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Εγκαίνια Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων Αθήνας-Θεσσαλονίκης-Πειραιά στην 86η ΔΕΘ

Την Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου, στις 12:30 θα πραγματοποιήσουν τα εγκαίνια τους, με αφορμή την κοινή τους συμμετοχή στην 86η
ΔΕΘ, τα αμιγή Βιοτεχνικά Επιμελητήρια Αθήνας-Θεσσαλονίκης-Πειραιά.
Τα αμιγή Βιοτεχνικά Επιμελητήρια και οι πρόεδροι τους Παύλος Ραβάνης, Αναστάσιος Καπνοπώλης και Γιώργος Παπαμανώλης Ντόζας ενώνουν και φέτος τις δυνάμεις τους και δίνουν το δυναμικό παρών στην 86η ΔΕΘ.
Τα εγκαίνια και η δεξίωση θα πραγματοποιηθούν στο περίπτερο 2 stand 5.

dd
Δείτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης εδώ

Τα ΕΕΑ Grants στην 86η ΔΕΘ με δύο εκδηλώσεις που απαντούν σε επίκαιρες προκλήσεις για την ενεργειακή μετάβαση
και την κοινωνική συνοχή
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 08.09.2022
O Χρηματοδοτικός Μηχανισμός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EEA Grants) αντιπροσωπεύει τη συνεισφορά της Νορβηγίας,
της Ισλανδίας και του Λιχτενστάιν στη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων και στην ενδυνάμωση των διμερών
σχέσεων με 15 ευρωπαϊκές χώρες. Το ύψος της χρηματοδότησης για την Ελλάδα, κατά την τρέχουσα περίοδο, η οποία εκτείνεται
χρονικά ως το 2024, ανέρχεται σε 116,7 εκατ. ευρώ. Το Εθνικό Σημείο Επαφής του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
έχοντας τη συνολική ευθύνη για την υλοποίηση των προγραμμάτων στην Ελλάδα, πραγματοποιεί στο πλαίσιο της φετινής ΔΕΘ δύο
εκδηλώσεις αφιερωμένες σε έργα και δράσεις που συμβάλλουν στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και απαντούν σε επίκαιρες
προκλήσεις για το περιβάλλον και την ενεργειακή μετάβαση.
Πιο συγκεκριμένα:
• #EEAGrantsGR: Δουλεύουμε μαζί για μια Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς
Στην εκδήλωση θα παρουσιάσουν τα έργα τους επικεφαλής και εκπρόσωποι από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και Καταπολέμησης της Φτώχειας, τον Συνήγορο του Πολίτη, εκπρόσωποι από το ΕΣΕ Βουλγαρίας για ανταλλαγή καλών πρακτικών
σε ό,τι αφορά την ενδυνάμωση και την ενσωμάτωση των Ρομά, την Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών
Προγραμμάτων (ΥΔΕΑΠ) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, τους Γιατρούς του Κόσμου, το Χαμόγελο του Παιδιού και του
Ιδρύματος Μποδοσάκη.
➢ Πότε: Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου, 19:30-21:00
➢ Πού: περίπτερο 7 του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, χώρος εκδηλώσεων

• #ΕΕΑGrantsGR: Δουλεύουμε μαζί για μια πράσινη Ευρώπη
Οι πρωτοβουλίες των EEA Grants για την Ενέργεια και το Περιβάλλον θα παρουσιαστούν από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας (ΚΑΠΕ), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υ.Π.ΕΝ., Τομέα Περιβάλλοντος του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το ΕΛΙΑΜΕΠ.
➢ Πότε: Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου, 18:30-20:30
➢ Πού: περίπτερο 7 του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, χώρος εκδηλώσεων
Οι εκδηλώσεις είναι ανοικτές στο ευρύ κοινό, ενώ θα υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης και μέσω διαδικτύου.
Πληροφορίες: 210 3258815 | elli.vazou@mnec.gr
Ιστότοπος Εθνικού Σημείου Επαφής
EEA Grants GR | Facebook

Εκδηλώσεις της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.)
Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, ενημερώνει ότι την Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου , στο περίπτερο Νο15 του
Υπουργείου Οικονομικών της 86ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, διοργανώνει τις παρακάτω εκδηλώσεις:
18:00 - 18:30

Παρουσίαση της ΕΓΔΙΧ - ΚΕΥΔ/ΓΕΥΔ
Παρουσιάζει: η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ενημέρωσης & Υποστήριξης Δανειοληπτών της ΕΓΔΙΧ, κα ΑλεξάνδραΜαρία Ταραμπίκου Συζήτηση – Ερωτήσεις

18:45 - 19:15

Εργαλεία Διαχείρισης Οφειλών - OCW
Παρουσιάζει: η Προϊσταμένη του Τμήματος Νομικής Υποστήριξης & Συμβουλών της ΕΓΔΙΧ, κα Θεώνη Αλαμπάση
Συζήτηση - Ερωτήσεις

19:30 - 20:00 Δράσεις ΕΓΔΙΧ, Φορέας, Έργα RRF
Παρουσιάζει: η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Σχεδιασμού & Υποστήριξης της ΕΓΔΙΧ, κα Παρασκευή Χαμηλού
Συζήτηση - Ερωτήσεις
Θα προλογίσει η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους κ. Μαρία -Ελένη Αθανασοπούλου

Ενημερωτικές εκδηλώσεις του Υπουργείου Οικονομικών στην 86η ΔΕΘ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 08.09.2022
Το Υπουργείο Οικονομικών, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην 86η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), θα πραγματοποιήσει
σειρά ενημερωτικών εκδηλώσεων.
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων έχει ως εξής:
• Σάββατο, 10/9/2022, Ώρα 12.30
Περίπτερο Υπουργείου Οικονομικών (περίπτερο 15)
Εκδήλωση με θέμα: «Γενναία Φορολογικά Κίνητρα για τη στήριξη του αγροτικού κόσμου»
• Σάββατο, 10/9/2022, Ώρα 15.00
Περίπτερο Υπουργείου Οικονομικών (περίπτερο 15)
Εκδήλωση με θέμα: «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων: Εμπειρία – Προκλήσεις – Μεταρρυθμίσεις»
Το Υπουργείο Οικονομικών αναλαμβάνει πρωτοβουλία για την ενημέρωση των επιχειρήσεων της χώρας και εν γένει των νομικών
προσώπων και νομικών οντοτήτων –συμπεριλαμβανομένων σωματείων, ιδρυμάτων, μη κερδοσκοπικών οργανώσεων– σχετικά
με την εφαρμογή του ρυθμιστικού πλαισίου για το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, μετά και τις τελευταίες νομοθετικές
πρωτοβουλίες. Στόχος της εκδήλωσης είναι αφενός να αναδειχθεί η χρησιμότητα της λειτουργίας του Κεντρικού Μητρώου
Πραγματικών Δικαιούχων, ιδίως συναρτήσει της διαφάνειας των εταιρικών δομών, και αφετέρου να ενημερωθούν πλήρως τα
νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες της χώρας μας για τη σχετική υποχρέωση καταχώρισης των στοιχείων των πραγματικών
δικαιούχων τους στο Μητρώο. Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω Διαδικτύου στην εξής διεύθυνση:
https://youtu.be/0u5gdCdINwQ
• Κυριακή 11/9/2022, Ώρα 16.30
Περίπτερο Υπουργείου Οικονομικών (περίπτερο 15)
Εκδήλωση με θέμα: «Διεθνείς οικονομικές εξελίξεις και εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας»
• Κυριακή 11/9/2022, Ώρα 18.00
Περίπτερο Υπουργείου Οικονομικών (περίπτερο 15)
Εκδηλώσεις της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ)
• Τρίτη 13/9/2022, Ώρα 14.30
Helexpo Center, Αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης
Εκδήλωση με θέμα: «Capital Markets – Κεφαλαιαγορά»
Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω Διαδικτύου στην εξής διεύθυνση: https://youtu.be/u5uSvTvXxWI
• Τρίτη 13/9/2022, Ώρα 18.30
Περίπτερο Υπουργείου Οικονομικών (περίπτερο 15)
Εκδήλωση με θέμα: «Μέτρα στήριξης Ελληνικής Οικονομίας – Πολιτική Ανταγωνισμού Ε.Ε.»
• Τετάρτη 14/9/2022, Ώρα 17.00
Περίπτερο Υπουργείου Οικονομικών (περίπτερο 15)
Εκδήλωση με θέμα: «Κρατική Αρωγή: Στήριξη, Αποκατάσταση και Ανασυγκρότηση»
• Τετάρτη 14/9/2022, Ώρα 19.00
Περίπτερο Υπουργείου Οικονομικών (περίπτερο 15)
Εκδήλωση με θέμα: «Ο ρόλος του SOLVIT στη διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και την άρση εμποδίων για τις
επιχειρήσεις στην Ε.Ε.»
Αναλυτικά το σχετικό Δελτίο Τύπου εδώ.

Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ για την εβδομάδα 5-9 Σεπτεμβρίου
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
68 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 108.000 περίπου δικαιούχους κατά την εβδομάδα 5-9 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο των
προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
Ειδικότερα:
1. Από τον e–ΕΦΚΑ θα καταβληθούν:
• 13,9 εκατ. ευρώ σε 570 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ
• 10,4 εκατ. ευρώ σε 33.351 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα
κηδείας)
2. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
• 23 εκατ. ευρώ σε 58.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων
• 20 εκατ. ευρώ σε 15.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης
• 700.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας

Ανακοινώθηκε η έναρξη της υποβολής των
αιτήσεων υπαγωγής στο Καθεστώς «Ενίσχυση Τουριστικών
Επενδύσεων» του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
05.09.2022

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΙ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Νίκος
Παπαθανάσης, ανακοίνωσε την έναρξη από τη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2022
της υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής στο Καθεστώς «Ενίσχυση
Τουριστικών Επενδύσεων» του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022.
Ως καταληκτική ημερομηνία του κύκλου υποβολών ορίζεται η 5η Δεκεμβρίου
2022.
Για την υπαγωγή στο παρόν καθεστώς ενίσχυσης, το ελάχιστο ύψος του
επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται σε:
α. 1.000.000 ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις,
β. 500.000 ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις,
γ. 250.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις,
δ. 100.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις,
ε. 50.000 ευρώ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.),
καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (Α.Σ.), τους Αστικούς
Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.) και τις Αγροτικές Εταιρικές
Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.).
Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού
Συστήματος (https://opsan.mindev.gov.gr) που υποστηρίζει όλο τον «κύκλο
ζωής» των επενδυτικών σχεδίων του Αναπτυξιακού Νόμου.
Για το πλήρες κείμενο της προκήρυξης και περισσότερες πληροφορίες,
μπορείτε να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών
Επενδύσεων και ΣΔΙΤ (https://ependyseis.mindev.gov.gr).

Νέο πρόγραμμα επιχορήγησης
επιχειρηματικών πρωτοβουλιών
απασχόλησης 3.000 νέων ελεύθερων
επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών
με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
(ΦΕΚ
4688/Τεύχος
Β΄/06.09.2022) η απόφαση για την
προκήρυξη της δράσης με τίτλο:
«Πρόγραμμα
επιχορήγησης
των
επιχειρηματικών
πρωτοβουλιών
απασχόλησης 3.000 νέων ελεύθερων
επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών
με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία».
Αντικείμενο της δράσης είναι η προώθηση
στην αυτοαπασχόληση, 3.000 ανέργων
ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στις
επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν
στην ψηφιακή οικονομία.
Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης
υποβολής αιτήσεων δημοσιεύονται στην
ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α (www.dypa.gov.gr),
στην
ιστοσελίδα
του
Υπουργείου
Ανάπτυξης
και
Επενδύσεων
(www.ependyseis.gr) και στην ιστοσελίδα
του ΕΣΠΑ (www.espa.gr).
Ημερομηνία
λήξης
επιλεξιμότητας
δαπανών ορίζεται η 31η.12.2023.

Δείτε αναλυτικά το σχετικό Δελτίο Τύπου εδώ.

Παράταση προθεσμιών διεξαγωγής Γενικών Συνελεύσεων νομικών προσώπων για το έτος 2022
Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Νόμου 4965/2022 (ΦΕΚ 162/Τεύχος Α΄/02.09.2022) δόθηκε παράταση για το έτος 2022 στην
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) για πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες.
Προθεσμίες που συνδέονται με την υποβολή πρακτικών Συνελεύσεων των μετόχων ή εταίρων και εγκεκριμένων οικονομικών
καταστάσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) παρατείνονται αναλόγως.

Υπογραφή νέου Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας-Κίνας
στην Έρευνα και την Καινοτομία
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 06.09.2022
Ο αρμόδιος Υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Βουλευτής Κορινθίας, κ. Χρίστος Δήμας και ο Κινέζος ομόλογός του, Zhang
Guangjun, στο πλαίσιο της Μικτής Διακρατικής Επιτροπής Ελλάδας – Κίνας, υπέγραψαν νέο Μνημόνιο για την επιστημονικήτεχνολογική συνεργασία.
Το τρέχον πρόγραμμα συνεργασίας, χάρη στο οποίο έχουν επιλεγεί 23 ερευνητικά έργα για χρηματοδότηση, ξεκίνησε το 2018 και
ήταν ιδιαιτέρως επιτυχημένο, δημιουργώντας έτσι ισχυρές προϋποθέσεις αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας για την επόμενη
13η πρόσκληση υποβολής προτάσεων που πιθανότατα θα ξεκινήσει εντός του 2023.
Με το έντονο ενδιαφέρον και των δύο πλευρών, τη συμμετοχή της ακαδημαϊκής και επιστημονικής κοινότητας, επιχειρηματικών
φορέων και με δεδομένη την εμπειρία και τεχνογνωσία που αποκτήθηκε από τα τρέχοντα προγράμματα συνεργασίας, δύναται να
επιτευχθούν ιδιαίτερα υψηλοί στόχοι τα επόμενα χρόνια.
Το Μνημόνιο αποβλέπει στην ενίσχυση της συνεργασίας σε τομείς κρίσιμους για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων,
όπως είναι η κλιματική και ενεργειακή κρίση, η διαχείριση υδατικών πόρων, η δημόσια υγεία και η επισιτιστική ασφάλεια.
Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται η εμβάθυνση της συνεργασίας στους ακόλουθους θεματικούς τομείς αιχμής:
1. Στον Αγροδιατροφικό τομέα, με έμφαση στην παραγωγή τροφίμων και ποτών, βιώσιμο σύστημα τροφίμων, βιώσιμη πρωτογενή
παραγωγή, υγεία του εδάφους και τρόφιμα, πράσινα τρόφιμα, επισιτιστική ασφάλεια, αλιεία και υδατοκαλλιέργεια κ.λπ.
2. Στην κλιματική αλλαγή, με έμφαση στη διαχείριση των δασών, στους υδάτινους πόρους, στις προκλήσεις της βιοποικιλότητας,
στις πολιτικές μετριασμού και προσαρμογής του κλίματος κ.λπ.
3. Στη δημόσια υγεία με έμφαση στη διάδοση μολυσματικών ασθενειών, προϊόντα συνδυασμού φαρμάκων-συσκευών, φάρμακα
προστιθέμενης αξίας, φάρμακα ακριβείας, ψυχική υγεία, υγειονομική παιδεία πολιτών, εξατομικευμένη πρόληψη κ.λπ.
4. Στην πολιτιστική κληρονομιά με έμφαση στην έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών, εργαλείων, εφαρμογών,
αλυσίδων αξίας για την ανάδειξη και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Με δεδομένο ότι η χώρα μας έχει εγκρίνει αφενός το πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» του ΕΣΠΑ και αφετέρου το
πρόγραμμα Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027, θα διευθετηθούν οι λεπτομέρειες που θα επιτρέψουν στο
αρμόδιο Υπουργείο να προβεί σε προκήρυξη, ιδανικά εντός του πρώτου εξαμήνου του 2023.
Στη διαδικτυακή εκδήλωση για την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας παρέστησαν επίσης στελέχη της Γενικής Γραμματείας
Έρευνας & Καινοτομίας, στελέχη του Τμήματος Διεθνούς Συνεργασίας της Κίνας, ερευνητικοί φορείς από τις δύο χώρες και στελέχη
της κινεζικής πρεσβείας στην Αθήνα.
Δείτε αναλυτικά το Δελτίο Τύπου εδώ.

Με προϋπολογισμό 300 εκατομμυρίων ευρώ η δράση «Ερευνώ-Καινοτομώ 2021-2027»
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 08.09.2022
Την προδημοσίευση της Δράσης «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027» ανακοίνωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης &Επενδύσεων.
Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της Έρευνας & της Καινοτομίας, που είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τη στρατηγική της
χώρας να τοποθετηθεί η καινοτομία στο επίκεντρο μιας βιώσιμης και ανθεκτικής ανάκαμψης από την πανδημία, για την επιτάχυνση
της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης και τη διασφάλιση της τεχνολογικής ανάπτυξης της Ελλάδας.
Πρόκειται για δράση στρατηγικής σημασίας του Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027. Βασικός
στόχος της είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της
παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα
επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.
Απευθύνεται σε επιχειρήσεις και ερευνητικούς οργανισμούς που θα πραγματοποιήσουν συνεργατικά έργα Ε&Α.
Η Δράση «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027» θα περιλαμβάνει τέσσερις παρεμβάσεις:
I. Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις
II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
IV.Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις που διακρίθηκαν αλλά δεν χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του
Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη» (HorizonEurope) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)
Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της Δράσης «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027» ανέρχεται στο ποσό των 300.000.000 ευρώ και
αναμένεται να προκηρυχθεί τους επόμενους μήνες, σε διακριτά στάδια υποβολής ανά παρέμβαση.
ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΕΕ 2021-2027
1. Υλικά, Κατασκευές & Βιομηχανία
2. Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες
3. Αγροδιατροφική Αλυσίδα
4. Περιβάλλον & Κυκλική Οικονομία
5. Βιοεπιστήμες, Υγεία, Φάρμακα
6. Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα
7. Αειφόρος Ενέργεια
8. Ψηφιακές Τεχνολογίες
Περισσότερες πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο: https://gsri.gov.gr/anakoinosi–tis–drasis–erevno–kainotomo-2021-2027/
Αναλυτικά το σχετικό Δελτίο Τύπου εδώ.

Τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022 ξεκινούν οι αιτήσεις για το Ειδικό Εποχικό Βοήθημα της ΔΥΠΑ
Τη Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 10:00, θα ξεκινήσει η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για το ειδικό εποχικό βοήθημα
της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) έτους 2022, ενώ η υποβολή αιτήσεων στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
θα ξεκινήσει την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου και ώρα 14:00.
Σημειώνεται ότι φέτος ξεκινάει η διαδικασία νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά.
Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος κυμαίνεται από 557,38€ έως 1.114,75€ και καταβάλλεται εφάπαξ στο τρίμηνο
Σεπτεμβρίου-Νοεμβρίου κάθε έτους.
Η υποβολή αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) με τους κωδικούς
TAXISnet στη διεύθυνση:
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/eidiko-epokhiko-boethema-oaed
Συγκεκριμένα, η διαδρομή θα είναι: gov.gr => Εργασία και ασφάλιση => Ανεργία => Ειδικό εποχικό βοήθημα ΔΥΠΑ
Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται αυτοπρόσωπη προσέλευση στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) της ΔΥΠΑ.
Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι ασφαλισμένοι στον e-ΕΦΚΑ που ασκούν ένα από τα παρακάτω επαγγέλματα: Οικοδόμου, λατόμου,
ασβεστοποιού, κεραμοποιού, πλινθοποιού, αγγειοπλάστη, δασεργάτη, ρητινοσυλλέκτη, καπνεργάτη, μουσικού - μέλους οικείου
επαγγελματικού σωματείου, υποδηματεργάτη, μισθωτού ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, χειριστή εκσκαπτικών, ανυψωτικών,
οδοποιητικών, γεωτρητικών μηχανημάτων, ηθοποιού, τεχνικού κινηματογράφου και τηλεόρασης, χειριστή και βοηθού χειριστή
κινηματογράφου, ελεγκτή κινηματογράφου και θεάτρου, ταμία κινηματογράφου και θεάτρου, μισθωτού τουριστικού και
επισιτιστικού κλάδου, σμυριδεργάτη, ταξιθέτου θεάτρου - κινηματογράφου, χορευτή - μέλους οικείων κλαδικών ή
ομοιοεπαγγελματικών σωματείων, καθώς και του τεχνικού απασχολούμενου σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις - μέλους
οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων.
Δικαιούχοι είναι επίσης και οι συνταξιούχοι που υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης μέχρι και την 10/9/2022, που κατά το έτος
2021 ασκούσαν ένα από τα παραπάνω επαγγέλματα και έχουν τις προϋποθέσεις για τη λήψη του βοηθήματος έτους 2022,
εφόσον το ποσό της σύνταξης που λαμβάνουν (κύρια και επικουρική) είναι μικρότερο από το ποσό των 495,75 €.
Επιπλέον, δικαιούχοι είναι και όσοι καθίστανται συνταξιούχοι από 11/9/2022 και μετά, ανεξάρτητα από το ποσό της σύνταξής
τους, καθώς και όσοι κατετάγησαν προκειμένου να υπηρετήσουν τη στρατιωτική τους θητεία από 11/9/2022 και μετά, εφόσον
βεβαίως πληρούν τις προϋποθέσεις.
Δεν δικαιούνται το επίδομα όσοι συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης ανεργίας στο διάστημα
10/09/2022 – 30/11/2022.
Δεν μπορεί κανείς να λάβει και το ειδικό εποχικό βοήθημα και την τακτική επιδότηση ανεργίας, με εξαίρεση τους
οικοδόμους.
Η παραλαβή της απόφασης γίνεται μέσω του ατομικού λογαριασμού των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΔΥΠΑ (eServices).
Για αναλυτικές πληροφορίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις, το ύψος του βοηθήματος και τα δικαιολογητικά, οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επισκεφθούν την ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.dypa.gov.gr/anergia-kai-paroxes-asfalishs-misthwtwn?tab=boithimata-epidomata&tab2=eidiko-epokhikovoithima&tab3=
Δείτε αναλυτικά το σχετικό Δελτίου Τύπου εδώ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
➢

Μεγάλη αύξηση του ΑΕΠ κατά 7,7% το δεύτερο τρίμηνο του 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΣΤΑΤ 07.09.2022
Ανάπτυξη 7,7% εμφάνισε η ελληνική οικονομία το δεύτερο τρίμηνο του 2022, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2021,
σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, έναντι αναθεωρημένων ρυθμών 8% που είχαν σημειωθεί το πρώτο τρίμηνο
του έτους. Σε τριμηνιαία βάση, η ελληνική οικονομία εμφάνισε ανάπτυξη 1,2%, έναντι αναθεωρημένων ρυθμών 2,9% το πρώτο
τρίμηνο. Η τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση κατά 8,1% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2021, με τις
ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου να αυξάνονται κατά 8,7%. Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση
κατά 20,8%, καθώς οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 3,3% και οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 47,4%. Οι εισαγωγές
αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 15,5%, με τις εισαγωγές αγαθών να αυξάνονται κατά 17,5% και τις εισαγωγές
υπηρεσιών κατά 9,3%.
➢

Αύξηση 33,3% σημείωσε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας τον Ιούλιο του 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΣΤΑΤ 07.09.2022
Αύξηση 33,3% σημείωσε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας τον Ιούλιο φέτος, με την αξία των εισαγωγών να
αυξάνεται 37,3% και εκείνη των εξαγωγών να κινείται ανοδικά κατά 39,9%. Ειδικότερα, από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις
εμπορευματικές συναλλαγές προκύπτουν τα εξής: Η συνολική αξία των εισαγωγών-αφίξεων ανήλθε στο ποσό των 7.967,9 εκατ.
ευρώ έναντι 5.801,5 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 37,3 (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση
κατά 802,0 εκατ. ευρώ ή 18,7%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 778,9 εκατ. ευρώ ή 18,2%).
Η συνολική αξία των εξαγωγών-αποστολών ανήλθε στο ποσό των 4.971,4 εκατ. ευρώ έναντι 3.553,8 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο
πέρυσι, παρουσιάζοντας αύξηση 39,9% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 468,7 εκατ. ευρώ ή 17,8%, ενώ χωρίς
τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 467,1 εκατ. ευρώ ή 17,9%).

Μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για αμειβόμενη και ασφαλισμένη μαθητεία σε 51 ΕΠΑΣ Μαθητείας
με 31 ειδικότητες αιχμής
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΥΠΑ 05.09.2022
Συνεχίζεται έως την Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 23:59, η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή μαθητών
και μαθητριών στις 51 Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας της ΔΥΠΑ, για το σχολικό έτος 2022- 23, σε 31 ειδικότητες με
υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι γεννήθηκαν τα έτη 1993-2007 (15-29 ετών) και είναι κάτοχοι τουλάχιστον Απολυτηρίου
Γυμνασίου. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr με τους κωδικούς TAXISnet στην
ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-epaggelmatike-skhole-epas-tou-oaed
Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε σχολείο → Εγγραφή σε Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑ.Σ.) της
ΔΥΠΑ
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 στη 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 δημόσιου 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 31 ειδικότητες υψηλής ζήτησης στην αγορά
εργασίας, ενώ θα επαναλειτουργήσει και η ΕΠΑΣ Μαθητείας Παλλήνης στην Περιφέρεια Αττικής, κατόπιν αιτημάτων της τοπικής
κοινωνίας.
Οι ειδικότητες που θα λειτουργήσουν είναι οι ακόλουθες:
• Αισθητικής Τέχνης
• Αργυροχρυσοχοΐας
• Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής
• Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας
• Βοηθών Γενικής Νοσηλείας
• Βοηθών Φαρμακείου
• Γαλακτοκομίας – Τυροκομίας
• Γραφικών Τεχνών – Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου
• Εγκαταστατών Ψυκτικών & Κλιματιστικών Έργων
• Επεξεργασία Γούνας
• Κομμωτικής Τέχνης
• Μαγειρικής Τέχνης
• Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών
• Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
• Ξυλουργών – Επιπλοποιών
• Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ
• Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων
• Τεχνιτών Αμαξωμάτων
• Τεχνιτών Εργαλειομηχανών
• Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών
Ημερίδα μεΑυτοκινήτου
τίτλο «Ταμείο Ανάκαμψης & νέο ΕΣΠΑ»
• Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων
• Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκαταστάσεων & Υπολογιστικών Μονάδων
Η οικονομική
e-εφημερίδα
διοργανώνει
ημερίδα με τίτλο: «Ταμείο Ανάκαμψης & νέο ΕΣΠΑ» τη Δευτέρα 27 Ιουνίου
• Τεχνιτών
Θερμικών“Voria.gr”
και Υδραυλικών
Εγκαταστάσεων
2022•καιΤεχνιτών
ώρα 10:30
– 14:00 (ώρα
προσέλευσης 10:00) στο ξενοδοχείο Mediterranean Palace στη Θεσσαλονίκη.
Μεταλλικών
Κατασκευών
• Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου
Πιο συγκεκριμένα,
η ημερίδα θαΒιομηχανίας
αποτελείται από 2 ενότητες:
• Τεχνιτών Ναυπηγικής
•• Υπαλλήλων
Οι νέοι δρόμοι
που
ανοίγουν
το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ για την οικονομία και τις επιχειρήσεις
Διοικητικών Καθηκόντων
•• Υπαλλήλων
Το στοίχημαΟικονομικών
των υποδομών
στη Βόρεια Ελλάδα
Καθηκόντων
• Υφάσματος – Ένδυσης
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο πρόγραμμα της εκδήλωσης, πατήστε εδώ.
• Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων – Αρχιτεκτονικής Τοπίου
• Ωρολογοποιίας
Για περισσότερες
πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε το site: https://www.voria.gr/ ή να επικοινωνήσετε με email:
voria@voria.gr , τηλ. 2310533680-2 .
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.dypa.gov.gr/mathitia

Aναρτήθηκε το μητρώο καταρτιζομένων για την Α΄ φάση του νέου προγράμματος κατάρτισης σε ψηφιακές και
πράσινες δεξιότητες της ΔΥΠΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΥΠΑ 06.09.2022
Αναρτήθηκε την Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2022 το Μητρώο ωφελούμενων-ανέργων της Α΄ φάσης της νέας δράσης επαγγελματικής
κατάρτισης της ΔΥΠΑ για την αναβάθμιση δεξιοτήτων σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες, στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης
και Ανθεκτικότητας. Το μητρώο περιλαμβάνει 76.697 ωφελούμενους που πληρούν τα βασικά κριτήρια, όπως ορίζονται στην
πρόσκληση.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν με τον αριθμό ΚΑΥΑΣ (Κωδικός Αριθμός Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής) που
έλαβαν κατά την υποβολή της αίτησής τους.
Το μητρώο έχει αναρτηθεί στη διεύθυνση: https://voucher.gov.gr/upload/project_40/registry_2022_09_05.pdf
Από την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2022, οι ωφελούμενοι θα μπορούν να επιλέξουν το πρόγραμμα κατάρτισης που επιθυμούν να
παρακολουθήσουν, από τη λίστα των προσφερόμενων προγραμμάτων που θα τους εμφανίζεται σύμφωνα με το εκπαιδευτικό
επίπεδο (απόφοιτος υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κ.λπ.), καθώς και με τα λοιπά ακαδημαϊκά
προσόντα που έχουν δηλώσει.
Αρχικά η επιλογή θα γίνει από λίστα εγκεκριμένων προγραμμάτων των Κ.Ε.Δι.Βι.Μ των Α.Ε.Ι και τις επόμενες ημέρες θα μπορεί
να γίνει επιλογή εγκεκριμένων προγραμμάτων που παρέχονται από αδειοδοτημένα Κ.Δ.Β.Μ..
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 εξ
αποστάσεως εκπαίδευση (τηλεκατάρτιση) τουλάχιστον 35% σύγχρονη και έως 30% ασύγχρονη.
Οι ωφελούμενοι που θα ολοκληρώσουν την κατάρτιση υποχρεούνται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης. Κάθε
ωφελούμενος που θα ολοκληρώσει το Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης και θα συμμετάσχει επιτυχώς στις εξετάσεις
Πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων δικαιούται να λάβει το σύνολο του εκπαιδευτικού επιδόματος που ανέρχεται σε έως 1.000
ευρώ.
Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη Β΄ φάση της δράσης μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στην εξής 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
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τις διευθύνσεις:
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
https://www.voucher.gov.gr/project/view-dypa

Τροποποίηση Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης έργων στα δίκτυα ύδρευσης των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 02.09.2022
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοινώνει ότι τροποποιείται η Πρόσκληση για την Υποβολή Προτάσεων που αφορά
στη χρηματοδότηση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού και των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και
Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) για την κατασκευή έργων και την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού με στόχο την εξασφάλιση
επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση. Η νέα προθεσμία υποβολής των προτάσεων είναι μέχρι
την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου.
Υπενθυμίζεται ότι ο Προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 95 εκατ. ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Προβλέπεται η χρηματοδότηση των ακόλουθων δράσεων:
Α. Υποδομές παροχής νερού
•
Κατασκευή νέων εξωτερικών δικτύων και έργων επέκτασης – ενίσχυσης υφιστάμενων εξωτερικών δικτύων μεταφοράς
πόσιμου νερού από νέες ή υφιστάμενες υδροληψίες.
•
Αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων διανομής πόσιμου νερού.
•
Κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας πόσιμου νερού με τον απαιτούμενο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό.
•
Κατασκευή υποδομών αποθήκευσης και διανομής πόσιμου νερού ή αναβάθμιση υφιστάμενων.
•
Καθοδική προστασία εξωτερικών αγωγών μεταφοράς νερού.
•
Ανόρυξη νέων ή αναβάθμιση υφιστάμενων υδρευτικών γεωτρήσεων.
•
Αναγκαία έργα υδροληψίας και τα απαραίτητα αντλιοστάσια για τη μεταφορά του νερού.
•
Αναβάθμιση υφιστάμενων αντλιοστασίων με τοποθέτηση μετατροπέων (inverters).
Β. Τηλεμετρία – έργα τηλεχειρισμού για τον εντοπισμό διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης
Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου διαρροών (τηλε-έλεγχος / τηλεχειρισμός) σε νέα ή υφιστάμενα δίκτυα
μεταφοράς και διανομής νερού σε λειτουργικά εσωτερικά δίκτυα διανομής και εξωτερικά υδραγωγεία.
Γ. Ψηφιακοί μετρητές νερού
Προμήθεια ψηφιακών υδρομετρητών με σκοπό την ανίχνευση απωλειών, τη μείωση του χρόνου και της συχνότητας μέτρησης και
συμβολή στη βέλτιστη λειτουργία του δικτύου.
Δ. Εγκαταστάσεις αφαλάτωσης
Εγκαταστάσεις αφαλάτωσης θαλασσινού/υφάλμυρου νερού με τα αναγκαία έργα υδροληψίας και διάθεσης των παραπροϊόντων,
τυχόν νέο δίκτυο μεταφοράς αφαλατωμένου νερού με τα απαραίτητα αντλιοστάσια και δεξαμενές αποθήκευσης ή αύξηση
παροχετευτικότητας υφιστάμενου εξωτερικού υδραγωγείου.

Ενεργοποιούνται οι Ατομικοί Λογαριασμοί Δεξιοτήτων για επαγγελματική κατάρτιση ανέργων και εργαζομένων, με
όφελος έως 1.500 ευρώ
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Νέο εργαλείο με σημαντικό οικονομικό όφελος για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους αποκτούν πλέον άνεργοι και εργαζόμενοι
είναι ο Ατομικός Λογαριασμός Δεξιοτήτων, ο οποίος θεσπίστηκε με το νόμο 4921/2022 «Δουλειές ξανά».
Ο Ατομικός Λογαριασμός Δεξιοτήτων θα αποτελεί ένα ψηφιακό εργαλείο στα χέρια κάθε πολίτη, για την καταγραφή τόσο των
υφιστάμενων δεξιοτήτων του όσο και εκείνων που θα αποκτά εφεξής από τα προγράμματα κατάρτισης και αναβάθμισης
δεξιοτήτων στα οποία θα συμμετέχει.
Ήδη, με Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπέγραψαν οι υπουργοί Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης και
Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, ύστερα από σχετική ομόφωνη εισήγηση του Εθνικού Συμβουλίου Δεξιοτήτων Ανθρώπινου
Δυναμικού της ΔΥΠΑ, ορίστηκε ότι η αξία των δικαιωμάτων επαγγελματικής κατάρτισης που θα χορηγηθούν μέσω των Ατομικών
Λογαριασμών Δεξιοτήτων στους δικαιούχους ανέργους και εργαζόμενους, θα είναι 1.500 ευρώ κατ’ ανώτατο όριο.
Ειδικότερα, ο Ατομικός Λογαριασμός Δεξιοτήτων:
•
Καταγράφει τις υφιστάμενες δεξιότητες και εκείνες που αποκτά ο πολίτης από τα προγράμματα κατάρτισης και
αναβάθμισης δεξιοτήτων στα οποία συμμετέχει.
•
Παρέχει σε εργαζόμενους και ανέργους έναν προϋπολογισμό, που θα μπορούν να δαπανούν για κατάρτιση, με σκοπό
τη βελτίωση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητάς τους.
•
Δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να αποδεικνύουν τις δεξιότητες που κατέχουν βάσει βιογραφικού, πρότερης
επαγγελματικής εμπειρίας, συμμετοχής σε κατάρτιση κ.ά. και στο κράτος να καταρτίζει στοχευμένα και αποτελεσματικά
το ανθρώπινο δυναμικό του στις δεξιότητες που έχει πραγματικά ανάγκη η αγορά εργασίας.
Δικαιούχοι Α.Λ.ΔΕ. κατά την πρώτη φάση εφαρμογής του συστήματος είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων της
ΔΥΠΑ και απασχολούμενοι με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.
Σύμφωνα με την ΚΥΑ, το ανώτατο ποσό των 1.500 ευρώ αναλύεται σε:
•
1.100 ευρώ που είναι το σταθερό ποσό, το οποίο παρέχεται σε όλους τους δικαιούχους, ανεξαρτήτως κοινωνικών
κριτηρίων.
•
έως 400 ευρώ που είναι το μεταβλητό ποσό, το οποίο θα χορηγείται με βάση κοινωνικά κριτήρια (φύλο, ηλικία, ειδικές
ομάδες) και αντίστοιχους συντελεστές στάθμισης που έχουν καθοριστεί με την ΚΥΑ 69943 (ΦΕΚ 3943 Β’, 25-7-2022)
των υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Επικρατείας. Με τον τρόπο αυτό πριμοδοτούνται ως προς τα
δικαιώματα δεξιοτήτων οι γυναίκες, οι νέοι 18-29 ετών και οι ομάδες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα εμπόδια
εισόδου στην αγορά εργασίας (π.χ. άτομα με αναπηρία).
Σύμφωνα με την ίδια απόφαση, κατά την πρώτη φάση εφαρμογής των Α.Λ.ΔΕ., ο δικαιούχος οφείλει να εξαργυρώσει τις
χρηματικές/ πιστωτικές του μονάδες αποκλειστικά σε υπηρεσίες συμβουλευτικής ή/και κατάρτισης ή/και πιστοποίησης από
παρόχους που ανήκουν στο Μητρώο Επιλέξιμων Παρόχων Επιδοτούμενης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης της
Δ.ΥΠ.Α. εντός 6 μηνών από την πίστωση του Α.Λ.ΔΕ. του.
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, η συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα γίνεται μέχρι να εξαντληθούν τα
χρηματικά ποσά που αντιστοιχούν στον καταρτιζόμενο, σύμφωνα με τον ατομικό λογαριασμό δεξιοτήτων του. Υπάρχει κι ένας
ειδικός περιορισμός: ο καταρτιζόμενος μπορεί να καταρτισθεί στο ίδιο αντικείμενο περισσότερες από μία φορές μόνο εάν, μεταξύ
της μιας και της άλλης κατάρτισης στο αντικείμενο αυτό, μεσολαβήσουν δύο έτη.
Τέλος, είναι σε εξέλιξη από τις υπηρεσίες της ΔΥΠΑ (που έχει οριστεί ως αρμόδιος φορέας για την υλοποίηση και εφαρμογή του
συστήματος των Α.Λ.ΔΕ) η προετοιμασία για την υλοποίηση της ειδικής ψηφιακής πύλης μέσω της οποίας θα αποκτούν οι
ενδιαφερόμενοι πρόσβαση στον ατομικό λογαριασμό δεξιοτήτων.
Δείτε τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση εδώ.

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση
για τις παραβάσεις της Εργατικής Νομοθεσίας
Με την υπ’ αριθμ. 80016/2022 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
4629/Τεύχος Β΄/01.09.2022, γίνεται κατηγοριοποίηση των παραβάσεων σχετικά με: α) την κοινή Εργατική Νομοθεσία, β) την βία
και την παρενόχληση στην εργασία, γ) το σύστημα ψηφιακής κάρτας εργασίας, δ) την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία.
Επιπλέον, καθορίζεται η μέθοδος υπολογισμού και το ύψος των προστίμων, τα οποία επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές
Εργασιακών Σχέσεων και τους Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία της Επιθεώρησης Εργασίας. Ακόμη,
περιλαμβάνονται ρυθμίσεις αναφορικά με την παράβαση της παρεμπόδισης ελέγχου των Επιθεωρητών Εργασιακών Σχέσεων και
των Επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

Οδηγίες για το Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και
Οργανώσεων Εργοδοτών
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Με εγκύκλιο που υπογράφηκε την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2022 από τη Γενική Γραμματέα Εργασιακών Σχέσεων του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Άννα Στρατινάκη, παρέχονται διευκρινίσεις και οδηγίες προς τους άμεσα
ενδιαφερομένους (συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων και οργανώσεις εργοδοτών) σχετικά με τη λειτουργία της
ηλεκτρονικής εφαρμογής του Μητρώου Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Οργανώσεων Εργοδοτών
(ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε. – ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε.) στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.
Για την εγγραφή στο ΓΕΜΗΣΟΕ τα συνδικαλιστικά σωματεία διακρίνονται:
➢ Σε αυτά που συστήνονται μετά την 1-1-2022 και οφείλουν να καταχωρούν ψηφιακά όλα τα απαραίτητα έγγραφα που
ορίζει ο νόμος στο ΓΕΜΗΣΟΕ (πρωτότυπο καταστατικό, διαταγή περί εγγραφής στα προσήκοντα βιβλία, αποδεικτικό
επίδοσης διαταγής, δημοσίευση περιλήψεων καταστατικών, πρακτικό ίδρυσης και πίνακας μελών προσωρινής
διοικούσας επιτροπής) και τότε αποκτούν αυτά νομική προσωπικότητα και
➢ Τα ήδη υφιστάμενα, όπου απαιτούνται αντιστοίχως τα επίσημα αντίγραφα από το Πρωτοδικείο με προσοχή στην ορθή
αναγραφή της επωνυμίας και των αριθμών εγγραφής στα βιβλία του Πρωτοδικείου.
Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την παρ. 6 του αρ.2 του ν. 1264/1982, ως ισχύει, η μη εγγραφή επηρεάζει το εύρος των δικαιωμάτων
των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Για να ολοκληρωθεί η εγγραφή θα πρέπει να έχουν καταχωρισθεί όλα τ’ αναφερόμενα στην
εγκύκλιο έγγραφα/ στοιχεία.
Επίσης, πρέπει να γίνεται εγκαίρως και άμεσα η επικαιροποίηση των στοιχείων, ήτοι κάθε τροποποίηση, αλλαγές στη Διοίκηση
των σωματείων και όσα στοιχεία συνέχονται με τις αρχαιρεσίες (αριθμός εχόντων δικαίωμα εκλέγειν, αριθμός ψηφισάντων κ.ο.κ.).
Η καταχώριση των στοιχείων που αφορούν τις αρχαιρεσίες πρέπει να βεβαιώνονται από τον δικαστικό αντιπρόσωπο που έχει
ορισθεί.
Αντιστοίχως και οι εργοδοτικές οργανώσεις για την εγγραφή τους στο ΓΕΜΗΟΕ, πρέπει να προσκομίζουν το καταστατικό τους
επικυρωμένο από το Πρωτοδικείο και τα σχετικά στοιχεία που προκύπτουν από το βιβλίο σωματείων που τηρείται στο οικείο
Πρωτοδικείο. Οι εργοδοτικές οργανώσεις οφείλουν να παρέχουν τα στοιχεία των μελών τους (και τα νομικά πρόσωπα που τυχόν
εκπροσωπούν), ώστε να διευκολύνεται ο έλεγχος των προϋποθέσεων στην περίπτωση που υπάρχει αίτημα κήρυξης συλλογικής
σύμβασης εργασίας ως γενικώς υποχρεωτική.
Για την τήρηση των στοιχείων στο ΓΕΜΗΣΟΕ και ΓΕΜΗΟΕ τηρείται απαρέγκλιτα η νομοθεσία για την προστασία των
προσωπικών δεδομένων. Στοιχεία μπορούν να χορηγηθούν στα περιορισμένα πρόσωπα που ορίζει ο νόμος μόνο εφόσον
υπάρχει και προκύπτει ειδικό έννομο συμφέρον. Η σχετική αίτηση χορήγησης στοιχείων υποβάλλεται ηλεκτρονικά.
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα εγγραφής, προσβάσιμη στη διεύθυνση https://mitroaorganoseon.yeka.gov.gr/
αναπτύσσεται ήδη σύμφωνα με το περιεχόμενο της εγκυκλίου και εντός Σεπτεμβρίου θα υποστηρίζει πλήρως όλες τις νέες
δυνατότητες (τροποποιητικές εγγραφές και έκδοση προτυποποιημένων βεβαιώσεων).
Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο κείμενο της Εγκυκλίου πατώντας εδώ.

KEP-ePass: Νέα υπηρεσία κράτησης αριθμού προτεραιότητας στα ΚΕΠ
Τη δυνατότητα να δεσμεύουν αριθμό προτεραιότητας για εξυπηρέτηση με φυσική παρουσία σε 31 ΚΕΠ της χώρας έχουν πολίτες
και επιχειρήσεις. Πρόκειται για το KEP-ePass, το οποίο είναι διαθέσιμο μέσω του rantevou.kep.gov.gr και αποσκοπεί στην
ταχύτερη, απλούστερη και καλύτερη εξυπηρέτηση από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.
Με τον τρόπο αυτό, οι πολίτες μπορούν μέσω του υπολογιστή ή του κινητού τους τηλεφώνου:
•
να προβαίνουν σε κράτηση αριθμού προτεραιότητας για την εξυπηρέτησή τους και
•
να βλέπουν σε πραγματικό χρόνο ποιος αριθμός εξυπηρετείται και πόσος είναι ο εκτιμώμενος χρόνος αναμονής μέχρι
να φτάσει η σειρά τους.
Το KEP-ePass εντάσσεται στο πλαίσιο του ψηφιακού εκσυγχρονισμού του δικτυού των ΚΕΠ, ξεκινώντας την πιλοτική του
λειτουργία από 31 Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, ενώ προβλέπεται να επεκταθεί σύντομα και σε άλλα ΚΕΠ. Η δράση υλοποιείται
από τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών και τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών
Συστημάτων Δημοσίας Διοίκησης. Παράλληλα έχει εγκατασταθεί εξοπλισμός στον χώρο των ΚΕΠ ο οποίος περιλαμβάνει:
•
εκδοτήρια αριθμών προτεραιότητας και
•
οθόνες που εμφανίζουν τον τρέχοντα αριθμό προτεραιότητας.
Η διαχείριση και η κλήση των αριθμών προτεραιότητας από τους υπαλλήλους των ΚΕΠ θα γίνεται μέσα από το περιβάλλον της
Πλατφόρμας Επισκέψεων ΚΕΠ, σε ειδική ενότητα που έχει προστεθεί.
Η διαδικασία κράτησης αριθμού προτεραιότητας είναι ιδιαίτερα απλή:
1. Αρχικά, ο πολίτης εισέρχεται στο rantevou.kep.gov.gr με τους κωδικούς του στο Taxisnet και επιλέγει «Νέο ραντεβού»,
προσδιορίζοντας τον νομό και τον δήμο όπου επιθυμεί να εξυπηρετηθεί.
2. Στη συνέχεια, επιλέγει το κατάστημα που τον εξυπηρετεί από τη λίστα των διαθέσιμων ΚΕΠ. Τα ΚΕΠ που εντάσσονται στη
δράση KEP-ePass έχουν την ένδειξη «ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ».
3. Ακολουθώντας τα βήματα στην πλατφόρμα, στην οθόνη εμφανίζονται ο πρώτος διαθέσιμος αριθμός προτεραιότητας, ο αριθμός
που εξυπηρετείται εκείνη τη στιγμή και ο εκτιμώμενος χρόνος αναμονής.
4. Πατώντας «Επιβεβαίωση» και εισάγοντας τα στοιχεία επικοινωνίας του (ονοματεπώνυμο τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου), ο πολίτης λαμβάνει email με τα στοιχεία της κράτησής του.
Υπενθυμίζεται ότι η πλατφόρμα επισκέψεων στα ΚΕΠ rantevou.kep.gov.gr είναι διαθέσιμη για περισσότερο από έναν χρόνο.
Αρχικά, η πλατφόρμα έδινε τη δυνατότητα στον πολίτη να προγραμματίζει ραντεβού για εξυπηρέτηση από ΚΕΠ σε συγκεκριμένη
ημέρα και ώρα. Από το τέλος Ιουνίου η πλατφόρμα αναβαθμίστηκε, παρέχοντας επιπλέον τη δυνατότητα του ePass.
Δείτε αναλυτικά το σχετικό Δελτίο Τύπου, όπου -μεταξύ άλλων- αναφέρονται τα 31 Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών που έχουν
ενταχθεί στην πιλοτική λειτουργία του KEP-ePass εδώ.

“Appodixi”: Νέα ψηφιακή εφαρμογή της ΑΑΔΕ για τον έλεγχο της μη έκδοσης αποδείξεων
από τους πολίτες
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΑΔΕ 07.09.2022
Την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2022 παρουσιάστηκε η εφαρμογή για κινητά “appodixi”, η οποία εντάσσεται στον ευρύτερο
στρατηγικό σχεδιασμό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για την καταγραφή των συναλλαγών σε πραγματικό
χρόνο. Η εφαρμογή αυτή προστίθεται στο έργο των ηλεκτρονικών βιβλίων και της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, myDATA και
timologio, ενισχύοντας τη διαφάνεια των συναλλαγών και την αποτελεσματικότητα των φορολογικών ελέγχων, προς όφελος του
υγιούς επιχειρείν, της οικονομίας, και του κοινωνικού συνόλου.
Με τη νέα αυτή ψηφιακή εφαρμογή ενδυναμώνεται ο πολίτης στην άσκηση του δικαιώματός του να ελέγχει τη νομιμότητα των
πληρωμών που κάνει στις συναλλαγές του, για κάθε αγαθό ή υπηρεσία που αγοράζει. Ο πολίτης μπορεί να βλέπει εάν ο ΦΠΑ
και οι άλλοι έμμεσοι φόροι, που πληρώνει στις συναλλαγές του, καταλήγουν στα δημόσια έσοδα.
Η λειτουργία της εφαρμογής έχει ως εξής:
Ανοίγοντας την εφαρμογή, ο χρήστης, μέσω της κάμερας του κινητού, σκανάρει τον κωδικό QR της απόδειξης.
Ανάλογα με την κατάσταση της απόδειξης, η εφαρμογή παράγει τα αντίστοιχα μηνύματα:
• Ότι η απόδειξη έχει διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ. Στην περίπτωση αυτή, εμφανίζει και τα στοιχεία της απόδειξης, δηλ. τον
αριθμό της ταμειακής, το ΑΦΜ της επιχείρησης, τον αριθμό της απόδειξης, την ημερομηνία και ώρα έκδοσης της
συναλλαγής, την αξία της συναλλαγής και τον ΦΠΑ, και στις συναλλαγές με πρατήρια καυσίμων, την ποσότητα και το είδος
του καυσίμου. Εν συνεχεία, ελέγχεται εάν τα στοιχεία που εμφανίζονται στην εφαρμογή είναι τα ίδια με αυτά που
εμφανίζονται στην απόδειξη. Εάν δηλαδή η αξία που αναγράφεται στην απόδειξη είναι ίδια με την αξία που έχει διαβιβαστεί
στην ΑΑΔΕ. Εάν υπάρχει διαφορά, αυτό σημαίνει ότι πιθανότατα έχει γίνει επέμβαση στον φορολογικό μηχανισμό της
επιχείρησης, ώστε άλλο ποσό να εμφανίζει στην απόδειξη στον πελάτη και άλλο, μικρότερο, ποσό να διαβιβάζει στην ΑΑΔΕ.

• Ότι η ταμειακή είναι δηλωμένη, αλλά η απόδειξη δεν έχει ακόμα διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ. Στην περίπτωση αυτή,
αναφέρεται η ημερομηνία και ώρα πέραν την οποίας η απόδειξη θα έπρεπε να έχει διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ. Εάν η απόδειξη
έχει εκδοθεί πριν από το χρονικό σημείο αυτό, υποδεικνύεται η αναφορά για μη διαβίβαση της απόδειξης.

•

Ότι ο κωδικός QR δεν μπορεί να διαβαστεί ή ότι η ταμειακή δεν είναι δηλωμένη ή δεν είναι ενεργή. Στην περίπτωση
αυτή υποδεικνύεται η υποβολή αναφοράς στην εφαρμογή.
Εφόσον ο χρήστης επιλέξει να αναφέρει την απόδειξη, καλείται να κάνει τα εξής:
1. Να τραβήξει φωτογραφία της απόδειξης.
2. Να εισαγάγει τον λόγο αναφοράς, υπό μορφή πεδίου Λίστας Επιλογών (με δυνατότητα επιλογής μιας τιμής).
3. Να προσθέσει όποιες παρατηρήσεις θέλει.
4. Να επιλέξει αν θα πραγματοποιήσει ανώνυμη ή επώνυμη καταγγελία.
Η αναφορά ενημερώνει το πληροφοριακό σύστημα αξιοποίησης καταγγελιών της ΑΑΔΕ και με βάση αυτήν δρομολογείται ο
σχετικός έλεγχος.
Η εφαρμογή λειτουργεί σε δύο γλώσσες, ελληνικά και αγγλικά. Θα είναι διαθέσιμη για τους πολίτες σε λίγες ημέρες στα
ηλεκτρονικά καταστήματα Google play (για κινητά android) και ΑppStore (για κινητά IOS, δηλαδή της Apple).
Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μία σύντομη παρουσίαση της εφαρμογής πατήστε εδώ.

Ημερίδα “Doing Business with Asia ”
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THESSALONIKI HELEXPO FORUM με
θέμα «Προκαλώντας το μέλλον», στο
Συνεδριακό

Κέντρο

«ΙΩΑΝΝΗΣ

ΒΕΛΛΔΗΣ» του Διεθνούς Εκθεσιακού
& Συνεδριακού Κέντρου Θεσσαλονίκης.
Για περισσότερες πληροφορίες και για
το αναλυτικό πρόγραμμα επισκεφθείτε
το εξής site: https://www.thessalonikihelexpo.forum.gr

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών και το Enterprise Europe
Network (EEN-Hellas 2025) σε συνεργασία με το Ελληνογερμανικό Εμπορικό
και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και το Ελληνο-Ασιατικό Επιχειρηματικό
Συμβούλιο διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα για τις ευκαιρίες και δυνατότητες
επιχειρηματικής παρουσίας στις αγορές της Ασίας.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα
13.00 έως 16.00 στο ΕΒΕΑ, κατά την οποία θα παρουσιασθούν οι αγορές της
Ινδονησίας, των Φιλιππίνων, του Βιετνάμ, της Ταϋλάνδης, της Ιαπωνίας, της
Νοτίου Κορέας και της Ταϊβάν.
Στόχος της εκδήλωσης είναι αφενός να ενημερωθούν τα στελέχη εξωστρεφών
ελληνικών εταιριών για τις αγορές αυτές και αφετέρου όσοι ενδιαφέρονται να
συμμετάσχουν σε Επιχειρηματική Αποστολή που θα διοργανώσουν οι Φορείς
στην Ασία τον προσεχή Νοέμβριο με αποκλειστικό σκοπό συναντήσεις Β2Β με
τοπικές εταιρίες.
Για την παρακολούθηση της ημερίδας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν
εγγραφή στο Doing Business with Asia (ahk.de).
Για το πρόγραμμα της ημερίδας πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με:
➢ τον κ. Γιάννη Πατσιαβό, Senior Manager στο Ελληνογερμανικό
Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο, τηλ.: 2106419026,
6945234747, email: y.patsiavos@ahk.com.gr
➢ την κα Μαρία Ζωγράφου, Προϊσταμένη Τμήματος Διεθνών Σχέσεων
ΕΒΕΑ, τηλ.: 2103643304, email: excom@acci.gr.

Οδηγίες της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας για την πρόληψη επιθέσεων τύπου smishing (SMS phishing)
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 02.09.2022
Καθώς το τελευταίο διάστημα παρατηρούνται αυξημένες αναφορές για αποστολή παραπλανητικών μηνυμάτων τύπου smishing
(SMS phishing), η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας υπενθυμίζει χρήσιμες οδηγίες για την ενίσχυση της ασφάλειας και της
ιδιωτικότητας των πολιτών.
Το Smishing (γνωστό και ως phishing μέσω SMS) συνιστά μια μορφή απόπειρας ηλεκτρονικής απάτης η οποία πραγματοποιείται
μέσω σύντομων μηνυμάτων κειμένου (SMS) μέσω κινητού τηλεφώνου.
Μια επίθεση τύπου smishing εξελίσσεται ως εξής:
•
Το θύμα λαμβάνει ένα μήνυμα SMS στο οποίο ο αποστολέας υποδύεται μία αξιόπιστη οντότητα, οργανισμό ή πρόσωπο.
•
Το SMS είναι σύντομο, και περιέχει ένα σύνδεσμο (link).
•
Κάνοντας κλικ ο ανυποψίαστος χρήστης κατεβάζει στη συσκευή του κακόβουλο λογισμικό (malware) ή ανακατευθύνεται
σε παραπλανητική ιστοσελίδα (malicious website) όπου του ζητείται να παραχωρήσει δεδομένα του, όπως ευαίσθητα
ιδιωτικά στοιχεία, κωδικούς, στοιχεία ταυτότητας ή διαβατηρίου, τραπεζικό λογαριασμό, τραπεζική κάρτα και άλλα.
Περιστατικά τύπου smishing αντιμετωπίζονται σε παγκόσμια κλίμακα. Ειδικά για την Ελληνική επικράτεια έχουν αναφερθεί
κακόβουλα μηνύματα που φαίνεται να αφορούν δήθεν κάποια έκδοση εγγράφου από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη (Gov.gr), ή να
έχουν περιεχόμενο φορολογικού ενδιαφέροντος (όπως επιστροφή φόρου), η να προέρχονται από τραπεζοπιστωτικά ιδρύματα, ή
ακόμα και από εταιρείες εντοπισμού/παράδοσης δεμάτων.
Η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας καλεί τους πολίτες να διαχειρίζονται με προσοχή και υπομονή τα SMS και γενικότερα τα
μηνύματα που λαμβάνουν ακόμα και αν με μια πρώτη ματιά φαίνονται αληθή. Ειδικότερα συστήνονται τα ακόλουθα μέτρα
πρόληψης και προστασίας:
•
Δεν θα πρέπει να πατήσετε κανένα σύνδεσμο (link) που περιλαμβάνεται μέσα στο μήνυμα.
•
Δεν θα πρέπει να απαντάτε και να αντιδράτε βιαστικά σε τέτοια μηνύματα ακόμα και αν παρουσιάζονται ως επείγοντα.
Αφιερώστε λίγο χρόνο αναζήτησης στο διαδίκτυο για να διερευνήσετε την γνησιότητα του μηνύματος. Αν είναι δυνατό
επικοινωνήστε με τον φερόμενο ως αποστολέα για να επιβεβαιώσετε τη γνησιότητα του.
•
Μη δίνετε προσωπικά στοιχεία όπως κωδικούς πρόσβασης, αριθμούς/PIN καρτών, όνομα χρήστη κ.λπ.
•
Σε κάθε περίπτωση, η πρόσβαση στον εκάστοτε φορέα δεν πρέπει να πραγματοποιείται μέσω συνδέσμων από κάποιο
SMS μήνυμα ή email που λάβατε. Θα πρέπει να γίνεται μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του φορέα, του οργανισμού ή
της τράπεζας (ή μέσω της επίσημης εφαρμογής στο κινητό).
•
Διατηρείτε τη συσκευή σας και τις εφαρμογές σας ενημερωμένες.

28η Διεθνής Έκθεση “KavalaExpo 2022”

Metal Expo EurAsia Istanbul 2022

Το Επιμελητήριο Καβάλας ενημερώνει ότι στα πλαίσια
στήριξης της επιχειρηματικότητας, της προώθησης των
ποιοτικών τοπικών προϊόντων και ενίσχυσης της
εξωστρέφειας, διοργανώνει την 28η Διεθνή Έκθεση
«KAVALAEXPO 2022», η οποία θα πραγματοποιηθεί
από τις 7 έως 10 Οκτωβρίου 2022, στον εκθεσιακό χώρο
«Απόστολος Μαρδύρης» στην Νέα Καρβάλη Καβάλας.

Από την Πρεσβεία της Τουρκίας στην Ελλάδα ανακοινώνεται ότι
από την 28η Σεπτεμβρίου έως την 1η Οκτωβρίου 2022 πρόκειται
να πραγματοποιηθεί η Διεθνής Έκθεση “Metal Expo EurAsia
Istanbul 2022” από την Ένωση Εξαγωγέων Μετάλλων και
Μεταλλευμάτων Istanbul (IMMIB) και τη διοργανώτρια εκθέσεων
“Sky Fuarcılık” στην Istanbul - Turkey με επιχορήγηση του
σχετιζόμενου φορέα εξαγωγών.

Η «KAVALAEXPO 2022» έχει καθιερωθεί ως τόπος
διερεύνησης των επιχειρηματικών συνεργασιών, καθώς
δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την εξωστρέφεια των
επιχειρήσεων, την αύξηση της τουριστικής κίνησης με
την
προσέλευση
και
διακίνηση
εμπορικών
αντιπροσώπων και επισκεπτών, από την Ελλάδα και το
εξωτερικό, ιδιαίτερα από τις Βαλκανικές χώρες.
Στη διάρκεια της Έκθεσης θα πραγματοποιηθούν
παράλληλα ημερίδες για την οικονομική ανάπτυξη, την
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, την
εφαρμογή καινοτομίας, την αντιμετώπιση της κρίσης, την
προώθηση επιχειρηματικών συνεργασιών (Β2Β) και τις
ευκαιρίες
προσαρμογής
των
μικρομεσαίων
επιχειρήσεων, στη νέα οικονομική κατάσταση.
Οι επιχειρήσεις που θέλουν να συμμετέχουν στην
έκθεση πρέπει να συμπληρώσουν την συνημμένη
αίτηση και να την στείλουν το αργότερο μέχρι τις 13
Σεπτεμβρίου 2022.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να
απευθυνθείτε στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 222212,
κα Σ. Μαυρομμάτη (εσωτ. 4), κα Α. Μάρκου (εσωτ. 13),
κα. Δ. Παρασύρη (εσωτ.11) και στην ιστοσελίδα
www.kcci.gr

Στην έκθεση προσκαλούνται τα στελέχη των διοικήσεων των
εταιριών που δραστηριοποιούνται στους τομείς τεχνολογιών
κατασκευής σιδήρου, χάλυβα και μετάλλου.
Παράλληλα με την έκθεση υπάρχει ειδική διοργάνωση από το
Υπουργείο, η οποία διαρκεί 3 ημέρες και περιλαμβάνει επίσκεψη
στον εκθεσιακό χώρο, καθώς και συναντήσεις με τους
παραγωγούς.
Οι λεπτομέρειες της συγκεκριμένης διοργάνωσης είναι όπως
παρακάτω:
Κατά τη διάρκεια των ημερομηνιών της έκθεσης (27 - 30
Σεπτεμβρίου 2022), το Υπουργείο θα καλύψει τα έξοδα
διαμονής ενός εκπροσώπου από κάθε εταιρία για 3 νύχτες, το
πρωινό καθώς και τις μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο
και στον εκθεσιακό χώρο. Τα έξοδα διαμονής θα καλυφθούν
μόνο εφόσον οι επισκέπτες λάβουν μέρος στο συγκεκριμένο
πρόγραμμα και ταξιδέψουν στις συγκεκριμένες ημερομηνίες (27
- 30 Σεπτεμβρίου 2022) (διαμονή 3 νυχτών). Σε περίπτωση που
οι επισκέπτες επιθυμούν να ταξιδέψουν λιγότερες ημέρες ή σε
διαφορετικές ημερομηνίες, θα πρέπει να καλύψουν οι ίδιοι τα
έξοδά τους.
Oι εταιρίες που επιθυμούν να επισκεφθούν την έκθεση, πρέπει
να συμπληρώσουν τη συνημμένη αίτηση και να την αποστείλουν
το αργότερο μέχρι τις 16.09.2022 στα εξής e-mail:
athens@trade.gov.tr ή thessaloniki@trade.gov.tr.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
https://www.metalexpo.com.tr/.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ E. 2066 /02-09-2022 (ΑΔΑ: 61Ε346ΜΠ3Ζ-Τ02)
Διευκρινίσεις για την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. 13% στις υπηρεσίες που παρέχονται από κολυμβητήρια.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 30/003/000/3214/02.09.2022 (ΑΔΑ: ΨΔ7Μ46ΜΠ3Ζ-ΧΝΨ)
Αποστολή κανονισμών που τροποποιούν τον κανονισμό (ΕΚ) 1881/2006

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 30/003/000/3222 /05-09-2022 (ΑΔΑ: 6ΝΝΒ46ΜΠ3Ζ-Χ9Ε)
Αποστολή κανονισμού (ΕΕ) 2022/685 της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 333 /2007 [Εκτελεστικός
Κανονισμός (ΕΕ) 2022/685 της Επιτροπής της 28ης Απριλίου 2022]

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1121 /29-08-2022 (ΦΕΚ 4642/Τεύχος Β΄/02.09.2022)
Επίσπευση επιστροφής Φ.Π.Α. με χρήση μεθόδου ανάλυσης κίνδυνου σε αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από υποκείμενους στο
φόρο με εγκατάσταση σε άλλο κράτος-μέλος.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1119 /11-08-2022 (ΑΔΑ: ΨΙΑΓ46ΜΠ3Ζ-ΧΣ4)
Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός διαδικασίας επιβολής κυρώσεων για παραβάσεις των διατάξεων που αφορούν
στα ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών εκροών σε πρατήρια υγρών
καυσίμων και εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης. (ΦΕΚ 4647/Τεύχος Β΄/05.09.2022)

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε. 2067 /31-08-2022 (ΑΔΑ: Ψ0Φ446ΜΠ3Ζ-Χ57)
Κοινοποίηση της Απόφασης (ΕΕ)C(2022) 4469 της Επιτροπής της 1ης Ιουλίου 2022 σχετικά με την απαλλαγή από εισαγωγικούς
δασμούς και Φ.Π.Α. κατά την εισαγωγή, η οποία χορηγείται για εμπορεύματα που πρόκειται να διανεμηθούν δωρεάν στα άτομα
που προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο στην Ουκρανία και στα άτομα που έχουν ανάγκη στην Ουκρανία

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
προϊόντων. Τροποιητική ρύθμιση για την επέκταση της διάρκειας ζωής των προϊόντων.
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: +202-27948482,
27952036, email: ecocom-cairo@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .

ΑΛΒΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στα Τίρανα, απέστειλε έγγραφο με θέμα:
-Ενημερωτικό Δελτίο Ιουλίου -Αυγούστου 2022
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στα
Τίρανα (www.agora.mfa.gr/al51), email: ecocom-tirana@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
86η ΔΙΕΘΝΗΣ 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
4η Διεθνής Έκθεση E L E C - T E C
Πόλη: Αθήνα MEC Παιανίας
Ημερομηνία:07-09 Οκτωβρίου 2022
Εκθέματα: Hλεκτρολογικά είδη
Πληροφορίες: Site: https://www.elec-tec.gr/el/default.asp?sw=1920 , τηλ: 210 6800470
email: info=elec-tec.gr@mailstudio.gr
28η Kavalaexpo 2022
Πόλη: Καβάλα, Ανατολική Μακεδονία
Ημερομηνία: 7-10 Οκτωβρίου 2022
Εκθέματα: Έκθεση προϊόντων και υπηρεσιών τεχνολογίας
Πληροφορίες: Site: www.kcci.gr
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 2022
Πόλη: METROPOLITANEXPO, Αθήνα
Ημερομηνία:14-16 Οκτωβρίου2022
Εκθέματα:Έκθεσηαλουμινίου
Πληροφορίες: Site: http://www.aluminium.org.gr/ , τηλ: 2107256130
e-mail: info@aluminium.org.gr
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα
Ημερομηνία: 14-16 Οκτωβρίου 2022
Εκθέματα: Έκθεση με θέμα την οικοδομή
Πληροφορίες: Site: https://buildexpogreece.com/category/oikodomi-expo-news/
29η Διεθνής Έκθεση Γεωργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και Εφοδίων Agrotica
Πόλη: ΔΕΘ-Helexpo, Θεσσαλονίκη
Ημερομηνία: 20-23/10/2022
Εκθέματα:Έκθεση Γεωργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και Εφοδίων
Πληροφορίες: Site: https://agrotica.helexpo.gr/el, τηλ: 2310 291 101
e-mail: agrotica@helexpo.gr
Thematic Tourism Expo & Food Festival
Πόλη: Λαμία
Ημερομηνία: 20-23 Οκτωβρίου 2022
Εκθέματα: προβολή και προώθηση τουριστικών προϊόντων
Πληροφορίες: Site: https://tte.gr/
ENERGIA.TEC
Πόλη: MEC Παιανίας
Ημερομηνία: 21-23 Οκτωβρίου 2022
Εκθέματα: ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας, ηλεκτροκίνησης, αυτοματισμού
Πληροφορίες: Site: www.tpress.gr
Β2Β Travel & M.I.C.E. Event ATHENS
Πόλη: Brown Hotels, Αθήνα
Ημερομηνία: 31/10/2022 - 01/11/2022
Εκθέματα: Έκθεση για τον Ελληνικό Τουρισμό
Πληροφορίες: Site: http://b2btravelevent.com/
email: director@b2btravelevent.com
37η Διεθνής Έκθεση Τουρισμού
Πόλη: ΔΕΘ
Ημερομηνία: 18-20 Νοεμβρίου 2022
Εκθέματα: Services, Travel and Tourism Agencies
Πληροφορίες: Site: https://philoxenia.helexpo.gr/en/%CE%97ours

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
7th IΝDIA WATER WEEK
Πόλη: India Expo Centre, Greater Noida, National Capital Region (NCR), Νέο Δελχί, Ινδία
Ημερομηνία: 1-5 Νοεμβρίου 2022
Εκθέματα: Έκθεση προϊόντων και υπηρεσιών τεχνολογίας για την αξιοποίηση υδάτινων πόρων
Πληροφορίες: Site: https://www.indiawaterweek.in/ , e-mail: connect@indiawaterweek.in

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

ECO LIFE SCANDINAVIA & NORDIC FOOD FAIR 2022
Πόλη: Μάλμε, Σουηδία
Ημερομηνία: 16-17 Νοεμβρίου 2022
Εκθέματα: Βιολογικά τρόφιμα και ποτά
Πληροφορίες: site: https://www.tradefairdates.com/Eco+Life+Scandinavia-M5701/Malm%C3%B6.html

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

380

20/9/2022 ΑΝΟΙΚΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
10.300 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΟΘΟΝΩΝ, ΤΗΛ. 2103893321

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

383

20/9/2022 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΡΘΟΠΑΝΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ
ΦΡΟΥΡΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΕ ΑΞΟΝΙΚΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ, ΤΗΛ. 2310381080

424 ΓΣΝΕ

386

20/09/2022 ΑΝΟΙΧΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4, ΤΗΛ. 210 3893321

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

381

5/10/22 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤΗΝ Δ.Κ.
ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΤΗΛ.2313300500

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ

382

10/10/22 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΕΚΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 2022, ΤΗΛ.
2313317777

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

385

10/10/2022 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ
ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΙΑΣ-ΠΛΥΣΗΣ
ΣΚΕΥΩΝ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ-ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ, ΤΗΛ. 2103483144

ΑΣΔΥΣ ΘΗΣΕΑΣ

384

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ
ΜΕ
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ ΜΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΙΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΕΟΥ Ή
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΤΗΛ. 2102466900

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

•

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.

