

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε
επισκεφθείτε το site: iccwbo.gr
ή να επικοινωνήσετε στο εξής email:
iccgr@otenet.gr
ή στο εξής τηλέφωνο: 210-3810879.

στο
.
να

37η Διεθνής Έκθεση Τουρισμού στη Θεσσαλονίκη
Η Διεθνής Έκθεση Τουρισμού “PHILOXENIA” αποτελεί εδώ και τέσσερις δεκαετίες την επίσημη εκθεσιακή έκφραση του τουριστικού
κλάδου. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η PHILOXENIA 2022 θα πραγματοποιηθεί στις 18-20 Νοεμβρίου 2022 στο διεθνές
εκθεσιακό κέντρο Θεσσαλονίκης και θα προσκαλέσει περίπου 120 καταξιωμένους επαγγελματίες του τουρισμού από το
εξωτερικό σε ένα άρτια οργανωμένο Β2Β πρόγραμμα τουριστικής έκθεσης.
Μέσα από τις προγραμματισμένες συναντήσεις, οι εκθέτες θα έχουν την ευκαιρία να προβάλλουν και να προωθήσουν τα προϊόντα
τους σε αγορές του εξωτερικού, κάτι που υπό άλλες συνθήκες θα ήταν εξαιρετικά δαπανηρό ή και ανέφικτο. Το πρόγραμμα των
hosted buyers, το οποίο είναι αποτέλεσμα των διεθνών διασυνδέσεων και συνεργασιών της HELEXPO, τελεί υπό την εποπτεία του
Ινστιτούτου Εκθεσιακών Ερευνών και την αιγίδα του ΕΟΤ.
Για τη δήλωση συμμετοχής στο πρόγραμμα επιχειρηματικών συναντήσεων, πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:
https://philoxenia.helexpo.gr/en/%CE%97ours

9η Διεθνής Έκθεση Τουρισμού & Πολιτισμού 2022
Η 9η Διεθνής Έκθεση Τουρισμού & Πολιτισμού 2022 πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 3-5 Νοεμβρίου 2022 στο Ζάππειο Μέγαρο,
Αθήνα.
Η Έκθεση θα προβάλει όλους τους κλάδους του τουρισμού και κυρίως:
•
Leisure, Luxury, Mice, Business Travel, Πολιτιστικός Τουρισμός
•
Online Travel, Εναλλακτικός Τουρισμός, Γαστρονομία κ.ά.
Φέτος η Έκθεση θα φιλοξενήσει 150 Διεθνείς Αγοραστές και Ταξιδιωτικούς Πράκτορες από Ευρώπη και Βόρεια Ευρώπη,
επιλεγμένες χώρες των Βαλκανίων, Τουρκία, Μέση Ανατολή (Ισραήλ, Λίβανος, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα), ΗΠΑ, Καναδά και
Αυστραλία, για να έχουν Β2Β συναντήσεις με τους εκθέτες για να δημιουργήσουν νέες συνεργασίες και αύξηση των πελατών τους.
Στην έκθεση θα συμμετέχουν Εταιρείες Τουρισμού από όλους τους κλάδους, Ξενοδοχεία, Καταλύματα, Περιφέρειες, Δήμοι και
Οργανισμοί Τουρισμού και Πολιτισμού.
Παράλληλα θα διοργανωθούν Ημερίδες με θέματα:
•
Η σύγχρονη οργάνωση των Τουριστικών επιχειρήσεων στη Νέα Εποχή Τουρισμού
•
Ο Πολιτιστικός μας Τουρισμός πόλος έλξης του Διεθνούς Τουρισμού
•
Παράλληλα θα γίνουν και ζωντανές Γαστρονομικές παρουσιάσεις
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το site: https://aite.gr/ ή επικοινωνήστε με email: info@aite.gr , τηλ: 210 6122 164

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε. 2064 /24-08-2022 (ΑΔΑ: Ψ80Θ46ΜΠ3Ζ-ΒΙΨ)
Συμπλήρωση της ΠΟΛ.1113/2015 αναφορικά με τη φορολογική μεταχείριση των δαπανών που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ.
8 του άρθρου 17 του ν.4308/2014 (Α' 251)
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1118 /29-08-2022 (ΑΔΑ: ΨΥΤΞ46ΜΠ3Ζ-ΜΞΕ)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1115/22.8.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων και του Διοικητή της ΑΑΔΕ « 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 της 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» (Β’ 4485). (ΦΕΚ 4579/Τεύχος
Β΄/30.08.2022)
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1117 /26-8-2022 (ΑΔΑ: ΨΨΠ046ΜΠ3Ζ-Ν15)
Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων και δικαιολογητικών, των διαδικασιών αποστολής ή διαβίβασής τους στη Φορολογική
Διοίκηση από τους φορολογούμενους ή τρίτους καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας τεχνικού ή διαδικαστικού
χαρακτήρα για την παράταση προθεσμιών καταβολής οφειλών από δηλώσεις Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) σε κομιστές
αξιογράφων, κατ’ εφαρμογή της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 118 του ν. 4964/2022 «Διατάξεις για την απλοποίηση της
περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της
ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις» (Α' 150). (ΦΕΚ 4619/Τεύχος Β’/01.09.2022)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (συνέχεια)
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1120 /31-08-2022 (ΑΔΑ: 6ΤΘΔ46ΜΠ3Ζ-ΕΥΣ)
Μη επιβολή κυρώσεων για υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού
έτους 2021, έως την 02/09/2022, λόγω τεχνικής αδυναμίας στην ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής τους από 29/08/2022 έως
30/08/2022. (ΦΕΚ 4627/Τεύχος Β΄/01.09.2022)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Μπουένος Άιρες, απέστειλε έγγραφο με
θέμα:
- Ενημερωτικό Δελτίο Αυγούστου 2022
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στο Μπουένος Άιρες(www.mfa.gr/missionsabroad/es/argentina),email: ecocom-buenosaires@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr .

ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στα Σκόπια, απέστειλε έγγραφο με θέμα:
- Ενημερωτικό Δελτίο Γραφείου ΟΕΥ Σκοπίων (Αύγουστος 2022)
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στα Σκόπια: www.agora.mfa.gr , email: ecocom-skopje@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr.

ΗΠΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στο Σικάγο, απέστειλε έγγραφο με
θέμα:
- Έρευνα αγοράς ΗΠΑ
- Έρευνα Αγοράς ΗΠΑ
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στο Σικάγο (http://www.agora.mfa.gr ), τηλ: (312) 867-0464, φαξ: (312) 867-3824, e-mail: ecocom-chicago@mfa.gr

ΟΛΛΑΝΔΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Χάγη , απέστειλε ενημερωτικό έγγραφο με
θέμα:
- Προβλήματα σε ελληνικές επιχειρήσεις από την “EU Business Register”
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στην Χάγη (www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/855), email: ecocomhague@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr

ΠΟΛΩΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Βαρσοβία απέστειλε έγγραφο με θέμα :
- ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΠΟΛΩΝΙΑΣ στην 86η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης_ Περίπτερο στην ενότητα «Αυτοκίνηση - Ηλεκτροκίνηση»
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στη Βαρσοβία, τηλ: (+4822) 6229460, 6229461, 6229466, email: ecocom-warsaw@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του
ΒΕΘ www.veth.gov.gr

ΤΟΥΡΚΙΑ
Το Γραφείο της Γενικής Διεύθυνσης Εξαγωγών, του Υπουργείου Εμπορίου, της Δημοκρατίας της Τουρκίας στην
Κωνσταντινούπολη, απέστειλε ενημερωτικό έγγραφο με θέμα:
- Focus Business Türkiye, August 2022
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη (https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/office/871) , email:
ecocom-istanbul@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
ENERGIA.TEC
Πόλη: MEC Παιανίας
Ημερομηνία: 21-23 Οκτωβρίου 2022
Εκθέματα: ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας, ηλεκτροκίνησης, αυτοματισμού
Πληροφορίες: Site: www.tpress.gr
BEYOND
Πόλη: Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο ΔΕΘ-HELEXPO, Θεσσαλονίκη
Ημερομηνία: 29 Σεπτεμβρίου – 01 Οκτωβρίου 2022
Εκθέματα: Έκθεση ψηφιακής τεχνολογίας, τεχνητής νοημοσύνης, ρομποτικής
Πληροφορίες: Site: https://www.be4ond-expo.gr/ , email: sk@helexpo.gr , τηλ.2310291142
37η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού
Πόλη: ΔΕΘ
Ημερομηνία: 18-20 Νοεμβρίου 2022
Εκθέματα: Services, Travel and Tourism Agencies
Πληροφορίες: Site: https://philoxenia.helexpo.gr/en/%CE%97ours
INTERNATIONAL FAIR OF HAVANA-FIHAV 2022
Πόλη: Expocuba, Αβάνα
Ημερομηνία: 14-18 Νοεμβρίου 2022
Εκθέματα: πρώτες ύλες, τρόφιμα, υφάσματα, μηχανήματα και τεχνολογικός εξοπλισμός
Πληροφορίες: τηλ: 2106855550, e-mail: pabexpo1@palco.cu

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

INTERNATIONAL FAIR SMM
Πόλη: Αμβούργο, Γερμανία
Ημερομηνία: 6-9 Σεπτεμβρίου 2022
Εκθέματα: Έκθεση ναυτιλιακού εξοπλισμού
Πληροφορίες: Site: https://www.enterprisegreece.gov.gr/
NATEXPO
Πόλη: Λυών, Γαλλία
Ημερομηνία: 18-20 Σεπτεμβρίου 2022
Εκθέματα: Διεθνής Έκθεση Βιολογικών Προϊόντων
Πληροφορίες: site: www.natexpo.com/
Expo Medical
Πόλη: Centro Costa Salguero Av. Costanera Rafael Obligado Buenos Aires, Argentina
Ημερομηνία: 21-23 Σεπτεμβρίου 2022
Εκθέματα: έκθεση καινοτομίας στον ιατρικό τομέα
Πληροφορίες: Site: https://www.medicalexpo.com/
Istanbul 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
ASIA FRUIT LOGISTICA 2022
Πόλη: Μπανγκόκ
Ημερομηνία: 2-4 Νοεμβρίου 2022
Εκθέματα: έκθεση φρούτων και λαχανικών
Πληροφορίες: site: https://www.asiafruitlogistica.com/

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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6/9/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΤΗΣ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΤΗΛ,2310381080

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΣΙΟ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΤΟΥ
ΒΙΝΤΕΟ
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8/9/2022
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΠΑΡΟΣΚ
ΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΣ.ΤΗΛ2695360607

ΚΑΤΑΘΕΣΗ

424 ΓΣΝΕ

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΚΑΙ
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9/9/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ
ΤΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ.ΤΗΛ.2310381080

424 ΓΣΝΕ
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19/9/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΩΝ,ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΛ2313317757

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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20/9/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΔΗΜΟΣΙΟ
ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ.2421351218

ΓΝ ΒΟΛΟΥ
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10/10/2022
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΣΥΝΑΨΗΣ
ΚΑΙ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΓΙΑ
ΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ
ΚΑΛΥΨΗ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΧ.ΤΗΛ.2103483161

ΑΣΔΥΣ ΘΗΣΕΑΣ
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14/10/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΜΕΣΩ
ΕΚΜΗΣΘΩΣΗΣ
ΤΟΥ
ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ.ΤΗΛ.2253350506

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

•

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.

