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Ποιά προβλήματα ταλανίζουν τις χειροτεχνικές επιχειρήσεις

Έλλειψη ρευστότητας αντιμετωπίζουν 8 στις 10 χειροτεχνικές επιχειρήσεις ενώ 6 στις 10 έρχονται αντιμέτωπες με το κόστος, τη
διαθεσιμότητα και την αξιοπιστία πρόσβασης σε πρώτες ύλες, 5 στις 10 κάνουν λόγο για χαμηλή πρόσβαση στη χρηματοδότηση,
5 στις 10 για αυξημένο ανταγωνισμό ενώ αντίστοιχο είναι το ποσοστό των επιχειρήσεων που μιλούν για ανεπαρκή στελέχωση. Τα
στοιχεία αυτά προκύπτουν από τη χαρτογράφηση του τομέα της Χειροτεχνίας Καλλιτεχνικής Βιοτεχνίας ανά κλάδο. Στόχος της
μελέτης, είναι η καταγραφή και χαρτογράφηση των επιχειρήσεων όλων των κλάδων της καλλιτεχνικής βιοτεχνίας, η δημιουργία
κατάλληλης βάσης δεδομένων και η ανίχνευση και καταγραφή των κύριων χαρακτηριστικών και ειδικών αναγκών τους και
εκπονήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η μελέτη παρουσιάστηκε σήμερα
σε ημερίδα με θέμα: «Χειροτεχνική Επιχειρηματικότητα και Επαγγελματικές Δεξιότητες στη Βιομηχανία 4.0» που πραγματοποίησαν
στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης τα Βιοτεχνικά Επιμελητήρια Αθήνας - Θεσσαλονίκης - Πειραιά και η Γενική Γραμματεία
Βιομηχανίας.
Αξίζει να σημειωθεί πως στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται 11.000 επιχειρήσεις του κλάδου, το 77,6% είναι ατομικές ενώ 46%
οικογενειακές επιχειρήσεις. Το 77,6% καταγράφει τζίρο κάτω από 30.000 ευρώ, ενώ το 91,2% απασχολεί 1 έως 5 εργαζόμενους.
Ανάγκη εξειδίκευσης του προσωπικού
Σε ποια επίπεδα υπάρχει ανάγκη εξειδίκευσης προσωπικού σύμφωνα με τους συμμετέχοντες στη μελέτη;
Το 45,2% των εν λόγω επιχειρήσεων θεωρεί πως υπάρχει ανάγκη για τεχνικές δεξιότητες, το 35,4% για ξένες γλώσσες, το 34,6%
για βασικές γνώσεις υπολογιστή, αντίστοιχο ποσοστό απαντά πως υπάρχει ανάγκη για διαφήμιση, e-shop, marketing, 30% για
εξειδίκευση προσωπικού στη σχεδίαση με υπολογιστές, το 29,6% για δημόσιες σχέσεις και εξυπηρέτηση πελατών, το 5% για
οικονομική - διοικητική διαχείριση και το 3% για πιστοποίηση ποιότητας.
Το 44% των συμμετεχόντων στη μελέτη θεωρεί πως το βασικότερο κριτήριο για την επιλογή νέου προσωπικού είναι η προϋπηρεσία
στο αντικείμενο.
Αναφορικά με τις κρίσιμες παρεμβάσεις το 95,45% των συλλογικών φορέων δηλώνουν την ανάγκη εθνικού χειροτεχνικού σήματος,
ενώ για το εν λόγω ζήτημα το ποσοστό των επιχειρήσεων διαμορφώνεται σε 71,6%. Επιπρόσθετα, μεταξύ άλλων, το 89% των
επιχειρήσεων θεωρεί απαραίτητη την παρέμβαση για χρηματοδότηση, το 75% για επιχορηγήσεις, το 61% για φοροαπαλλαγές, το
87% για διεθνοποίηση, το 82% για κοινές ενέργειες προβολής.
«Η στήριξη της χειροτεχνίας στην Ελλάδα και η προώθηση του επιχειρηματικού οικοσυστήματος του κλάδου αποτελεί ζητούμενο
στην εποχή μας δεδομένου πως ζούμε στην εποχή των αλλαγών και της 4ης βιομηχανικής επανάστασης. Η χειροτεχνική
επιχειρηματικότητα έχει ανάγκη από τη δημιουργία στοχευμένων χρηματοδοτικών εργαλείων. Χρειάζεται αποτελεσματικές
πολιτικές, οι οποίες θα στηρίξουν την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα των ίδιων των επιχειρήσεων του κλάδου» ανάφερε
κατά τον χαιρετισμό του ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Αναστάσιος Καπνοπώλης.
Την ανάγκη πίεσης για ενίσχυση της τεχνικής εκπαίδευσης επισήμανε ο πρόεδρος του ΒΕΠ, Γιώργος Παπαμανώλης – Ντόζας
υπογραμμίζοντας πως προέρχεται από χειροτεχνική οικογένεια και κατά συνέπεια γνωρίζει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο
χώρος.
Στη σύμπραξη των τριών Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων αναφέρθηκε ο α΄ αντιπρόεδρος του ΒΕΑ, Κωνσταντίνος Δαμίγος τονίζοντας
τα οφέλη της «ισχύς εν τη ενώσει» καθώς και την προσπάθεια των επιμελητηρίων να αναδείξουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
που διαθέτουν ανταγωνιστικά προϊόντα.
Στη συμβολή των επιμελητηρίων ως σύμβουλοι της περιφέρειας αναφέρθηκε ο Πάρις Μπίλιας, αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και
Δικτυών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας τονίζοντας πως στην περίοδο που διανύουμε είναι δύσκολο να βρεθούν
εξειδικευμένα στελέχη. Μάλιστα επισήμανε πως θα πρέπει να δημιουργηθούν χρηματοδοτικά εργαλεία για τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις.
Αξίζει να σημειωθεί πως εισηγητές στην ημερίδα ήταν οι:
- Μαρίνα Μανιάτη, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Διαχειριστής εταιρείας Premium Consulting
- Τηλέμαχος Μπούρτζης, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Στέλεχος εταιρείας Premium Consulting
- Γιώργος Φρυσαλάκης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Επιχειρηματικότητας και Μικρών - Μεσαίων Επιχειρήσεων
- Αικατερίνη Τριβέλη, Χημικός MSc Διεύθυνση Επιχειρηματικότητας και Μικρών – Μεσαίων Επιχειρήσεων
Για όσους ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν την ως άνω εκδήλωση βιντεοσκοπημένη, το βίντεο της εκδήλωσης «Χειροτεχνική
Επιχειρηματικότητα και Επαγγελματικές Δεξιότητες στη Βιομηχανία 4.0» βρίσκεται εδώ:
https://www.youtube.com/watch?v=N-D_7t3-dv8&feature=youtu.be

Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και
ΔΥΠΑ για την εβδομάδα 12-16 Σεπτεμβρίου
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη
ανακοίνωση:
59,3 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 60.865
περίπου δικαιούχους κατά την εβδομάδα 12-16
Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο των προγραμματισμένων
καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας
Υπηρεσίας Απασχόλησης.
Ειδικότερα:
1. Από τον e-ΕΦΚΑ θα καταβληθούν:
•
15,6 εκατ. ευρώ σε 650 δικαιούχους σε
συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ
•
202.754 ευρώ σε 215 δικαιούχους για
παροχές
σε
χρήμα
(επιδόματα
μητρότητας,
κυοφορίας,
ασθενείας,
ατυχήματος, έξοδα κηδείας)
2. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
•
15 εκατ. ευρώ σε 38.000 δικαιούχους για
καταβολή επιδομάτων ανεργίας και
λοιπών επιδομάτων
•
18 εκατ. ευρώ σε 14.000 δικαιούχους στο
πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων
απασχόλησης
•
9 εκατ. ευρώ σε 6.000 δικαιούχους για
Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα
•
1,5 εκατ. ευρώ σε 1.000 μητέρες για
επιδοτούμενη άδεια μητρότητας

Εθνική Στρατηγική για τη Βιομηχανία
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
09.09.2022
Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων στο πλαίσιο των ενεργειών
του για την προώθηση της ανάπτυξης και της ανθεκτικότητας της
ελληνικής οικονομίας, προχώρησε στην εκπόνηση της Εθνικής
Στρατηγικής για τη Βιομηχανία. Το εμβληματικό αυτό έργο
υλοποιείται με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας
υπό τη στενή εποπτεία και καθοδήγηση της Κυβερνητικής Επιτροπής
Βιομηχανίας.
Η Εθνική Στρατηγική για τη Βιομηχανία εξειδικεύει και προωθεί την
επίτευξη των επιμέρους στόχων του «Σχεδίου Ανάπτυξης για την
ελληνική Οικονομία», οι οποίοι συνδέονται με την αύξηση της
παραγωγικότητας/απασχόλησης, ενώ ταυτόχρονα συναρθρώνεται
στο ευρύτερο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Βιομηχανικής Στρατηγικής
και της υλοποίησης του αναπτυξιακού σχεδίου της Ευρωπαϊκής
Πράσινης Συμφωνίας.
Η Εθνική Στρατηγική Βιομηχανίας θα αποτελέσει το βασικό εργαλείο
βιομηχανικής πολιτικής της χώρας μας για την επόμενη δεκαετία,
υλοποιώντας δράσεις και μεταρρυθμίσεις που θα έχουν ουσιαστικό
αντίκτυπο στην καθημερινότητα της βιομηχανίας, αλλά και
εμβληματικά έργα/εθνικές πρωτοβουλίες που θα μετασχηματίσουν
το παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδας.
Αναλυτικά το σχετικό Δελτίο Τύπου εδώ.
Συνημμένα:
Εναρκτήρια έκθεση – GGV_Inception Report
Εθνική Στρατηγική Βιομηχανίας και Σχέδιο Δράσης – National
Industrial Strategy and Action Plan
Επικοινωνιακή Στρατηγική – GIS_Del 3 – Dissemination Plan
Μηχανισμός Διακυβέρνησης – GGV_Del5_Governance Mechanism

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων
επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών,
με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία και επιχορήγηση 14.800 ευρώ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΥΠΑ 12.09.2022
Τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 13:00 ξεκινάει η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων χρηματοδότησης για το νέο
«Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29
ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία».
Ο στόχος της δράσης, διάρκειας 12 μηνών, είναι η προώθηση στην αυτοαπασχόληση 3.000 νέων ανέργων μέσω της δημιουργίας
βιώσιμων επιχειρήσεων, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου
2022 και ώρα 15:00.
Η επιχορήγηση ανέρχεται σε 14.800 € και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις ως εξής:
• 1η δόση 4.000 ευρώ, μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ
• 2η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του α’ εξάμηνου από την έναρξη
• 3η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του β’ εξάμηνου από την έναρξη
Δικαιούχοι της δράσης είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ ηλικίας 18-29 ετών, που υποβάλλουν αίτηση
χρηματοδότησης και πρόταση επιχειρηματικού σχεδίου μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη διεύθυνση https://www.ependyseis.gr
Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 45.000.000 €, συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο-Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση 2014 - 2020».
Η διαδικασία, η μεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων περιγράφονται αναλυτικά στη Δημόσια Πρόσκληση. Για
περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τη διεύθυνση: https://www.dypa.gov.gr/proghrammataanoikhta
Δείτε το Ενημερωτικό του Προγράμματος εδώ.
Δείτε το ΦΕΚ του προγράμματος εδώ.
Δείτε τη Δημόσια Πρόσκληση εδώ.
Δείτε το εγχειρίδιο νέας υποβολής αίτησης χρηματοδότησης εδώ.
Δείτε τον πίνακα με τους εξαιρέσιμους ΚΑΔ (με κόκκινη σήμανση) εδώ.
Για να υποβάλετε την αίτησή σας πατήστε εδώ.

Διατίθενται εκ νέου 4.512 θέσεις από το «Ανοιχτό
πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων
εργασίας»

«Κλείνουν» οι αιτήσεις για τις 67 τελευταίες θέσεις του
προγράμματος απασχόλησης 2.000 ανέργων από
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη
ανακοίνωση:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΥΠΑ 12.09.2022
Την Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2022 στις 23:59, λήγει η
προθεσμία για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για το
«Ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών για την πρόσληψη
2.000 ανέργων από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες», καθώς
έχουν ήδη ολοκληρωθεί 1.933 προσλήψεις και απομένουν 67
επιδοτούμενες θέσεις.
Το πρόγραμμα επιχορηγεί για 12+12 μήνες το 90% του
συνολικού κόστους (μισθολογικού και μη μισθολογικού) για
την πρόσληψη ανέργων από ιδιωτικές και δημόσιες
επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς που ασκούν οικονομική
δραστηριότητα, καθώς και από επιχειρήσεις των Δήμων και
των Περιφερειών. Στην επιχορήγηση συμπεριλαμβάνονται
και τα αντίστοιχα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα, επιδόματος
αδείας στον ιδιωτικό τομέα.
Το πρόγραμμα αφορά την πρόσληψη 2.000 εγγεγραμμένων
άνεργων Ατόμων με Αναπηρίες (AμεΑ), Απεξαρτημένων από
εξαρτησιογόνες
ουσίες,
Αποφυλακισμένων,
Νεαρών
Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε
κοινωνικό κίνδυνο, γυναικών θυμάτων έμφυλης βίας,
θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, διεμφυλικών προσώπων,
θυμάτων της εμπορίας ανθρώπων και ατόμων που
συνεχίζουν να διαμένουν μετά την ενηλικίωσή τους σε
Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας και είναι
εγγεγραμμένα στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων του ΕΚΚΑ.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται
στα 33.000.000 € και καλύπτεται από πόρους της ΔΥΠΑ.

Συνολικά 4.512 θέσεις από το «Ανοιχτό πρόγραμμα
100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας» θα
διατεθούν εκ νέου για όσους επιθυμούν να μπουν στο
πρόγραμμα. Το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ θα
είναι διαθέσιμο για την υποβολή αιτήσεων ένταξης
αμιγώς μόνο για το πρόγραμμα αυτό από επιχειρήσεις
– εργοδότες σύμφωνα με τα κριτήρια αυτού, από
12/09/2022 και μέχρι εξαντλήσεως των θέσεων
αυτών.
Υπενθυμίζεται πως το Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, με σκοπό την ενίσχυση της
απασχόλησης, κατάρτισε και υλοποιεί επιτυχώς από τον
Οκτώβριο 2020 το «Ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νέων
επιδοτούμενων θέσεων εργασίας», που επεκτάθηκε για
άλλες 50.000 νέες θέσεις εργασίας τον Δεκέμβριο του
2021. Οι προβλεπόμενες θέσεις (150.000) καλύφθηκαν
σύμφωνα με τις αιτήσεις ένταξης των επιχειρήσεων και τις
αντίστοιχες προσλήψεις εργαζομένων κατά τον μήνα
Απρίλιο 2022.
Στο
πλαίσιο
εκκαθάρισης
του
προγράμματος,
διαπιστώθηκε πως 4.512 συμβάσεις εργασίας δεν
ολοκληρώθηκαν. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τα στοιχεία
του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, οι θέσεις αυτές μπορούν να διατεθούν.
Σημειώνεται πως για τις θέσεις αυτές δεν ισχύει η
παράλληλη ένταξη με το πρόγραμμα «Πρώτο Ένσημο».

Για τη Δημόσια Πρόσκληση και για να βρείτε αναλυτικές
πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση:
https://www.dypa.gov.gr/proghrammata-anoikhta

Απλοποίηση δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία της αίτησης στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών
(Ν. 4738/2020)
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 12.09.2022
Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει ότι απλοποιούνται τα δικαιολογητικά που υποχρεούται να προσκομίσει ο αιτών κατά την
υποβολή αίτησης στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, με στόχο την επιτάχυνση της διαδικασίας (ΚΥΑ με Αριθμ.
122836 ΕΞ 2022, ΦΕΚ 4696/Τεύχος Β΄/08.09.2022).
Για μία σειρά δικαιολογητικών δεν απαιτείται η προσκόμισή τους κατά τη στιγμή της αίτησης, αλλά μόνον εάν τα ζητήσουν οι
πιστωτές, το Δημόσιο ή και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.
Συγκεκριμένα, καταργείται η υποχρεωτική προσκόμιση κατά την υποβολή της αίτησης, της δήλωσης για κάθε μεταβίβαση ή
επιβάρυνση περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη που έγινε εντός των τελευταίων πέντε (5) ετών πριν από την υποβολή της
αίτησης, της δήλωσης για κάθε καταβολή μερίσματος από τον οφειλέτη προς τους μετόχους ή εταίρους ή άλλη συναλλαγή, εκτός
των τρεχουσών συναλλαγών της επιχείρησης, που έγινε εντός των τελευταίων δύο (2) ετών πριν από την υποβολή της αίτησης,
των στοιχείων κάθε νομικού προσώπου συνδεδεμένου με τον οφειλέτη στη διάρκεια των εξήντα (60) μηνών που προηγούνται της
ημερομηνίας υποβολής της αίτησης, καθώς και των στοιχείων ακινήτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων που τυχόν
μεταβιβάστηκαν από τον οφειλέτη σε πρόσωπα συνδεδεμένα με τον οφειλέτη στη διάρκεια των εξήντα (60) μηνών που προηγούνται
της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης, του καταλόγου των προσώπων που αμείβονται από τον οφειλέτη και τα οποία αποτελούν
συνδεδεμένα πρόσωπα με αυτόν, καθώς και της ανάλυσης των αμοιβών αυτών κατά τα τελευταία δύο (2) έτη πριν από την υποβολή
της αίτησης. Επίσης, καταργείται η υποχρέωση αναφοράς της οικονομικής κατάστασης, των λόγων της οικονομικής αδυναμίας και
των προοπτικών της επιχείρησης του οφειλέτη. Επίσης, πλέον υποβάλλονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των τελευταίων
3 περιόδων.
Παράλληλα, δεν θα απαιτείται η εκ των προτέρων προσκόμιση του Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας. Αντ’ αυτού,
κατά την οριστική υποβολή της αίτησης υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση και αίτηση του οφειλέτη προς το αρμόδιο Πρωτοδικείο για
τη χορήγηση του Πιστοποιητικού. Το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας πρέπει, πλέον, να υποβληθεί από τον
αιτούντα εντός τριών μηνών από την οριστική υποβολή της αίτησης, διευκολύνοντας έτσι σημαντικά τους οφειλέτες σε περίπτωση
καθυστέρησης έκδοσής του.
Το Υπουργείο Οικονομικών, μέσω της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, συνεχίζει να παρακολουθεί στενά την
πορεία των αιτήσεων στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών και θα παρεμβαίνει άμεσα με σχετικές νομοθετικές
βελτιώσεις προς όφελος των οφειλετών για την ανάδειξη του Εξωδικαστικού Μηχανισμού.

Έναρξη λειτουργίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος κρατικής στήριξης της κύριας κατοικίας των
ευάλωτων νοικοκυριών
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 15.09.2022
Το Υπουργείο Οικονομικών ενεργοποίησε την πλατφόρμα (https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/diakheiriseopheilon/programma-suneisphoras-demosiou-se-eualotous-opheiletes-endiameso-programma)
του
νέου
προγράμματος
συνεισφοράς του Δημοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες (ν.4916/22) με σκοπό τη στήριξη της κύριας κατοικίας τους, μέχρι τη
μεταβίβασή της στον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων (ν.4738/20).
Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα Κρατικής στήριξης απευθύνεται σε ευάλωτους οφειλέτες που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις
δανειακές τους υποχρεώσεις και περιλαμβάνει:
Κρατική επιδότηση έως 80% της δόσης του στεγαστικού δανείου της κύριας κατοικίας των ευάλωτων οφειλετών, από 70 έως 210
ευρώ μηνιαίως για διάστημα 15 μηνών.
Αναστολή μέτρων των πιστωτών για την κύρια κατοικία (π.χ. κατασχέσεις, πλειστηριασμοί και εξώσεις).
Προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα και την παροχή της Κρατικής επιδότησης είναι να πληρούνται τα κριτήρια
επιλεξιμότητας – εισοδηματικά, περιουσιακά και λοιπά κριτήρια – που θεσπίστηκαν και ισχύουν στο προνοιακό πρόγραμμα
«Επίδομα Στέγασης» (ΚΥΑ 71670, ΦΕΚ 4500/Β/29-9-2021).
Τα εν λόγω κριτήρια ελέγχονται και διασταυρώνονται κατά την έκδοση της «Βεβαίωσης Ευάλωτου Οφειλέτη», η οποία είναι
απαραίτητη για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα και εκδίδεται από ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης
Ιδιωτικού Χρέους
(https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/diakheirise-opheilon/bebaiose-eualotou-opheilete).
Για περαιτέρω ενημέρωση σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο και τις επιλογές διαχείρισης των οφειλών τους, οι πολίτες μπορούν να
απευθύνονται στα Κέντρα Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών (ΚΕΥΔ/ΓΕΥΔ), κατόπιν ραντεβού στο τηλέφωνο:
213.212.57.30.
Δείτε αναλυτικά το σχετικό Δελτίο Τύπου εδώ.

Ένταξη στην ηλεκτρονική εφαρμογή χορήγησης
επιδόματος μητρότητας των ασφαλισμένων γυναικών των
ειδικών κατηγοριών του e-ΕΦΚΑ
Η Γενική Διεύθυνση Παροχών και Υγείας του e-ΕΦΚΑ εξέδωσε το
με αρ. πρωτ. 420447/15.09.2022 Γενικό Έγγραφο σχετικά με την
ένταξη των ασφαλισμένων γυναικών των ειδικών κατηγοριών που
υπάγονται στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ στην ηλεκτρονική
εφαρμογή χορήγησης επιδόματος μητρότητας.
Στο εν λόγω έγγραφο διευκρινίζεται ότι οι ασφαλισμένες, μέσω
της ηλεκτρονικής υπηρεσίας (https://www.efka.gov.gr/el), θα
υποβάλουν αίτηση για τη χορήγηση του επιδόματος μητρότητας
(κυοφορίας) με την έναρξη της κυοφορίας τους, εφόσον έχει
προηγηθεί η ηλεκτρονική έκδοση της βεβαίωσης Πιθανής
Ημερομηνίας Τοκετού από τον μαιευτήρα γυναικολόγο ιατρό, ο
οποίος είναι πιστοποιημένος με το Σύστημα Ηλεκτρονικής
Συνταγογράφησης της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και για τη χορήγηση του
επιδόματος μητρότητας (λοχείας) μετά την έκδοση της
ληξιαρχικής πράξης γέννησης του τέκνου.
Περαιτέρω αναφέρεται ότι για την ηλεκτρονική υποβολή των
προαναφερομένων αιτημάτων πρέπει προηγουμένως οι
ασφαλισμένες να αυθεντικοποιηθούν με τη χρήση των κωδικών
διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο έγγραφο, πατήστε εδώ.

2ος Κύκλος Συζήτησης για την Πράσινη
Επιχειρηματικότητα
Ο 2ος κύκλος συζήτησης για την πράσινη
επιχειρηματικότητα
θα
πραγματοποιηθεί
την
Παρασκευή 16/9 από τις 11:00 π.μ. έως τις 12:00 μ.μ.
μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ. Διοργανώνεται στο
πλαίσιο του έργου #AGE (Alliance for Green
Entrepreneurship), το οποίο υλοποιείται με τη
συγχρηματοδότηση του Erasmus.
Η ANCE συμμετέχει ως φορέας υλοποίησης του έργου
και αποσκοπεί στο να ερευνήσει τις ανάγκες που
υπάρχουν στην Ελλάδα γύρω από την πράσινη
επιχειρηματικότητα, την κυκλική οικονομία, το
νομοθετικό πλαίσιο, την υποστήριξη και την
εκπαίδευση νέων επιχειρηματιών στον πράσινο τομέα.
Απευθύνεται σε :
•
Εκπαιδευτές ενηλίκων στον τομέα της πράσινης
επιχειρηματικότητας ή/και της κυκλικής οικονομίας
•
Εκπαιδευόμενους στους ίδιους τομείς
•
Επιχειρηματίες και εν δυνάμει επιχειρηματίες στο
χώρο της πράσινης επιχειρηματικότητας και της
κυκλικής οικονομίας
Μετά την εγγραφή σας θα λάβετε το αναλυτικό
πρόγραμμα και τον σχετικό σύνδεσμο.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να
επισκεφθείτε το site: http://www.ance-hellas.org/ ή
μπορείτε να επικοινωνήσετε στο εξής email:
npapagiannakou@ance-hellas.org
ή
στο
εξής
τηλέφωνο: 210-8215044.

25ος Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου “Japan Wine Challenge 2022”
Η Πρεσβεία της Ελλάδος στο Τόκυο ανακοινώνει ότι ο 25ος Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου “Japan Wine Challenge 2022” θα
πραγματοποιηθεί από τις 2 έως 5 Νοεμβρίου 2022 στο Tόκυο. Πρόκειται για τον παλαιότερο και σημαντικότερο διαγωνισμό οίνου
της Ασίας. Οι δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να αποστέλλονται έως τις 7 Οκτωβρίου 2022.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μπείτε στο εξής site:
https://www.japanwinechallenge.com/en/how-to-enter

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

➢

Αυξήθηκαν κατά 17,9% τα αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά τον Αύγουστο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΣΤΑΤ 12.09.2022
Κατά 17,9% αυξήθηκαν τα αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά τον Αύγουστο (καινούργια ή μεταχειρισμένα
εξωτερικού) και διαμορφώθηκαν στα 16.055 αυτοκίνητα έναντι 13.612 τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2021. Σύμφωνα με τα στοιχεία
της ΕΛΣΤΑΤ, αύξηση 2,7% είχε παρουσιάσει η κυκλοφορία για πρώτη φορά αυτοκινήτων (καινούργιων ή μεταχειρισμένων
εξωτερικού) τον Αύγουστο του έτους 2021 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020. Τα καινούργια αυτοκίνητα που
κυκλοφόρησαν τον Αύγουστο του 2022 ανέρχονται σε 9.785 έναντι 7.130 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2021,
παρουσιάζοντας αύξηση 37,2%.
➢

Αύξηση 123,7% σημείωσε ο αριθμός των κενών θέσεων εργασίας το β' τρίμηνο 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΣΤΑΤ 13.09.2022
Αύξηση 123,7% σημείωσε ο αριθμός των κενών θέσεων εργασίας, στο σύνολο της οικονομίας εκτός από τον πρωτογενή τομέα
και τις δραστηριότητες των νοικοκυριών, το β' τρίμηνο εφέτος σε σύγκριση με το β' τρίμηνο 2021 (27.246 θέσεις και 12.181 θέσεις
αντίστοιχα), έναντι αύξησης 117,8% κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2021 προς το 2020. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, κενή θέση
εργασίας θεωρείται μία νεοδημιουργηθείσα θέση, μία ήδη κενή θέση ή μία θέση που πρόκειται να κενωθεί σύντομα, για την οποία
ο εργοδότης έχει προβεί πρόσφατα σε δραστικές ενέργειες για να βρεθεί κατάλληλος υποψήφιος, εκτός της επιχείρησης, και η
οποία είναι διαθέσιμη είτε άμεσα είτε στο άμεσο/εγγύς μέλλον. Σημειώνεται ότι οι κενές θέσεις εργασίας αφορούν μόνο στους
μισθωτούς.
➢

Άνοδος 28,9% του δείκτη παραγωγής στις κατασκευές στο β’ τρίμηνο 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΣΤΑΤ 14.09.2022
Άνοδο 28,9% κατέγραψε ο δείκτης παραγωγής στις κατασκευές στο β΄ τρίμηνο, σε σχέση με το β΄ τρίμηνο του 2021, έναντι αύξησης
18,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2021 με το 2020. Όπως αναφέρει η ΕΛΣΤΑΤ, ο Δείκτης
Παραγωγής στις Κατασκευές του β΄ τριμήνου 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του α΄ τριμήνου 2022, παρουσίασε
αύξηση 47,9% έναντι αύξησης 31,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του β΄ τριμήνου 2021 με το α΄ τρίμηνο 2021.

➢

Αύξηση 39,3% του τζίρου των ελληνικών επιχειρήσεων το β΄ τρίμηνο 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΣΤΑΤ 14.09.2022
Αύξηση σημείωσε ο τζίρος των ελληνικών επιχειρήσεων το β' τρίμηνο 2022, με ώθηση και πάλι από κλάδους που συνδέονται με
τον τουρισμό, όπως έδειξαν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Ειδικότερα, για το σύνολο των επιχειρήσεων και των δραστηριοτήτων της
οικονομίας, ο κύκλος εργασιών το β΄ τρίμηνο 2022 ανήλθε σε 111.266.580 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 39,3% σε σχέση με
το β΄ τρίμηνο 2021, που είχε ανέλθει σε 79.861.578 χιλ. ευρώ. Τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το β΄ τρίμηνο 2022 σε
σύγκριση με το β΄ τρίμηνο 2021 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα: Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και
Υπηρεσιών Εστίασης, κατά 128,8%. Τη μικρότερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το β΄ τρίμηνο 2022 σε σύγκριση με το β΄ τρίμηνο
2021 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα: Ενημέρωση και Επικοινωνία κατά 14,4%, ενώ τη μεγαλύτερη μείωση κατέγραψαν
οι επιχειρήσεις του τομέα: Δραστηριότητες Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα, κατά 4,2%.

➢

Αυξήθηκε στο 12,6% η ανεργία τον Ιούλιο από 12,3% τον Ιούνιο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΣΤΑΤ 14.09.2022
Στο 12,6% διαμορφώθηκε η ανεργία στην Ελλάδα τον Ιούλιο, ελαφρώς αυξημένη σε σχέση με το 12,3% του προηγουμένου μήνα.
Τον Ιούλιο του 2021 το ποσοστό είχε διαμορφωθεί στο 14,1%. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι απασχολούμενοι ανήλθαν
σε 4.116.125 άτομα σημειώνοντας αύξηση κατά 133.094 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο του 2021 (+3,3%) και μείωση κατά 29.013
άτομα σε σχέση με τον Ιούνιο του 2022 (-0,7%). Επίσης, οι άνεργοι ανήλθαν σε 591.209 άτομα σημειώνοντας μείωση κατά 63.165
άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο του 2021 (-9,7%) και αύξηση κατά 10.509 άτομα σε σχέση με τον Ιούνιο του 2022 (+1,8%).

➢

Άνοδος 28,1% του γενικού δείκτη τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία τον Ιούλιο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΣΤΑΤ 14.09.2022
Υψηλότερα κατά 28,1% διαμορφώθηκε ο γενικός δείκτης τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία τον Ιούλιο, σε σχέση με την αύξηση του
21,2% που κατέγραψε στη σύγκριση του 2021 με το 2020. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο Γενικός Δείκτης
κατά τον μήνα Ιούλιο 2022, σε σύγκριση με τον δείκτη Ιουνίου 2022, παρουσίασε μείωση 1,4% έναντι αύξησης 2,2% που
σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2021. Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Αυγούστου
2021 - Ιουλίου 2022, σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2020 - Ιουλίου 2021, παρουσίασε
αύξηση 30,1% έναντι αύξησης 4,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (συνέχεια)

➢

Στο 12,4% η ανεργία στην Ελλάδα το β΄ τρίμηνο 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΣΤΑΤ 15.09.2022
Πτώση στο 12,4% κατέγραψε η ανεργία στο β΄ τρίμηνο, από το 12,8% του α΄ τριμήνου και από το 15,8% του αντίστοιχου τριμήνου
του προηγουμένου έτους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 4.167.239 άτομα
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3,0%, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και αύξηση κατά 6,4%, σε σχέση με το αντίστοιχο
τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 591.573 άτομα, παρουσιάζοντας μείωση κατά 8,6% σε
σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και μείωση κατά 19,2%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Προσωρινοί πίνακες του προγράμματος επιταγών αγοράς βιβλίων της ΔΥΠΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΥΠΑ 12.09.2022
Αναρτήθηκαν τη Δευτέρα 12.09.2022 οι προσωρινοί πίνακες Δικαιούχων, Αποκλειομένων και Παρόχων Βιβλιοπωλείων –
Εκδοτικών Οίκων του Προγράμματος Χορήγησης Επιταγών Αγοράς Βιβλίων έτους 2022, στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ
www.dypa.gov.gr.
Οι δικαιούχοι και πάροχοι που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα υποβολής μίας και μόνο ένστασης
κατά των αποτελεσμάτων, από αύριο Τρίτη 13.09.2022 και ώρα 10:00, έως την Πέμπτη 15.09.2022 και ώρα 15:00.
Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) στην
ηλεκτρονική διεύθυνση:
Για ενστάσεις δικαιούχων:
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/epitages-agoras-biblion
Για ενστάσεις παρόχων:
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/parokhoi-epitagon-agoras-biblion
Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται με ηλεκτρονικό τρόπο δεν εξετάζονται.
Οι δικαιούχοι που καταθέτουν ένσταση οφείλουν να:
•
έχουν πρώτα ελέγξει αν οι ίδιοι ευθύνονται για το εσφαλμένο αποτέλεσμα λόγω μη σωστής συμπλήρωσης της αίτησης,
ανατρέχοντας σε αυτήν με τους κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα
•
ελέγξουν από τον σχετικό πίνακα, αν έχουν αποκλειόμενα ωφελούμενα μέλη
•
αναφέρουν τους λόγους της ένστασης (π.χ. μη έκδοση επιταγής για ωφελούμενο παιδί)
•
τεκμηριώσουν τους ισχυρισμούς τους, επισυνάπτοντας με ηλεκτρονική σάρωση όλα τα απαιτούμενα αποδεικτικά
δικαιολογητικά, σύμφωνα με τη Δημόσια Πρόσκληση.
Οι πάροχοι που καταθέτουν ηλεκτρονική ένσταση οφείλουν να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς τους, επισυνάπτοντας στην
ένστασή τους με ηλεκτρονική σάρωση δικαιολογητικά αποδεικτικά των ισχυρισμών τους.
Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει από την επομένη της έκδοσης των οριστικών αποτελεσμάτων και θα ολοκληρωθεί στις 15 Νοεμβρίου
2022. Συνολικά θα εκδοθούν 150.000 επιταγές αξίας 20€ η καθεμία, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με προϋπολογισμό
3.000.000€.
Με την επιταγή, που έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού, οι δικαιούχοι και ωφελούμενοι μπορούν να
αγοράσουν με έκπτωση 10% όποιο βιβλίο επιλέξουν από τα βιβλιοπωλεία και τους εκδοτικούς οίκους του Μητρώου Παρόχων.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.dypa.gov.gr/deltia-bivlion.

15ο διεθνές συνέδριο για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή
Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών διοργανώνει το 15 ο διεθνές συνέδριο για την ενέργεια και την κλιματική
αλλαγή, το οποίο θα λάβει χώρα στις 12, 13 και 14 Οκτωβρίου 2022 στην Αθήνα.
Ανάμεσα στις θεματικές του συνεδρίου περιλαμβάνονται:
• Το Περιφερειακό Σχέδιο Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή
• Η μείωση της λειτουργίας των συστημάτων αυτοματισμού κτιρίων
• Η ανάλυση των συνεργιστικών επιδράσεων στην περιβαλλοντική διακυβέρνησης
• Η αριθμητική ανάλυση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου
• Η εκπαίδευση και η δέσμευση των πολιτών ως μοχλοί για την οικολογική μετάβαση
Για τη δήλωση και το κόστος συμμετοχής, πατήστε εδώ
To υλικό του περσινού συνεδρίου μπορείτε να το βρείτε εδώ
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο εξής email:
promitheasnews@kepa.uoa.gr

Ξεκίνησαν οι εγγραφές στα 31 ΙΕΚ της ΔΥΠΑ –
Συνεχίζονται μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου οι εκπρόθεσμες αιτήσεις για τα τμήματα με διαθέσιμες θέσεις
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΥΠΑ 15.09.2022
Ξεκίνησαν σήμερα οι εγγραφές των υποψηφίων σπουδαστών στα 31 ΙΕΚ της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) σε 47
ειδικότητες για το έτος κατάρτισης 2022-23.
Μετά την ολοκλήρωση της μοριοδότησης των αιτήσεων, οι υποψήφιοι σπουδαστές θα ενημερωθούν από το ΙΕΚ-ΔΥΠΑ της
επιλογής τους, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), για την κατάταξή τους στους πίνακες επιλεγέντων και επιλαχόντων,
ώστε να προσέλθουν εντός τριών εργάσιμων ημερών για την εγγραφή τους.
Παράλληλα, θα συνεχίζουν να γίνονται δεκτές ηλεκτρονικές αιτήσεις μόνο για ειδικότητες με κενές θέσεις έως 28/9/2022 και ώρα
23:59. Τις σχετικές ειδικότητες, ανά ΙΕΚ-ΔΥΠΑ, μπορείτε να δείτε στη διεύθυνση: https://www.dypa.gov.gr/iek-oaed-arkhikiepaghghelmatiki-katartisi
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-ΔΥΠΑ 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.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση:
https://www.dypa.gov.gr/iek-oaed-arkhiki-epaghghelmatiki-katartisi

Οριστικοί πίνακες κατάταξης έκτακτου
εκπαιδευτικού προσωπικού για τα 31 ΙΕΚ της
ΔΥΠΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΥΠΑ 13.09.2022
Την Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2022 αναρτήθηκαν οι
οριστικοί πίνακες κατάταξης για την πρόσληψη έκτακτου
εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης
εργασίας ορισμένου χρόνου, για τα 31 Ινστιτούτα
Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) της Δημόσιας
Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), για το έτος
κατάρτισης 2022-2023.
Οι υποψήφιοι μπορούν να δουν την κατάταξή τους με
τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης που υπέβαλαν
στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ.
Στόχος των ΙΕΚ-ΔΥΠΑ είναι να παρέχουν ποιοτική
αρχική επαγγελματική κατάρτιση που ανταποκρίνεται
στις ανάγκες της οικονομίας και να εξασφαλίζουν στους
καταρτιζόμενους τα ανάλογα προσόντα μέσω της
παροχής επιστημονικών, τεχνικών, επαγγελματικών και
πρακτικών γνώσεων, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα
να αναπτύξουν δεξιότητες που θα διευκολύνουν την
ένταξή τους στην αγορά εργασίας.
Η φοίτηση στα ΙΕΚ είναι διάρκειας πέντε συνολικά
εξαμήνων, επιμερισμένη σε 4 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
Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 5.
Για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τα ΙΕΚΔΥΠΑ, επισκεφθείτε τη διεύθυνση:
https://www.dypa.gov.gr/iek-oaed-arkhikiepaghghelmatiki-katartisi.

Ανάρτηση του Προσωρινού Μητρώου Παρόχων
Κατάρτισης Γ’ φάσης των αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ. για
τη συμπλήρωση του αντίστοιχου Μητρώου Παρόχων
Κατάρτισης
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΥΠΑ 14.09.2022
Την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022 αναρτήθηκε στον ιστότοπο
της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) το
Προσωρινό Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης, Γ’ φάσης, των
αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ., προκειμένου να συμπληρωθεί το
αντίστοιχο Οριστικό Μητρώο Παρόχων.
Οι ενδιαφερόμενοι πάροχοι κατάρτισης που έχουν απορριφθεί
έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τους λόγους της
απόρριψής τους χρησιμοποιώντας τους κωδικούς τους, μέσω
της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: https://www.voucher.gov.gr/.
Αιτιολογημένες ενστάσεις, με τα τυχόν δικαιολογητικά
συνημμένα, μπορούν να υποβληθούν από σήμερα, Τετάρτη
14 Σεπτεμβρίου 2022 έως και την Παρασκευή 16
Σεπτεμβρίου και ώρα 23:59, αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.voucher.gov.gr/.
Στόχος της δράσης είναι η αποτελεσματική διασύνδεση της
κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και η ενίσχυση
της απασχολησιμότητας των ανέργων για την ταχύτερη
εργασιακή επανένταξή τους.
Το έργο υλοποιείται από τη Δ.ΥΠ.Α. στο πλαίσιο των
προγραμμάτων αναβάθμισης δεξιοτήτων «νέας γενιάς»,
συνολικού προϋπολογισμού 100 εκ. ευρώ, στο πλαίσιο του
Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0.”
με τη χρηματοδότηση της E.E. -”NextGenerationEU”.
Απευθύνεται σε 80.000 ανέργους ηλικίας άνω των 18 ετών και
αφορά στην παροχή θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 50-200
ωρών, που θα οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων»
γνώσεων και δεξιοτήτων και αντίστοιχη πιστοποίηση μέσω
ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης.
Δείτε το Προσωρινό Μητρώο Παρόχων
αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ Γ φάσης εδώ.

Κατάρτισης

Ξεκινούν οι εγγραφές στις ΕΠΑΣ Μαθητείας –
Μέχρι την Κυριακή οι εκπρόθεσμες αιτήσεις για τη συμπλήρωση κενών θέσεων
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΥΠΑ 12.09.2022
Ξεκινούν άμεσα οι εγγραφές των υποψηφίων μαθητών στις 50 ΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ σε 31 ειδικότητες υψηλής ζήτησης για
το σχολικό έτος 2022-2023.
Μετά την ολοκλήρωση της μοριοδότησης των αιτήσεων τους, οι μαθητές θα ενημερωθούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(email) για την κατάταξή τους στους πίνακες επιλεγέντων και επιλαχόντων, ώστε να προσέλθουν εντός τριών εργασίμων ημερών
στην ΕΠΑΣ επιλογής τους για την εγγραφή τους.
Παράλληλα, θα συνεχίζουν να γίνονται δεκτές ηλεκτρονικές αιτήσεις μόνο για ειδικότητες με κενές θέσεις από 13/9/2022 έως και
18/9/2022 και ώρα 23:59. Τις σχετικές ειδικότητες, ανά ΕΠΑΣ, μπορείτε να δείτε στη διεύθυνση:
https://www.dypa.gov.gr/mathitia?tab=ekpaidefomenoi-stis-epas-mathitias&tab2=eghghrafes&tab3=
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
Οι 50 ΕΠΑΣ της ΔΥΠΑ εφαρμόζουν 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 τη μαθητεία σε επιχειρήσεις
του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα σε πραγματικές συνθήκες εργασίας (on-the-job-training).
Με τον τρόπο αυτό, οι μαθητευόμενοι αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες σε 31 ειδικότητες υψηλής ζήτησης στην αγορά εργασίας,
ενώ η αμοιβή τους είναι 23,89 ευρώ 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.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τον ιστότοπο της ΔΥΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.dypa.gov.gr/mathitia

Ανακοίνωση για την Διεθνή Έκθεση ANKIROS 2022
Το Εμπορικό Τμήμα της Πρεσβείας της Τουρκίας στην Αθήνα μας ενημερώνει
ότι στις 6-8 Οκτωβρίου 2022 πρόκειται να πραγματοποιηθεί η Διεθνής Έκθεση
ANKIROS 2022 -15η Διεθνής Έκθεση Σιδήρου- Χάλυβα, Χυτηρίου, Μη
Σιδήρων Μεταλλουργικών Τεχνολογιών, Μηχανημάτων και Προϊόντων από
την Ένωση Εξαγωγέων Μετάλλων και Μεταλλευμάτων Instanbul (IMMIB) και
τη διοργανώτρια εκθέσεων Hannover Messe Ankirow Fuarcilik , στην Istanbul
-Τουρκία.
Στην έκθεση προσκαλούνται τα στελέχη των διοικήσεων των εταιριών που
δραστηριοποιούνται στους κλάδους σκυροδέματος, χάλυβα, χυτηρίων και των
τεχνολογιών τους.
Παράλληλα με την έκθεση υπάρχει ειδική διοργάνωση από το Υπουργείο της
Τουρκίας, το οποίο διαρκεί 3 μέρες (5-8 Οκτωβρίου 2022) και περιλαμβάνει
επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο καθώς και συναντήσεις με τους παραγωγούς.
Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι οι εταιρείες θα επιλεγούν από το Υπουργείο
και όχι από το Γραφείο μας. Οι λεπτομέρειες της συγκεκριμένης διοργάνωσης
είναι όπως παρακάτω:
Τα έξοδα διαμονής θα καλυφθούν μόνο εφόσον οι επισκέπτες λάβουν μέρος
στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και ταξιδέψουν στις συγκεκριμένες ημερομηνίες
των (5-8 Οκτωβρίου 2022) (διαμονή 3 νυχτών). Σε περίπτωση που οι
επισκέπτες επιθυμούν να ταξιδέψουν λιγότερες μέρες ή σε διαφοροποιημένες
ημερομηνίες, θα πρέπει να καλύψουν οι ίδιοι τα έξοδά τους.
Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
http://www.ankiros.com/index.php?en
Λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος στην έκθεση, ενδέχεται το Υπουργείο της
Τουρκίας, να μειώσει τον αριθμό των συμμετοχόντων στο πρόγραμμα. Για
αυτό το λόγο, παρακαλούνται οι εταιρείες που κάνουν αίτηση να μην προβούν
σε προγραμματισμό του ταξιδιού τους προτού λάβουν την τελική έγκριση από
τη Πρεσβεία μας. Οι εταιρείες που θέλουν να επισκεφτούν την έκθεση πρέπει
να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση και να τη στείλουν το αργότερο
μέχρι τις 23.09.2022, στο e-mail athens@trade.gov.tr

Εμπορική έκθεση για τη βιομηχανία
πλαστικών και καουτσούκ
στο Nτίσελντορφ της Γερμανίας
Η K 2022 θα συμμετέχει στην εμπορική
έκθεση, η οποία θα πραγματοποιηθεί από
τις 19 έως τις 26 Οκτωβρίου 2022 στο
Ντίσελντορφ της Γερμανίας.
Στο πλαίσιο αυτής, οι εκθέτες της K 2022
θα
παρουσιάσουν
πρωτοποριακές
καινοτομίες και θα αναφερθούν σε έννοιες
που αλλάζουν τα δεδομένα, όπως η
κυκλική οικονομία και η βιομηχανία 4.0.
Στις επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν
δίνεται η δυνατότητα να αντιμετωπίσουν με
βιώσιμο τρόπο τις παγκόσμιες προκλήσεις
της αγοράς και να διαμορφώσουν με
επιτυχία το μέλλον. Αυτό θα επιτευχθεί
διαμέσου
μίας
πλατφόρμας
πληροφόρησης και επιχειρηματικότητας
για τα μηχανήματα, τον εξοπλισμό, τις
πρώτες και τις βοηθητικές ύλες, τα
ημικατεργασμένα προϊόντα, τα τεχνικά
εξαρτήματα, τα προϊόντα από ενισχυμένο
πλαστικό και τις υπηρεσίες.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε
να επισκεφθείτε το site: https://www.konline.com/ ή να επικοινωνήσετε στο εξής
τηλέφωνο: 210-8088351 και 210-8088352
ή στο εξής email: grid@gridmds.eu.

Συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην 9 η ΕΞΠΟΤΡΟΦ 2023
4- 6 Φεβρουαρίου 2023 , MEC ΠΑΙΑΝΙΑΣ, Αθήνα
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της πολιτικής της για την προβολή και προώθηση των προϊόντων της περιοχής,
προτίθεται να συμμετάσχει στην Έκθεση Τροφίμων & Ποτών «9η ΕΞΠΟΤΡΟΦ 2023 The Greek Fine Food Exhibition», που θα
πραγματοποιηθεί από 4 έως και 6 Φεβρουαρίου 202 3 στο εκθεσιακό κέντρο MEC ΠΑΙΑΝΙΑΣ στην Αθήνα.
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα είναι τιμώμενη Περιφέρεια στην 9η ΕΞΠΟΤΡΟΦ, έπειτα από σχετική απόφαση της
διοργανώτριας εταιρείας RM INTERNATIONAL – ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ, που αναγνωρίζει στην Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας την εξέχουσα θέση που κατέχει στην παραγωγή ποιοτικών αγροτικών προϊόντων και την τιμά με ξεχωριστό, ενιαίο
χώρο.
Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα γεωγραφικά όρια της Περιφέρειας θα έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τα
«δυνατά χαρτιά» της Κεντρικής Μακεδονίας, όπως τα τυροκομικά προϊόντα, το ελαιόλαδο, το ξύδι, χυμούς, γλυκά και μα
ρμελάδες, σάλτσες και αρτοσκευάσματα, και φυσικά τα κρασιά της περιοχής. Οι επισκέπτες της έκθεσης θα έχουν την ευκαιρία
μέσα από γευστικές δοκιμές και γαστρονομικά δρώμενα να γνωρίσουν τα προϊόντα της μακεδονικής γης, να ενημερωθούν από
τους παραγωγούς κα ι να συνάψουν επιχειρηματικές συμφωνίες.
Η 9η ΕΞΠΟΤΡΟΦ εισάγει για πρώτη φορά τον όρο F2B [Food to Business] στοχεύοντας στις επιχειρηματικές συναντήσεις μεταξύ
παραγωγών και καναλιών διανομής, θέλοντας να δώσει λύσεις σε καίρια ζητήματα, όπως αυτά της συνεχούς αυξανόμενης
ανάγκης για προϊόντα υψηλής διατροφικής και γευστικής αξίας και της ανάγκης για ανάπτυξη νέων καναλιών διανομής. Έτσι, η
ΕΞΠΟΤΡΟΦ γίνεται η πρώτη αμιγώς F2B έκθεση artisanal προϊόντων μικρής παραγωγής και προϊόντων delicatessen στην
Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται o κλάδος της μεγάλης λιανικής (super market), της μικρής λιανικής (παντοπωλεία,
delicatessen), του Τουρισμού (Ξενοδοχεία, villas, yachting etc) και της Εστίασης (Εστιατόρια, bars, wine), κάτω από την κοινή
ομπρέλα της έκθεση ς, όπου κάθε χρόνο τον Φεβρουάριο, σημαντικοί buyers θα έχουν τη δυνατότητα να συναντούν απευθείας
τους παραγωγούς στην αρχή της σεζόν.
Επιπλέον, όλοι οι παραγωγοί θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους δωρεάν και διαδικτυακά, μέσω της ειδικά
διαμορφωμένης πλατφόρμας https://thedelifair.gr/, για έναν ολόκληρο χρόνο και να συνομιλήσουν με επιχειρήσεις από την
Ελλάδα και το εξωτερικό μέσω των virtual B2B συναντήσεων. Θα πραγματοποιηθούν εξειδικευμένα σεμινάρια για τους
επαγγελματίες του κλάδου με θέματα που απασχολούν την προώθηση των επιχειρήσεων, την ασφάλεια των τροφίμων, το food
waste, τις νέες γαστρονομικές τάσεις, τα “ μυστικά” της μαγειρικής τέχνης και πολλά ακόμη.
Στόχος της συμμετοχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι η ανάδειξη της ποιότητας και της μοναδικότητας των
προϊόντων της Περιφέρειας και η προώθησή τους σε νέες αγορές του εσωτερικού και του εξωτερικού, η ενίσχυση της
εξωστρέφειας και διεύρυνσης των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό τομέα, η
δικτύωση και γνωριμία των επαγγελματιών του κλάδου των τροφίμων και ποτών με τα προϊόντα και του ς παραγωγούς τους,
καθώς επίσης η προβολή και προώθηση της ξεχωριστής Μακεδονικής Κουζίνας, καθιστώντας την έναν από τους ελλαδικούς
πυλώνες της μεσογειακής διατροφής με δυνατότητα απήχησης παγκοσμίως.
Είναι η δεύτερη φορά που η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα συμμετάσχει στη μεγάλη αυτή έκθεση, δίνοντας αφενός τη
δυνατότητα σε σημαντικούς και ποιοτικούς παραγωγούς της Περιφέρειας να παρουσιάσουν τα μοναδικά τους προϊόντα και
δείχνοντας, αφετέρου, τον επαγγελματισμό των παραγωγών αλλά και της Περιφέρειάς μας, που στοχεύουν σταθερά και
διαχρονικά σε νέες αγορές αυξάνοντας το κύρος τους.
Προκειμένου να επιτευχθεί ο καλύτερος δυνατός συντονισμός, η οργάνωση και η συμμετοχή της Περιφέρειας στη συγκεκριμένη
έκθεση, παρακαλούνται τα μέλη του ΒΕΘ που θα επιθυμούσαν να προβάλουν τα προϊόντα τους μέσα από το ενιαία
διαμορφωμένο περίπτερο της Περιφέρειας, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους (βλ. συνημμένο Έντυπο Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος Φόρμα συμμετοχής) στα e mail: g.karali@pkm.gov.gr ή dao@pkm.gov.gr το συντομότερο δυνατό και όχι
αργότερα από την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση για την πρωτοβουλία της Περιφέρειας καθώς και για
άλλες δράσεις εξωστρέφειας και υποστήριξης του Τμήματος Προβολής Αγροτικών Προϊόντων στα τηλέφωνα 2313330350 κα.
Γλυκερία Καραλή, 2313330391 κα. Τσιαμπαλή Χαρίκλεια, κα. Μαρία Ελευθεριάδου 2313330052.

Διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα:
“Accelerating Industry 4.0 in Logistics & Supply Chain Management”
Την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 16:30 έως 18:15 θα πραγματοποιηθεί η ένατη θεματική εκδήλωση “InnovationReady”.
Στο πλαίσιο αυτής, θα γίνει παρουσίαση με θέμα: “Accelerating Industry 4.0 in Logistics & Supply Chain Management”, η οποία
αφορά τις εταιρικές λύσεις που αξιοποιούν καινοτόμες ψηφιακές τεχνολογίες στη μεταφορά προϊόντων και βελτιστοποιούν την
εφοδιαστική αλυσίδα, όπως:
•
Πλατφόρμες παρακολούθησης και βελτιστοποίησης αποφάσεων κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας
•
Ρομποτικές λύσεις για διαχείριση εμπορευμάτων στις αποθήκες
•
Κατασκευή και διαχείριση drones για ειδικές συνθήκες μεταφοράς προϊόντων
•
Λύσεις αυτόματης δρομολόγησης οχημάτων
Οι παρουσιάσεις θα διεξαχθούν στην Αγγλική γλώσσα
Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης και τη φόρμα συμμετοχής εδώ.
Αμέσως μετά την εγγραφή, θα λάβετε τον σύνδεσμο της ηλεκτρονικής παρακολούθησης.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο εξής τηλέφωνο: 211-5006165 ή στο εξής email:
innovation@sev.org.gr.

Εκδήλωση με θέμα: “Astroparty 2022”
Το «ΝΟΗΣΙΣ» πραγματοποιεί ανοιχτή για το κοινό εκδήλωση με θέμα: “Astroparty 2022”, η οποία θα γίνει το Σάββατο 17
Σεπτεμβρίου 2022, από τις 11:00 π.μ. μέχρι τις 8:00 μ.μ. στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας στη
Θεσσαλονίκη.
Στην εκδήλωση αυτή μπορείτε να συμμετέχετε σε πολλές δραστηριότητες, για όλες τις ηλικίες, από το πεδίο των επιστημών και της
τεχνολογίας. Ακόμη, μπορείτε να γνωρίσετε έναν πολυχώρο άτυπης εκπαίδευσης, όπου η επιστήμη συνδυάζεται με τη βιωματική
εμπειρία και η γνώση με την ψυχαγωγία. Οι προγραμματισμένες δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν, τόσο στον εσωτερικό
όσο και τον υπαίθριο χώρο των εγκαταστάσεων, περιλαμβάνουν επισκέψεις στο Μουσείο Τεχνολογίας, στις περιοδικές εκθέσεις
“Connected” και “Genesis”, προβολές στο Πλανητάριο και το Κοσμοθέατρο, πτήση γιγάντιων χαρταετών στον υπαίθριο χώρο,
εκπαιδευτικά εργαστήρια και κατασκευές, διαδραστικά παιχνίδια και εντυπωσιακά πειράματα, μαθητικές καινοτομίες, συζητήσεις με
επιστήμονες και παρουσιάσεις από ερευνητικές ομάδες, αστρονομικές παρατηρήσεις.
Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.
Δείτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κυρία Λήδα Παπαδοπούλου στο εξής τηλέφωνο: 2310-227225
ή στο εξής email: kcharisi@epidirect.gr.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Ο ΔΕΕΦ Α 1082538 ΕΞ 2022 /07-09-2022 (ΑΔΑ: ΨΩΔΓ46ΜΠ3Ζ-ΧΔΖ)
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 1, 2, 3, 4, 12, 27 και 28 του ν. 4965/2022 με τίτλο «Εξυγίανση των Ναυπηγείων
Ελευσίνας και άλλες διατάξεις αναπτυξιακού χαρακτήρα» (Α' 162/2.9.2022). (ΦΕΚ 162/Τεύχος Α΄/02.09.2022)
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.)
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε. 2069 /07-09-2022 (ΑΔΑ: Ψ78Π46ΜΠ3Ζ-ΞΜΥ)
Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή από τους υπαλλήλους των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ της διαδικασίας ταυτοποίησης
προσώπων, μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής για κινητές συσκευές του Άρθρου 80 του Κεφαλαίου Γ’ του Μέρους Ζ’ του
ν. 4954/2022 (Α’ 136).
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ E. 2070 /07-09-2022 (ΑΔΑ: ΨΔΦΕ46ΜΠ3Ζ-ΡΥΝ)
Επιβολή φόρου ασφαλίστρων επί των ασφαλιστικών συμβάσεων που συνάπτουν Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης με
ασφαλιστικές επιχειρήσεις για την ασφάλιση των μελών τους.
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1124 /06-09-2022 (ΦΕΚ 4812/Τεύχος Β΄/12.09.2022)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1105/29.7.2022 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του Υφυπουργού
Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Διαδικασία και προϋποθέσεις επιχορήγησης για το έτος 2022 του
μεταφορικού κόστους για τη διανομή εντύπων, καθώς και του κόστους δημοσιογραφικού χάρτου εκδοτικών επιχειρήσεων που
εκδίδουν εφημερίδες και περιοδικά τοπικής, περιφερειακής και πανελλήνιας κυκλοφορίας, οι οποίες επλήγησαν και τους διεθνείς
εταίρους καθώς και από τα αντίμετρα που ελήφθησαν, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 81 του ν. 4949/2022 (Α’ 126)» (Β’ 4190).
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε. 2071 /13-09-2022 (ΑΔΑ: 6ΦΔΩ46ΜΠ3Ζ-Ψ69)
Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την υποχρέωση καταβολής Φ.Π.Α. στην περίπτωση παράδοσης ακινήτου σε αναστολή της
παρ. 4α του άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000 - Α' 248), το οποίο παραδίδεται κατόπιν πλειστηριασμού.
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.)
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Δ.ΟΡΓ.Α 1085549 ΕΞ 2022 (ΑΔΑ: Ψ5ΧΛ46ΜΠ3Ζ-66Σ)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1035451 ΕΞ2022/21-04-2022 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων «Ανακαθορισμός της χωρικής αρμοδιότητας ορισμένων Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) της
Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 2085). (ΦΕΚ
4859/Τεύχος Β΄/14.09.2022)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΚΡΟΑΤΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Κροατία απέστειλε ενημερωτικό έγγραφο με
θέμα: Δελτίο οικονομικής & επιχειρηματικής επικαιρότητας
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη
Κροατία τηλ. +38514835716, email: ecocom-zagreb@mfa.gr ή στην ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr.

ΛΙΒΑΝΟΣ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Λίβανο απέστειλε ενημερωτικό έγγραφο με
θέμα: Μείωση των επενδύσεων για το 2021 στο Λίβανο
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο
Λίβανο τηλ. +349614521700 -1, email: ecocom-beirut@mfa.gr ή στην ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr.
ΣΕΡΒΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βελιγράδι, απέστειλε ενημερωτικόέγγραφο
με θέμα: Ενημερωτικό Οικονομικό Δελτίο Αύγουστος 2022
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο
Βελιγράδι τηλ. +381113231577,+38111322-23-28 , email: ecocom-belgrade@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
9η Athens International Tourism Expo 2022
Πόλη: Αθήνα, Ζάππειο Εκθεσιακό Κέντρο
Ημερομηνία: 3-5/11/2022
Εκθέματα: Έκθεση για νέες συνεργασίες στον εισερχόμενο τουρισμό
Πληροφορίες: Site: https://aite.gr/el/ , τηλ: +30 210-6122164 , e-mail: info@aite.gr
7η Έκθεση “MEAT & GRILL DAYS 2022”
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα
Ημερομηνία: 12-14/11/2022
Εκθέματα: Έκθεση για το κρέας, τη μεταποίηση, τις πρώτες ύλες και το εμπόριο στην Ελλάδα
Πληροφορίες: Site: www.meatdays.gr
6η Έκθεση “DAIRY EXPO 2022”
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα
Ημερομηνία: 12-14/11/2022
Εκθέματα: Έκθεση για τα γαλακτοκομικά και τα τυροκομικά προϊόντα
Πληροφορίες: Site: www.dairyexpo.gr
5η Έκθεση “FROZEN FOOD 2022”
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα
Ημερομηνία: 12-14/11/2022
Εκθέματα: Έκθεση για τα τρόφιμα, την βιομηχανική ψύξη και τα food logistics
πληροφορίες: Site: www.frozenfoodexpo.gr
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
9η Athens International Tourism & Culture Expo
Πόλη: MEC Παιανίας, Αθήνα
Ημερομηνία: 25-27 Νοεμβρίου 2022
Εκθέματα: Έκθεση τουρισμού & πολιτισμού
πληροφορίες: Site: https://aite.gr/ , τηλ: 210 6122164

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Salon Zen
Πόλη: Παρίσι, Porte de Champerret
Ημερομηνία: 1-3 Οκτωβρίου 2022
Πληροφορίες: Site: www.salon-zen.fr
FIT America Latina (International Tourism Fair of Latin America)
Πόλη: Viamonte Buenos Aires, Argentina
Ημερομηνία: 1-4 Οκτωβρίου 2022
Εκθέματα: New distributors, new markets and new tendencies.
Πληροφορίες: Site: http://fit.org.ar/en/
BATIMAT, IDEOBAIN, INTERCLIMA
Πόλη: Παρίσι - Γαλλία
Ημερομηνία: 3– 6 Οκτωβρίου 2022
Εκθέματα:Κατασκευαστικός τομέας
Πληροφορίες: Site: https://www.batimat.com/en-gb.html
Istanbul Jewelery Show
Πόλη: Istanbul Expo Center, Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 6-9 Οκτωβρίου 2022
Εκθέματα: Έκθεση κοσμημάτων
Πληροφορίες: Site: https://www.istanbuljewelryshow.com/en/home.html
Automechanika Buenos Aires 2022
Πόλη: La Rural Predio Ferial Av. Sarmiento Buenos Aires, Argentina
Ημερομηνία: 11-14 Οκτωβρίου 2022
Εκθέματα: Automotive Industry
Πληροφορίες: Site: https://automechanika.ar.messefrankfurt.com/buenosaires/en.html
BEAUTY ISTANBUL
Πόλη:Ταξίμ-Κωνσταντινούπολη
Ημερομηνία:13-15 Οκτωβρίου 2022
Εκθέματα:Καλλυντικά, είδη ομορφιάς
Πληροφορίες: Site: www.beauty-istanbul.com
COSMETIC 360
Πόλη: Παρίσι - Γαλλία
Ημερομηνία: 12 Οκτωβρίου 2022
Εκθέματα: Διεθνής Έκθεση αισθητικής και ομορφιάς
Πληροφορίες: Site: www.cosmetic-360.com
54th India Handicrafts & Gifts Fair
Πόλη: Δελχί, Ινδία
Ημερομηνία: 14-18 Οκτωβρίου 2022
Εκθέματα: Έκθεση Χειροτεχνίας και Δώρων
Πληροφορίες: Site: https://ihgfdelhifair.in/web-banner.html
AGROKOS
Πόλη: Πρίστινα, Κόσοβο
Ημερομηνία: 19-20 Οκτωβρίου 2022
Εκθέματα: Έκθεση για τρόφιμα, αναψυκτικά γεωργία και γεωργικά μηχανήματα
Πληροφορίες: Site: www.ceokos.com , e-mail: info@ceokos.com
Κ-2022
Πόλη: Ντίσελντορφ, Γερμανία
Ημερομηνία: 19-26 Οκτωβρίου 2022
Εκθέματα: Έκθεση για τη βιομηχανία πλαστικών και καουτσούκ
Πληροφορίες: Site: https://www.k-online.com/ , email: grid@gridmds.eu
R+T Turkey
Πόλη: Istanbul Expo Center, Κωνσταντινούπολη
Ημερομηνία: 20-22 Οκτωβρίου 2022
Εκθέματα: Έκθεση για συστήματα ηλιακής σκίασης και αυτόματων πορτών
Πληροφορίες: e-mail: hulya.civelek@messe-stuttgart.com.tr
Salon Nautico Argentino
Πόλη: Marina Punta Chica, Provincia de Buenos Aires, Argentina
Ημερομηνία: 20-30 Οκτωβρίου 2022
Εκθέματα: International Boat Show
Πληροφορίες: Site: https://salonnauticoargentino.com.ar/

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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21/9/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 50
ΦΙΑΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ, ΤΗΛ. 2310- 381.080

424 ΓΣΝΕ
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3/10/2022 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΤΗΛ. 2413-504.379

ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

392

3/10/2022 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΩΝ, ΤΗΛ. 24213-51218

ΓΝ ΒΟΛΟΥ

390

7/10/2022 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΥΤΩΝ, ΣΠΟΡΩΝ, ΕΡΡΙΖΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΡΟΦΥΤΩΝ, ΤΗΛ.
2313-317.777

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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14/10/2022 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΤΗΛ. 2313-317.535

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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17/10/2022 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΤΗΛ. 2313-317.757

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

•

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.

