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Τροποποίηση του καθεστώτος ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών
Δελτίο Τύπου Υπουργείου Οικονομικών 05.01.2022
Η Κυβέρνηση και τα Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες των
επιχειρήσεων που έχουν επηρεαστεί αρνητικά από την κρίση της πανδημίας του κορονοϊού, προχώρησαν σε τροποποίηση του
καθεστώτος για τη στήριξη επιχειρήσεων με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών.
Με την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ1078/30.12.2021 (ΦΕΚ Β΄ 6367) Απόφαση, τροποποιήθηκε η αρχική Απόφαση των Υπουργείων
Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με την οποία καθορίζεται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις για την ενίσχυση,
παρατείνοντας την ισχύ του καθεστώτος.
Συγκεκριμένα, τα ποσά ενίσχυσης με τη μορφή πιστωτικού προς τη φορολογική αρχή και τον e-ΕΦΚΑ, που είχαν εκδοθεί στο πλαίσιο
της ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών και μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν έως την 31η Δεκεμβρίου 2021, μπορούν
πλέον να χρησιμοποιηθούν μέχρι την 30ή Ιουνίου 2022, για όσες επιχειρήσεις δεν τα χρησιμοποίησαν στο σύνολό τους, σύμφωνα με
τη δήλωση που έχει ήδη υποβληθεί.
Ειδικότερα, η ενίσχυση κατά το μέρος που αφορά δικαίωμα έκπτωσης από φορολογικές οφειλές, εφαρμόζεται ως έκπτωση από
φορολογικές υποχρεώσεις των ετών 2021 και 2022, οι οποίες καθίστανται πληρωτέες από την 1η Ιουλίου 2021 έως την 30ή Ιουνίου
2022, ενώ κατά το μέρος που αφορά κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών, το ποσό ενίσχυσης εντάσσεται ως πιστωτικό υπόλοιπο στις
μερίδες των δικαιούχων επιχειρήσεων και συμψηφίζεται με τις τρέχουσες ασφαλιστικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις
Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις των μισθολογικών περιόδων Ιουνίου 2021 έως και Μαΐου 2022.
Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες που αντιμετώπισαν οι επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές
και δη εκείνων της Βόρειας Εύβοιας, προβλέπεται η απαλλαγή των συγκεκριμένων επιχειρήσεων από την υποχρέωση διατήρησης του
προσωπικού. Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις που επλήγησαν αποδεδειγμένα, σύμφωνα με στοιχεία που θα αποσταλούν από την εκάστοτε
οικεία Περιφέρεια και τον ΕΛΓΑ, από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της χώρας, όπως αυτές έχουν
οριοθετηθεί με τις υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/13758/ Α325/20.08.2021 (Β΄ 3905), Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/13975/ Α325/20.08.2021 (Β΄ 3898),
Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/13665/ Α325/17.08.2021 (Β΄ 3863) και Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/11203/Α325/ 09.07.2021 (Β΄ 3077) Αποφάσεις των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών, δεν υποχρεούνται στη διατήρηση του επιπέδου
απασχόλησης. Ειδικά οι επιχειρήσεις που έχουν έδρα ή υποκατάστημα στους Δήμους Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας και Ιστιαίας
– Αιδηψού της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οι οποίοι επλήγησαν από την πυρκαγιά του
Αυγούστου 2021, δεν υποχρεούνται στη διατήρηση του επιπέδου απασχόλησης, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση περαιτέρω
δικαιολογητικών.
Η Κυβέρνηση και τα αρμόδια Υπουργεία συνεχίζουν την έμπρακτη στήριξη των επιχειρήσεων που έχουν που έχουν επηρεαστεί
αρνητικά από την κρίση της πανδημίας του κορονοϊού, αλλά και εκείνων που πληγεί από τις πρόσφατες πυρκαγιές, τροποποιώντας τα
ισχύοντα καθεστώτα όπου απαιτεί.

Τροποποίηση των ανώτατων ορίων τιμής χρέωσης
για διαγνωστικό έλεγχο με τη μέθοδο PCR

Πώς θα εφαρμοστούν οι αναστολές συμβάσεων εργασίας για
τον Ιανουάριο 2022

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας
Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό, τα διαγνωστικά
εργαστήρια και τις ιδιωτικές κλινικές ότι από την Πέμπτη
06/01/2022 τροποποιούνται τα ανώτατα όρια τιμής
χρέωσης (πλαφόν) για το διαγνωστικό έλεγχο με τη
μέθοδο PCR ως εξής:

Τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή του μέτρου της αναστολής
συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για τον Ιανουάριο 2022 για
επιχειρήσεις στις οποίες επιβλήθηκε απαγόρευση μουσικής και των
οποίων περιορίστηκε η λειτουργία έως τα μεσάνυχτα με εντολή
δημόσιας αρχής, καθορίζει απόφαση του υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη και του αναπληρωτή
υπουργού Οικονομικών Θεόδωρου Σκυλακάκη.
Δείτε εδώ ολόκληρη την ανακοίνωση

1. Ανώτατο όριο τιμής χρέωσης παροχής υπηρεσίας
(ανάλυση δείγματος κ.λπ.), περιλαμβανόμενων των
απαιτούμενων αντιδραστηρίων και αναλώσιμων
υλικών, το ποσό των τριάντα πέντε (35) ευρώ.
2. Ανώτατο όριο τιμής χρέωσης της δειγματοληψίας στα
ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια και στις ιδιωτικές
κλινικές, το ποσό των δώδεκα (12) ευρώ.
Τα προαναφερθέντα ανώτατα όρια τιμής χρέωσης δεν
εφαρμόζονται στην περίπτωση κατά την οποία η
δειγματοληψία
πραγματοποιείται
εκτός
ιδιωτικών
διαγνωστικών εργαστηρίων και ιδιωτικών κλινικών οπότε
η τιμή τους διαμορφώνεται ελεύθερα

Τη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου αρχίζουν φέτος οι χειμερινές
εκπτώσεις και θα διαρκέσουν έως τις 28 Φεβρουαρίου 2022.
Από 10 Ιανουαρίου έως και τις 28 Φεβρουαρίου θα
πραγματοποιηθούν οι χειμερινές εκπτώσεις, όπως αναφέρει σε
ανακοίνωσή του ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα
με τον Εμπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, τα καταστήματα
μπορούν να ανοίξουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή κατά την
έναρξη της χρονικής περιόδου των εκπτώσεων, ήτοι την Κυριακή
16 Ιανουαρίου 2022 με προτεινόμενο ωράριο από 11 π.μ. έως 6
μ.μ.

. Ξεκίνησε από την 1η Ιανουαρίου η επιβολή εισφοράς προστασίας του περιβάλλοντος
Δελτίο Τύπου Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας/31.13.2021
Από την Πρωτοχρονιά αρχίζει η εφαρμογή της επιβολής εισφοράς προστασίας του περιβάλλοντος, σε ορισμένες συσκευασίες που
διατίθενται προς άμεση κατανάλωση σε εφαρμογή του άρθρου 4 του Ν. 4736/202Ο. Σκοπός της εισφοράς είναι η πρόληψη της
δημιουργίας αποβλήτων, ώστε να αναστραφεί η αυξητική τάση στην κατανάλωση πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης.
Συγκεκριμένα, επιβάλλεται εισφορά προστασίας του περιβάλλοντος για τα πλαστικά προϊόντα :
• Κυπελάκια για ποτά, συμπεριλαμβανομένων των καλυμμάτων και των καπακιών τους.

• Περιέκτες τροφίμων, δηλαδή δοχεία όπως κουτιά, με ή χωρίς κάλυμμα, εντός των οποίων τοποθετούνται τρόφιμα τα οποία:
α) προορίζονται για άμεση κατανάλωση είτε επιτόπου είτε εκτός του καταστήματος,
β) συνήθως καταναλώνονται από το δοχείο, και
γ) είναι έτοιμα για κατανάλωση χωρίς περαιτέρω προετοιμασία, ιδίως μαγείρεμα, βράσιμο ή ζέσταμα, συμπεριλαμβανομένων των
περιεκτών που χρησιμοποιούνται για γεύματα ταχυφαγείων ή άλλα γεύματα έτοιμα προς άμεση κατανάλωση, εκτός από περιέκτες
ποτών, πιάτα, πακέτα και περιτυλίγματα που περιέχουν τρόφιμα.
Η εισφορά επιβάλλεται στα ανωτέρω προϊόντα στο σημείο πώλησης από επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, και από επιχειρήσεις λιανικού
εμπορίου, οι οποίες πωλούν τρόφιμα και ποτά. Διευκρινήσεις σχετικά με το περιεχόμενο της δήλωσης και της απόδοσης δίνονται από
την ΑΑΔΕ.
Διευκρινίζεται ότι η εισφορά προστασίας περιβάλλοντος επιβάλλεται στα κυπελάκια για ποτά και στους περιέκτες τροφίμων, των
οποίων η πλήρωση με ποτό ή τρόφιμα αντίστοιχα πραγματοποιείται στο σημείο πώλησης στον τελικό καταναλωτή, ήτοι κατά την
πώληση των τροφίμων και των ποτών για άμεση κατανάλωση.
Η συγκεκριμένη ρύθμιση δεν αφορά κυπελάκια για ποτά ή περιέκτες τροφίμων για προϊόντα που πωλούνται συσκευασμένα από
επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου και για τα οποία δεν πραγματοποιείται πλήρωση στο σημείο πώλησης, όπως κυπελάκια γιαουρτιού
και επιδορπίων. Επίσης, δεν αφορά κυπελάκια για ποτά ή περιέκτες τροφίμων που πωλούνται άδεια από επιχειρήσεις λιανικής
πώλησης.
Όπως αναφέρει ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων Κωνσταντίνος Αραβώσης: «Για τα πλαστικά προϊόντα
μίας χρήσης που εμπίπτουν στη διάταξη αυτή και διατίθενται ως συσκευασία των τροφίμων και των ποτών έχουν εκδοθεί
οι «Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ)
2019/904 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων
στο περιβάλλον» (2021/C 216/01), καθώς και το Άρθρο 77 του Νόμου 4876/2021».

55 νέα έργα, αξίας 3,35 δισ. ευρώ, εντάσσονται στο Ταμείο
Ανάκαμψης
Σε 3,35 δισ. ευρώ ανέρχεται ο προϋπολογισμός των 55 έργων,
τα οποία εντάσσονται στο Ταμείο Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας, μετά από έγκριση του αρμόδιου για το
Πρόγραμμα Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Θόδωρου
Σκυλακάκη.
Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»
βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις εντάξεις των έργων να
αυξάνονται διαρκώς. Υπενθυμίζεται πως 48 έργα, ύψους 2,76
δισ. ευρώ, έχουν, ήδη, ενταχθεί και ανακοινωθεί σε δύο χρονικές
φάσεις. Τα 12 πρώτα (1,42 δισ. ευρώ) τον Ιούλιο του 2021 και τα
υπόλοιπα 36 έργα (1,34 δισ. ευρώ) τον Οκτώβριο του 2021.
Μετά από την παρούσα τρίτη δέσμη, ο συνολικός
προϋπολογισμός των 103 έργων που θα υλοποιηθούν μέσω του
Ταμείου Ανάκαμψης υπερβαίνει τα 6 δισ. ευρώ.
Αναλυτικά εδώ το Δελτίο Τύπου

Nέες ψηφιακές υπηρεσίες έρχονται το 2022
Με μια δέσμη νέων ψηφιακών υπηρεσιών με επίκεντρο τον
πολίτη έρχεται το 2022. Οι νέες εφαρμογές αναμένεται να
έχουν ολοκληρωθεί και να αρχίσουν να λειτουργούν το πρώτο
εξάμηνο της καινούργιας χρονιάς. Μεταξύ αυτών είναι η
παροχή ψηφιακών υπογραφών. Ειδικότερα, από τις αρχές
κιόλας του νέου χρόνου, εντός Ιανουαρίου, πρόκειται να
διατεθούν συνολικά 376.500 υπογραφές για συγκεκριμένες
επαγγελματικές ομάδες, όπως διαχειριστές επιχειρήσεων,
λογιστές, δικηγόρους, συμβολαιογράφους. Ενώ σε ότι αφορά
στην ίδρυση ατομικής επιχείρησης, η όλη διαδικασία θα
ολοκληρώνεται με μία ενέργεια, αποφεύγοντας όλες τις
γραφειοκρατικές διαδικασίες και την ταλαιπωρία των
ενδιαφερόμενων. "Ψηφιοποιούμε και απλοποιούμε τις
διαδικασίες, ενδυναμώνουμε τους επαγγελματίες" έχει
επισημάνει ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Κ.
Πιερρακάκης.(ΠΗΓΗ: e-NEWSLETTER ΕΒΕΑ /03.01.2022)

Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β' και Γ'
κατηγορίας
Εγκύκλιος 357/04.01.2022 σχετικά με την εφαρμογή για το έτος 2022 της υπουργικής απόφασης 39278/1823/25.7.2018
"Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β' και Γ' κατηγορίας"
(ΦΕΚ B'3001, ΑΔΑ: ΩΚ39465Θ1Ω-1Β4), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Παράταση ειδικών χρεώσεων τηλεφωνικών κλήσεων προς την γραμμή καταναλωτή 1520
από τον ΟΤΕ
Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό ότι ο Όμιλος ΟΤΕ, λαμβάνοντας
υπόψη τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί από την πανδημία και την ανάγκη που έχει προκύψει για
διευκόλυνση των καταναλωτών, αποφάσισε την παράταση των ειδικών χρεώσεων προς τον τετραψήφιο αριθμό επικοινωνίας 1520
(Γραμμή Καταναλωτή) μέχρι τις 30/06/2022, με τις ακόλουθες χρεώσεις:
0,18 € / Κλήση από COSMOTE σταθερό & 0,19 € / Κλήση από COSMOTE κινητό.

Διευκρινίσεις σχετικά με την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 250 από τον e-ΕΦΚΑ
Αναφορικά με τους δικαιούχους της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 250 ευρώ που καταβλήθηκε στις 29 Δεκεμβρίου 2021, η
Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ υπενθυμίζει πως τα κριτήρια από τα οποία προκύπτουν οι τελικοί δικαιούχοι έχουν ανακοινωθεί από την 1η
Δεκεμβρίου, είναι συγκεκριμένα και είναι τα εξής (βάσει του αρ. 25 του ν. 4865/2021):
1. Δυνητικοί δικαιούχοι του βοηθήματος είναι όσοι κατά το Νοέμβριο 2021 έλαβαν:
•
Οριστική ή προσωρινή σύνταξη ή προκαταβολή κύριας σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου
•
προσυνταξιοδοτική παροχή
•
αναπηρικά συνταξιοδοτικά επιδόματα (όσα καταβάλλονται από τον e-ΕΦΚΑ)
•
Καταλαμβάνονται επίσης και οι συνταξιούχοι εκείνοι που λαμβάνουν σύνταξη από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν.4387/2016 (ανάπηροι πολέμου, καλλιτέχνες, κλπ.)
2. Για την εξαγωγή των τελικών δικαιούχων εξετάστηκαν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις, βάσει των φορολογικών στοιχείων που
έχουν δηλώσει οι ίδιοι οι ασφαλισμένοι:
•
Το ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα για το φορολογικό έτος 2021 δεν πρέπει να υπερβαίνει τις επτά χιλιάδες
διακόσια (7.200) ευρώ.
•
Το ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημά τους (το άθροισμα των φορολογητέων εισοδημάτων του υπόχρεου και
του/της συζύγου/μέρους συμφώνου συμβίωσης) δεν πρέπει να υπερβαίνει τις δεκατέσσερις χιλιάδες τετρακόσια
(14.400) ευρώ.
•
Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού, η οποία προκύπτει από την πράξη διοικητικού
προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ έτους 2021 (φορολογικού έτους 2020), δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων
χιλιάδων (200.000) ευρώ.
•
Είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και έχουν υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος
2020.
Όσοι συνταξιούχοι θεωρούν ότι θα έπρεπε να τους καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 250 ευρώ και αυτό δεν έγινε,
θα πρέπει αρχικά να ανατρέξουν στα στοιχεία των φορολογικών τους δηλώσεων, προκειμένου να διαπιστώσουν αν πληρούν
σωρευτικά τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω.
Δείτε εδώ ολόκληρο το Δελτίο Τύπου
Σε λειτουργία η ηλεκτρονική αίτηση για το νέο επίδομα γονικής
Δελτίο Τύπου ΟΑΕΔ: Την Τετάρτη 5 Ιανουαρίου 2022, ενεργοποιήθηκε η ηλεκτρονική αίτηση για την επιδότηση της γονικής άδειας
του νόμου 4808/2021 για την «Προστασία της Εργασίας» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου
www.gov.gr με κωδικούς TAXISnet ή ΟΑΕΔ στην ηλεκτρονική διεύθυνση:https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kaiasphalise/apozemioseis-kai-parokhes/epidoma-gonikes-adeias
Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: gov.gr → Εργασία και ασφάλιση → Αποζημιώσεις και παροχές → Επίδομα γονικής άδειας
Μετά την υποβολή της αίτησης και την ανάρτηση στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ του ειδικού εντύπου «Γονική Άδεια» από τον εργοδότη, ο
ΟΑΕΔ θα καταβάλει το επίδομα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Από σήμερα, το ειδικό έντυπο «Γονική Άδεια»
θα είναι διαθέσιμο στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ για τη συμπλήρωσή του από τους εργοδότες.
Οι πληρωμές θα εμφανίζονται στους λογαριασμούς εντός 3 εργάσιμων ημερών μετά την καταβολή τους. Δεν υπάρχει κανένας
λόγος προσέλευσης στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ.
Επισημαίνεται ότι όσες αιτήσεις είχαν ήδη υποβληθεί στα ΚΠΑ2, κατά την περίοδο πριν την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής
αίτησης, δεν χρειάζεται να υποβληθούν ξανά ηλεκτρονικά. Τα ΚΠΑ2 θα επεξεργαστούν τις αιτήσεις που περιλάμβαναν βεβαίωση
ή υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη για τη χορήγηση της γονικής άδειας, ενώ για τις αιτήσεις που δεν περιλάμβαναν αντίστοιχες
βεβαιώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις, θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα τα ειδικά έντυπα «Γονικής Άδειας» από τα ΚΠΑ2 μέσω του Π.Σ.
ΕΡΓΑΝΗ εφόσον έχουν αναρτηθεί από τον εργοδότη.
Υπενθυμίζεται ότι η γονική άδεια διάρκειας 4 μηνών χορηγείται συνεχόμενα ή τμηματικά και για τους δύο γονείς με επίδομα από
τον ΟΑΕΔ για τους δύο πρώτους μήνες, ίσο με τον κατώτατο μισθό. Μόνη προϋπόθεση είναι η επί 1 έτος απασχόληση του
εργαζόμενου στον ίδιο εργοδότη.
Αν υπάρχουν περισσότερα παιδιά, οι γονείς έχουν δικαίωμα να πάρουν άδεια και για αυτά, εφόσον από τη λήξη της άδειας που
δόθηκε για το προηγούμενο παιδί μεσολάβησε ένας χρόνος πραγματικής απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη. Κατ’ εξαίρεση, γονείς
διδύμων, τριδύμων ή και περισσότερων πολύδυμων τέκνων δικαιούνται να λάβουν τη γονική άδεια για κάθε παιδί ξεχωριστά,
διακεκομμένα ή και συνεχόμενα, χωρίς να μεσολαβήσει ένας χρόνος πραγματικής υπηρεσίας. Σε περίπτωση υιοθεσίας ή αναδοχής
τέκνου ηλικίας έως 8 ετών, η άδεια χορηγείται από την ένταξη του παιδιού στην οικογένεια.
Έπειτα από αίτηση του εργαζόμενου η γονική άδεια μπορεί να χορηγείται εναλλακτικά με τη μορφή μειωμένου ημερήσιου ωραρίου
ή σε ημέρες άδειας, χωρίς να θίγεται το δικαίωμα του εργαζόμενου να λάβει το επίδομα γονικής άδειας. Σύμφωνα με μεταβατική
διάταξη, ο ΟΑΕΔ θα καταβάλει το επίδομα της γονικής άδειας και στους γονείς που έλαβαν την άδεια με βάση το προηγούμενο
πλαίσιο (που δεν προέβλεπε επίδομα) εφόσον η άδεια αυτή δεν είχε λήξει στις 19 Ιουνίου 2021, ημερομηνία που τέθηκε σε ισχύ ο
νέος νόμος.
Ο χρόνος του τμήματος της άδειας κατά τον οποίο ο εργαζόμενος λαμβάνει επίδομα από τον ΟΑΕΔ λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης
στους κλάδους κύριας σύνταξης και ασθένειας του οικείου φορέα ασφάλισης καθώς και στους οικείους φορείς επικουρικής
ασφάλισης.

Περισσότερες από 566 εκ. ψηφιακές συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν μέσα στο 2021
Πάνω από 560 εκατομμύρια (συγκεκριμένα 566.962.980) φορές τα συστήματα του Δημοσίου παρείχαν ψηφιακές υπηρεσίες προς
τους πολίτες, είτε "μίλησαν μεταξύ τους" σε διάστημα ενός χρόνου, από την 1η Ιανουαρίου 2021 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου
2021, σύμφωνα με στοιχεία του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας
Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης καταγράφοντας εκθετική αύξηση το 2021 αναφορικά με τον όγκο των
ψηφιακών συναλλαγών με το Δημόσιο. Ο φετινός αριθμός είναι έξι φορές μεγαλύτερος σε σχέση με τον αντίστοιχο αριθμό του 2020,
οπότε οι ψηφιακές συναλλαγές ανήλθαν σε 94 εκ. καταγράφοντας μεγάλη άνοδο σε σχέση με το 2019 και το 2018, όταν ο αριθμός
έφτασε τα 34 και τα 8,8 εκ. αντίστοιχα.(ΠΗΓΗ e-NEWSLETTER EBEA 07.01.2022)

Ξεκίνησε η λειτουργία του νέου Ταμείου Επικουρικής
Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ)
Ενεργοποιήθηκε το νέο μοντέλο για την επικουρική ασφάλιση
των νέων, καθώς από 1η Ιανουαρίου 2022 ξεκίνησε να
λειτουργεί το νέο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής
Ασφάλισης (ΤΕΚΑ) και υποδέχεται τους νέους που μπαίνουν
στην αγορά εργασίας για πρώτη φορά από 1.1.2022 ως
εργαζόμενοι με υποχρέωση υπαγωγής στην επικουρική
ασφάλιση. Από 1.1.2023, όλοι οι υπόλοιποι ασφαλισμένοι
κάτω των 35 ετών θα μπορούν προαιρετικά να ενταχθούν στο
ΤΕΚΑ.
Το ΤΕΚΑ είναι το Ταμείο που θα διαχειρίζεται τους
προσωπικούς ατομικούς λογαριασμούς των νέων
ασφαλισμένων («ατομικοί κουμπαράδες») και είναι ο φορέας
υλοποίησης των προβλέψεων του νόμου «Ασφαλιστική
Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά» (Ν. 4826/2021) που
ψηφίστηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο. Κεντρικός πυλώνας
του νέου μοντέλου
είναι η εισαγωγή των «ατομικών
κουμπαράδων» για τις επικουρικές συντάξεις των
νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, καθώς και όσων
νέων μέχρι 35 ετών το επιλέξουν. Με αυτή την αλλαγή οι νέοι
αποκτούν μεγαλύτερο έλεγχο πάνω στην επικουρική τους
σύνταξη. Αντί οι νέοι άνθρωποι να δίνουν τα χρήματά τους σε
ένα γενικό «κορβανά», θα τα επενδύουν σε προσωπική
βάση, επιλέγοντας οι ίδιοι μεταξύ τριών επενδυτικών προφίλ.
Με τη μεταρρύθμιση αυτή, η Ελλάδα υιοθετεί το μοντέλο που
εφαρμόζεται εδώ και πολλά χρόνια σε προηγμένες
ευρωπαϊκές χώρες, το οποίο -μεταξύ άλλων- περιορίζει τους
κινδύνους που προκαλεί στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης
το δημογραφικό πρόβλημα. Η εμπειρία των χωρών αυτών
(Δανία, Σουηδία, Ολλανδία, κλπ.) δείχνει ότι οι νέοι μπορούν
να λάβουν επικουρική σύνταξη μεγαλύτερη σε σχέση με αυτή
που λαμβάνουν σήμερα, μέσω της επαγγελματικής
διαχείρισης των κεφαλαίων που θα επενδυθούν. Παράλληλα,
το νέο σύστημα δημιουργεί κουλτούρα αποταμίευσης και έχει
ξεκάθαρο αναπτυξιακό πρόσημο, αφού μέσω της
συσσώρευσης των κεφαλαίων που θα διοχετευθούν στην
ελληνική οικονομία θα ενισχυθεί η ανάπτυξη και η
απασχόληση.
Σουηδία, Ολλανδία, κλπ.) δείχνει ότι οι νέοι μπορούν να
λάβουν επικουρική σύνταξη μεγαλύτερη σε σχέση με αυτή
που λαμβάνουν σήμερα, μέσω της επαγγελματικής
διαχείρισης των κεφαλαίων που θα επενδυθούν. Παράλληλα,
το νέο σύστημα δημιουργεί κουλτούρα αποταμίευσης και έχει
ξεκάθαρο αναπτυξιακό πρόσημο, αφού μέσω της
συσσώρευσης των κεφαλαίων που θα διοχετευθούν στην
ελληνική οικονομία θα ενισχυθεί η ανάπτυξη και η
απασχόληση.
Δείτε εδώ ολόκληρη την ανακοίνωση
Ενημέρωση για διαδικτυακή πύλη «VISIT OMAN»
Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης
Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού του
Υπουργείου
Τουρισμού μας ενημερώνει ότι το Ομάν εγκαινίασε τη
διαδικτυακή πύλη με τίτλο «Visit Oman» που αποτελεί τη
νέα ψηφιακή ταξιδιωτική πύλη για το Σουλτανάτο. Η πύλη
προσφέρει σε ταξιδιωτικούς πράκτορες και διοργανωτές
ταξιδιών από όλο τον κόσμο πρόσβαση σε συναλλαγές
B2B μέσα από μια δυναμική ψηφιακή πλατφόρμα, στην
οποία συμμετέχει πλήθος επιχειρήσεων από το Ομάν,
πάροχοι υπηρεσιών ταξιδιού και τουρισμού (μεταφορές,
φιλοξενία, ταξιδιωτικές εμπειρίες).
Σκοπός της πύλης είναι να διευκολύνει τις συναλλαγές
μεταξύ ταξιδιωτικών πρακτόρων και παρόχων, με
απρόσκοπτες
(seamless)
ψηφιακές
διαδικασίες
κρατήσεων. Για την πρόσβαση στην πύλη, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τον ιστότοπο:
https://visitoman.om.
Για περισσότερες πληροφορίες; (Τηλ.: (+30) 210 3736369,
Φαξ: (+30) 210 3736181, e-mail:
damianidou_d@mintour.gr)

Αύξηση 82% και 225.000 νέες συντάξεις το 2021
Αύξηση 82% στην έκδοση νέων κύριων συντάξεων
κατέγραψε ο e-ΕΦΚΑ το 2021 συγκριτικά με το 2019. Ο
συνολικός αριθμός των απονομών για το προηγούμενο έτος
προσεγγίζει τις 225.000 καθώς μέχρι το τέλος Νοεμβρίου οι
απονομές ανέρχονταν σε 201.375, ενώ με βάση τις πρώτες
εκτιμήσεις για τον Δεκέμβριο οι απονομές του μήνα θα
αγγίξουν τις 23.000. Είναι χαρακτηριστικό, πως το 2020
είχαν εκδοθεί 161.771 συντάξεις, ενώ το 2019 μόλις 123.324.
Πρόκειται για την καλύτερη χρονιά αναφορικά με τις
απονομές συντάξεων που έχει καταγραφεί ποτέ στον
Οργανισμό, αποτέλεσμα μιας σειράς δράσεων που
αντιμετωπίζουν ουσιαστικά το πρόβλημα των εκκρεμών
συντάξεων εξαλείφοντας την πιθανότητα να εμφανιστούν
ξανά στο μέλλον.
Επιπλέον, ο Νοέμβριος είναι μήνας-ρεκόρ για τον e-ΕΦΚΑ
καθώς εκδόθηκαν 25.208 συνταξιοδοτικές αποφάσεις
σημειώνοντας αύξηση 52% σε σχέση με τον Νοέμβριο του
2020.
Λόγω της σημαντικής βελτίωσης των ρυθμών απονομής, οι
ληξιπρόθεσμες κύριες συντάξεις έχουν μειωθεί κατά 50.000
τους τελευταίους 12 μήνες και πλέον ανέρχονται σε 83.090.
Παράλληλα, οι οφειλές του e-ΕΦΚΑ που αφορούν τις
ληξιπρόθεσμες αιτήσεις κύριας σύνταξης μειώθηκαν κατά
56%, φτάνοντας από 630,5 εκατομμύρια ευρώ τον Νοέμβριο
του 2020 στα 278 εκατομμύρια ευρώ τον Νοέμβριο του 2021.
Πρόκειται για ραγδαία αποκλιμάκωση των οφειλών καθώς
δόθηκε προτεραιότητα στην εκκαθάριση των παλαιών
συνταξιοδοτικών υποθέσεων για τις οποίες υπήρχαν και οι
μεγαλύτερες οφειλές.
Οι ρυθμοί αποκλιμάκωσης των ληξιπρόθεσμων συντάξεων
που παρατηρούνται τους τελευταίους μήνες συντείνουν:
α) στην επίτευξη του βραχυπρόθεσμου στόχου της
εκκαθάρισης όλων των εκκρεμοτήτων προ του 2019 μέχρι
τον Φεβρουάριο του 2022 και
β) στην επίτευξη του μεσοπρόθεσμου στόχου για
εκκαθάριση του συνόλου των ληξιπρόθεσμων συντάξεων
μέχρι τέλος Ιουνίου 2022.
Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου
Ημερίδα 2η έκδοση του «INDUSFOOD-TECH 2022
Το Εμπορικό Τμήμα της Πρεσβείας της Ινδίας στην Αθήνα
μας ενημερώνει ότι ότι το Συμβούλιο Προώθησης Εμπορίου
της Ινδίας (TPCI) διοργανώνει τη 2η έκδοση του
«INDUSFOOD-TECH 2022» στις 8-10 Ιανουαρίου 2022
στο India Expo Mart, Greater Noida, NCR Δελχί.
Το «INDUSFOOD-TECH 2022» θα συστεγαστεί με την 5η
Εμπορική Έκθεση Τροφίμων & Ποτών «INDUSFOOD».
Το "INDUSFOOD-TECH 2022" θα δώσει την ευκαιρία σε
κατασκευαστές και προμηθευτές καινοτόμων μηχανημάτων
και τεχνολογίας επεξεργασίας και συσκευασίας τροφίμων
F&B να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους για να βοηθήσουν
τη βιομηχανία F&B να αναβαθμίσει σε παγκόσμια αποδεκτή
ποιότητα των προϊόντων τους ακολουθώντας αυστηρούς
κανόνες υγιεινής. Ομοίως, η κύρια εκδήλωση του
INDUSFOOD 2022 θα προωθήσει την εξαγωγή Τροφίμων
& Ποτών από την Ινδία όπως και τα προηγούμενα χρόνια.
Το "INDUSFOOD-TECH 2022" προσφέρει μοναδική
ευκαιρία να συναντήσετε και να αναπτύξετε επιχειρηματικές
σχέσεις με περισσότερους από 350 Ινδούς προμηθευτές
F&B τεχνολογίας τροφίμων και ποτών, συσκευασίας και
βοηθητικών μηχανημάτων και εξοπλισμού σε ακόλουθους
σημαντικούς τομείς: Επεξεργασίες τροφίμων και ποτών,
επεξεργαστές βρώσιμων ελαίων, επεξεργαστές σνακ,
Λύσεις συσκευασίας flexi, επεξεργαστές γαλακτοκομικών,
γλυκά και ζαχαροπλαστεία, τσάι και καφές, μπαχαρικά,
ζάχαρη & αλεύρι, βιολογικά και υγιεινά τρόφιμα,
κρέας/πουλερικά/θαλασσινά κ.λπ.
Περισσότερες λεπτομέρειες για την εκδήλωση είναι
διαθέσιμες στον ιστότοπο: https://indusfood.co.in
Τα ηλεκτρονικά φυλλάδια "Indusfood-Tech 2022" και
"IndusFood F&B" επισυνάπτονται εδώ

Ανακοίνωση για την Διεθνή Έκθεση «AGROEXPO
2022»
Το Εμπορικό Τμήμα της Τουρκίας στην Αθήνα μας
ενημερώνει ότι, στις 2-6 Φεβρουαρίου 2022 πρόκειται να
πραγματοποιηθεί η Διεθνής Έκθεση «ΑGROEXPO 2022»
στη Σμύρνη από τη Orion Fuarcılık- Τürkiye
με
επιχορήγηση του σχετιζόμενου φορέα εξαγωγών. Στην
έκθεση προσκαλούνται τα στελέχη των διοικήσεων των
εταιριών που δραστηριοποιούνται στους τομείς της
γεωργίας,
φυτωρίας,
τεχνολογίας
θερμοκηπίων,
κτηνοτροφίας και εξοπλισμού γεωργίας.
Παράλληλα με την έκθεση υπάρχει ειδική διοργάνωση από
το Υπουργείο, το οποίο διαρκεί 3 μέρες (1-4 Φεβρουαρίου
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 της Τουρκίας και όχι από το Γραφείο .Οι
λεπτομέρειες της συγκεκριμένης διοργάνωσης είναι όπως
παρακάτω:
Κατά τη διάρκεια των ημερομηνιών της έκθεσης (2-6
Φεβρουαρίου 2022) το Υπουργείο της Τουρκίας θα
καλύψει τα έξοδα διαμονής ενός εκπροσώπου από κάθε
εταιρία για 3 νύχτες (1-4 Φεβρουαρίου 2022) σε ξενοδοχείο
4 ή 5 αστέρων, το πρωινό και τις μεταφορές από και προς
το αεροδρόμιο καθώς και στον εκθεσιακό χώρο.
Τα έξοδα διαμονής θα καλυφθούν μόνο εφόσον οι
επισκέπτες λάβουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα
και ταξιδέψουν στις συγκεκριμένες ημερομηνίες των (1-4
Φεβρουαρίου 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 https://en.agroexpo.com.tr/
Λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος στην έκθεση, ενδέχεται το
Υπουργείο να μειώσει τον αριθμό των συμμετεχόντων 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
μας την στείλουν το αργότερο μέχρι τις 21.01.2022 στο email: atina@trade.gov.tr

Ανακοίνωση για την Διεθνή Έκθεση «Horeca Fair
International Hotel Equipment ,
Hospitality Accommodation Technologies Fair»
Το Εμπορικό Τμήμα της Πρεσβείας της Τουρκίας στην Αθήνα
μας ενημερώνει ότι, στις 16 - 19 Φεβρουαρίου 2022 πρόκειται
να πραγματοποιηθεί η Διεθνής Έκθεση « HOSPİTALİTY
INDUSTRY EQUİMENTS EXHİBİTİON» από την εταιρία GL
Platform Fuarcilik στην Τουρκία στο İzmir Expo Center με την
επιχορήγηση του σχετιζόμενου φορέα εξαγωγής.
Παράλληλα με την έκθεση υπάρχει ειδική διοργάνωση από το
Υπουργείο της Τουρκίας , το οποίο διαρκεί 3 μέρες και
περιλαμβάνει επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο καθώς και
συναντήσεις με τους παραγωγούς.
Κατά τη διάρκεια των ημερομηνιών της έκθεσης ( 15 - 18
Φεβρουαρίου 2022 ) το Υπουργείο της Τουρκίας θα καλύψει
τα έξοδα διαμονής ενός εκπροσώπου από κάθε εταιρία για 3
νύχτες.
Τα έξοδα διαμονής θα καλυφθούν μόνο εφόσον οι επισκέπτες
λάβουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και ταξιδέψουν
στις συγκεκριμένες ημερομηνίες (15 - 18 Φεβρουαρίου
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.
Λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος στην έκθεση, ενδέχεται το
Υπουργείο μας να μειώσει τον αριθμό των συμμετεχόντων στο
πρόγραμμα. Γι’ 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 της Τουρκίας.
Oι εταιρείες που θέλουν να επισκεφτούν την έκθεση πρέπει να
συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση
εδώ και να την
στείλουν το αργότερο μέχρι τις 07.02.2022 στο e-mail
thessaloniki@trade.gov.tr
Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες επισκεφθείτε
την ιστοσελίδα
https://horecafuar.com και στο τηλέφωνο: 2310- 254 460.
Συμμετοχή στη διεθνή έκθεση World Smart Energy Week
Japan
Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της
Ελληνικής Πρεσβείας στο Τόκυο Ιαπωνίας μας ενημερώνει ότι
στις 16 έως 18 Μαρτίου τ.ε. θα πραγματοποιηθεί η Διεθνής
έκθεση τεχνολογιών ενέργειας World Smart Energy Week
Japan, που θα διοργανωθεί στο Τόκυο. Δείτε εδώ τη

Προώθηση του θεσμού τη ανώνυμης πληροφόρησης
για θέματα ανταγωνισμού
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ενημερώνει ότι ξεκινά για
πρώτη φορά μια πανελλαδικής εμβέλειας επικοινωνιακή
εκστρατεία προώθησης του θεσμού whistleblowing
(ανώνυμη παροχή πληροφοριών δημοσίου συμφέροντος
για θέματα ανταγωνισμού) σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
Το σύστημα ανώνυμης παροχής πληροφοριών της ΕΑ,
αποτελεί την πλέον τεχνολογικά προηγμένη και απόλυτα
ασφαλή μέθοδο για τον κάθε πολίτη (επιχειρηματία,
εργαζόμενο, καταναλωτή) ώστε να συμβάλει στην
ανίχνευση αντι-ανταγωνιστικών πρακτικών, ενώ ανάλογα
συστήματα
ανώνυμης
παροχής
πληροφοριών
χρησιμοποιούνται από άλλες Αρχές Ανταγωνισμού
παγκοσμίως, όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού,
η Επιτροπή Ανταγωνισμού της Γερμανίας, Μεγάλης
Βρετανίας, Δανίας, Νοτίου Κορέας κ.α..

συνημμένη πρόσκληση συμμετοχής εδώ
Περαιτέρω

πληροφόρηση

σχετικά

με

την

ευρωπαϊκή

συμμετοχή μέσω του EU - Japan Industrial Cooperation
Center θα δείτε στα συνημμένα αρχεία παρακάτω:
Matchmaking_Flyer,

Exhibit_Flyer,

EU-Japan

Green

Matchmaking Event, Decarbonisati onExpoOutline
Σκοπός της πρωτοβουλίας αυτής είναι η υποστήριξη των
ευρωπαϊκών

Μικρομεσαίων

Επιχειρήσεων

(ΜΜΕ)

να

δραστηριοποιηθούν και να συνάψουν συνεργασίες με
ιαπωνικές επιχειρήσεις στον κλάδο των τεχνολογιών που
έχουν σχέση με την κλιματική αλλαγή και τη μείωση της

Σκοπός της Επιτροπής Ανταγωνισμού είναι η περαιτέρω
ενίσχυση του υγειούς ανταγωνισμού και η αποτροπή
φαινομένων που επιδρούν αρνητικά στην ευημερία των
καταναλωτών.

χρήσης

Δείτε το βίντεο εδώ ή στο κανάλι της Επιτροπής
Ανταγωνισμού στο Youtube εδώ.

5853, μέχρι τις 14/1/2022.

άνθρακα.

Τυχόν

ενδιαφερόμενες

επιχειρήσεις

παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Γραφείο ΟΕΥ , στο
email:ecocom-tokyo@mfa.gr και στα τηλέφωνα: +81-3-34 04-

Σύσταση Διευθύνσεων Εξυπηρέτησης του Πολίτη και Επικοινωνίας
Δελτίο Τύπου ΑΑΔΕ: 04.01.2022: Με στόχο τη διαρκή αναβάθμιση των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ προς τους πολίτες,
συστάθηκαν δύο νέες διευθύνσεις με αποφάσεις του Διοικητή Γ. Πιτσιλή. Οι δυο νέες διευθύνσεις υπάγονται απευθείας στον
Διοικητή και είναι η Διεύθυνση Επικοινωνίας και η Διεύθυνση Εξυπηρέτησης του Πολίτη.
Στόχοι της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης του Πολίτη είναι οι εξής:
α) Η διαμόρφωση οριζόντιας Στρατηγικής Εξυπηρέτησης, που ενισχύει τη διαφάνεια έναντι των συναλλασσόμενων πολιτών
και επιχειρήσεων, και διευκολύνει την εκούσια συμμόρφωση.
(β) Η οργάνωση των υπηρεσιών εξυπηρέτησης που παρέχει η ΑΑΔΕ, και ο συντονισμός των εμπλεκόμενων αρμόδιων
υπηρεσιών.
(γ) Η παρακολούθηση και αξιοποίηση βέλτιστων διεθνών πρακτικών στον τομέα της εξυπηρέτησης.
(δ) Η ανάπτυξη και καλλιέργεια κουλτούρας εξυπηρέτησης, που τοποθετεί στο επίκεντρο τον συναλλασσόμενο με την ΑΑΔΕ.
(ε) Η μέριμνα για τη συνεχή κωδικοποίηση και ενοποίηση των κανονιστικών κειμένων αρμοδιότητας ΑΑΔΕ.
(στ) Η συνεχής απλοποίηση και βελτίωση των διαδικασιών εξυπηρέτησης.
(ζ) Η δημιουργία και η παρακολούθηση της εφαρμογής ομοιόμορφων κανόνων και τρόπων εξυπηρέτησης όλων των
συναλλασσόμενων με την ΑΑΔΕ.
Σε ό,τι αφορά την Διεύθυνση Επικοινωνίας, οι στόχοι της είναι οι εξής:
(α) Η χάραξη και η υλοποίηση της επικοινωνιακής στρατηγικής και του επιχειρησιακού σχεδιασμού επικοινωνίας της ΑΑΔΕ,
η προβολή, με κάθε πρόσφορο μέσο, της αποστολής και του έργου της, καθώς και η παρακολούθηση της υλοποίησης
σύγχρονων μεθόδων επικοινωνίας για την υποστήριξη αυτής στις σχέσεις της με τους πολίτες, δημόσιους και ιδιωτικούς
φορείς και τους υπαλλήλους της.
(β) Ο συντονισμός των Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ για την επικοινωνία των μεταρρυθμιστικών δράσεων αυτής στο κοινό.
(γ) Η παροχή οδηγιών στις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ για την ενιαία αντιμετώπιση και διαχείριση των θεμάτων επικοινωνίας.
(δ) Η διαμόρφωση επικοινωνιακών δράσεων που σχετίζονται με την εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία της ΑΑΔΕ.
(ε) Ο συντονισμός των Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ για την αποτελεσματική εκπροσώπηση της ΑΑΔΕ σε διεθνή όργανα και
Οργανισμούς.
(στ) Ο συντονισμός των Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ για την έγκαιρη και ουσιαστική ανταπόκριση αυτής στις κάθε είδους
υποχρεώσεις που προκύπτουν στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, σε θέματα αρμοδιότητας της Αρχής.
Όπως δήλωσε ο κ. Πιτσιλής, «Στόχος μας, στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, είναι η διαρκής αναβάθμιση των
υπηρεσιών μας. Έχοντας πάντοτε τον πολίτη στο επίκεντρο των δράσεων μας, διαμορφώνουμε τις συνθήκες για τη βέλτιστη
δυνατή εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων με τις υπηρεσίες μας, καθώς και την επικοινωνία μας με αυτούς. Είμαι
σίγουρος ότι οι συγκεκριμένες διευθύνσεις θα επιτελέσουν τους στόχους τους, προς όφελος όλων, σηματοδοτώντας μια νέα
εποχή στη λειτουργία της ΑΑΔΕ».

Ημερίδα 10ου Vibrant Global Summit 2022
Διαδικτυακή συνάντηση αγοραστών πωλητή (BSM)
Η Πρεσβεία της Ινδίας Αθήνα μας ανακοινώνει ότι το Συμβούλιο Προώθησης Εξαγωγών Υπηρεσιών (SEPC) της Ινδίας
διοργανώνει κατά τη διάρκεια του 10ου Vibrant Global Summit 2022, μια διαδικτυακή συνάντηση αγοραστών πωλητή
(BSM) την Τρίτη 11 Ιανουαρίου 2022 από τις 02:00 μ.μ. 05:30 μ.μ. (IST).
Το SEPC είναι ένα Συμβούλιο Προώθησης Εξαγωγών που έχει συσταθεί από το Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας,
την Κυβέρνηση της Ινδίας και έναν κορυφαίο εμπορικό φορέα που διευκολύνει τους εξαγωγείς υπηρεσιών της Ινδίας. Το
Vibrant Gujarat Global Summit, μια διετής εκδήλωση που σχεδιάστηκε το 2003, έχει εξελιχθεί σήμερα σε ένα από τα πιο
φημισμένα παγκόσμια φόρουμ για επιχειρηματική δικτύωση, ανταλλαγή γνώσης και στρατηγικές συνεργασίες για κοινωνική
και οικονομική ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς. Στη 10η έκδοσή του, το Vibrant Gujarat Global Summit 2022 με κεντρικό
θέμα: «Από το Aatmanirbhar Gujarat στο Aatmanirbhar Bharat», παρουσιάζει μια μοναδική ευκαιρία αντιμετώπισης κοινών
σύγχρονων προκλήσεων και χάραξης μιας πορείας για την παγκόσμια βιώσιμη ανάπτυξη, ενισχύοντας τη διεθνή
συνεργασία και συνεργασίες.
Το SEPC θα παρέχει στους αντιπροσώπους μια πλατφόρμα για τη διοργάνωση προκαθορισμένης ατομικής συνάντησης
επιχειρήσεων από τους παρακάτω τομείς:
1. Ταξιδιωτικές και Τουριστικές Υπηρεσίες
2. Υπηρεσίες Υγείας
3. Υπηρεσίες IT & ITes
4. Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
5. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτού του BSM είναι τα παρακάτω:
1. Το matchmaking θα γίνει βάσει του υποβληθέντος προφίλ.
2. Κάθε συμμετέχων θα έχει μια ξεχωριστή εικονική αίθουσα συσκέψεων.
3. Το κυριότερο χαρακτηριστικό αυτής της συνάντησης αγοραστή-πωλητή θα είναι η αντιστοίχιση που βασίζεται στην
τεχνητή νοημοσύνη.
4. Θα εξεταστούν οι προαναφερθέντες τομείς υπό την αρμοδιότητα του SEPC και τα μέλη σε κάθε τομέα θα έχουν καλές
ευκαιρίες για αλληλεπίδραση με τους ομολόγους τους.
Εγγραφές για την εκδήλωση στον παρακάτω σύνδεσμο: http://sepcevents.com/buyer
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο site: www.indiaingreece.gov.in και στο τηλέφωνο 210 7216227

Επιχειρηματικά Νέα
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βερολίνο, απέστειλε ενημερωτικό
έγγραφο με θέμα: Γερμανικός Σύνδεσμος Λιανικής Πώλησης - Καταστρέφεται το λιανικό εμπόριο - Γερμανική
Ομοσπονδιακή Ενωση Ηλεκτρονικού Εμπορίου - Σε άνοδο οι διαδικτυακές αγορές
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στο Βερολίνο (http://www.agora.mfa.gr/823 ) ,email: ecocom-berlin@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του
ΒΕΘ www.veth.gov.gr .
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Χάγη, μας απέστειλε ενημερωτικό
έγγραφο με θέμα: Δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων από την Ολλανδία για τον μήνα Δεκέμβριο
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στη Χάγη (www.agora.mfa.gr/nl97) ,email: ecocom-hague@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr
ΙΣΠΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μαδρίτη, απέστειλε ενημερωτικά
έγγραφα με θέμα:
-Eνημέρωση για ανάρτηση σχετικά με το δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών εξελίξεων Ισπανίας Δεκεμβρίου 2021.
-Ενημέρωση για ανάρτηση σχετικά με την μεταρρύθμιση της εργατικής νομοθεσίας/αγοράς εργασίας στην Ισπανία.
-Ενημέρωση για ανάρτηση σχετικά με τις επίσημες αργίες στην Ισπανία για το 2022
-Ενημέρωση για ανάρτηση σχετικά με την εφαρμογή των νέων γενικών προϋπολογισμών στην Ισπανία
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στη Μαδρίτη ( www.agora.mfa.gr ) ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ : www.veth.gov.gr .

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2021-22
Η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών συνεχίζοντας τις διαδικτυακές επετειακές εκδηλώσεις της για τον εορτασμό των 200
χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 πραγματοποιεί για πέμπτη συνεχή χρονιά με το Ανοικτό Πανεπιστήμιό
της σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και την Περιφερειακή
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας διαδικτυακή διεξαγωγή μαθημάτων.
Τα μαθήματα απευθύνονται σε κάθε ενδιαφερόμενο, ιδιαίτερα στα μέλη της Εταιρείας καθώς και στην ευρύτερη
εκπαιδευτική Κοινότητα.
Το κεντρικό θέμα του φετινού Ανοικτού Πανεπιστημίου είναι: «Η Παλιγγενεσία του 1821», προσαρμοσμένο στον
επετειακό εορτασμό της εθνικής μας Παλιγγενεσίας.
Οι θεματικές, οι οποίες θα αναπτυχθούν διαδικτυακά, καθώς και οι εισηγητές και οι τακτές ημερομηνίες παρουσίασης των
είναι οι εξής:
• Κυριακή 16/1/2022, ώρα 18.00, Ιάκωβος Μιχαηλίδης Καθηγητής Νεότερης & Σύγχρονης Ιστορίας Φιλοσοφικής
Σχολής Α.Π.Θ., Η Φιλική Εταιρεία και η Επανάσταση στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες και
Στη Μακεδονία
• Κυριακή 23/1/2022, ώρα 18.00, Θανάσης Χρήστου Καθηγητής Νεότερης Ιστορίας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Η
Επανάσταση στη Στερεά Ελλάδα και στην Πελοπόννησο
• Κυριακή 6/2/2022, ώρα 18.00, Κυριάκος Χατζηκυριακίδης Επ. Καθηγητής της έδρας Ποντιακών Μελετών Α.Π.Θ., Η
Επανάσταση στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη
• Κυριακή 20/2/2022, ώρα 18.00, Πέτρος Παπαπολυβίου Αν. Καθηγητής Ιστορίας Πανεπιστημίου Κύπρου, Τα
επαναστατικά γεγονότα στην Κύπρο
• Κυριακή 27/2/2022, ώρα 18.00, Γιώργος Γεωργής, Καθηγητής Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου, Κύπρος, Ο Ιωάννης
Καποδίστριας και η συγκρότηση του Νεοελληνικού Κράτους
• Κυριακή 13/3/2022, ώρα 18.00, Μιλτιάδης Παπανικολάου Ομότ. Καθηγητής Ιστορίας της Τέχνης Φιλοσοφικής Σχολής
Α.Π.Θ., Το ’21 στην Τέχνη
Τις εισηγήσεις – μαθήματα και τους ομιλητές προλογίζει ο Πρόεδρος της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών Δρ. Βασίλειος
Ν. Πάππας.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Ε.Μ.Σ.: www.ems.gr
Για να παρακολουθήσετε τις παραπάνω εισηγήσεις – μαθήματα του Ανοικτού Πανεπιστημίου ακολουθείτε τον σύνδεσμο:
https://www.youtube.com/user/EMS1939/videos
Δείτε εδώ το πρόγραμμα.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
«Ε.Π.Τ.Α. – Επιμορφωτικά Προγράμματα Τεχνολογίας και Ανάπτυξης»
Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης, ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και τα Επιμορφωτικά
Προγράμματα Τεχνολογίας και Ανάπτυξης (Ε.Π.Τ.Α.), λαμβάνοντας υπόψη τις νέες εκπαιδευτικές και επαγγελματικές
ανάγκες τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και την ισχύουσα νομοθεσία περί μοριοδότησης,
προσφέρουν στοχευμένους κύκλους εξελικτικής ψηφιακής επιμόρφωσης. Ανταποκρινόμενοι στην αυξανόμενη ζήτηση
ψηφιακά εξειδικευμένων σε πληθώρα διαφορετικών χώρων εργασίας όσο και στην παροχή βασικών δεξιοτήτων σε κάθε
μέλος της σύγχρονης κοινωνίας ανακοινώνεται η προκήρυξη επιμορφωτικών προγραμμάτων σε διάφορους τομείς.
Παρέχονται οι σχετικές γνώσεις αξιοποιώντας σύγχρονες προσωποποιημένες μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,
όπου έμπειροι επαγγελματίες του χώρου δρουν σαν επιμορφωτές παρέχοντας πρακτική εμπειρία και εξάσκηση. Η
χορήγηση του σχετικού πιστοποιητικού επιμόρφωσης και η απονομή βαθμών ECVET (European Credit System for
Vocational Education and Training) παρέχουν την διεθνή αναγνώριση των παρεχόμενων γνώσεων
Ενεργά Προγράμματα
·
Εισαγωγή στην Ασφαλή Λειτουργία και Διαχείριση Πληροφοριακών και Δικτυακών Συστημάτων,
Έναρξη 10/01/2022, Διάρκεια 3 Μήνες και 15 ημέρες (150 ώρες), 7.5 ECVET
·
Σύγχρονος Προγραμματισμός με Java (1.8 ή νεότερη),
Έναρξη 24/01/2022, Διάρκεια 2 Μήνες και 25 ημέρες (120 ώρες), 6 ECVET
·
Επιχειρηματική Αναλυτική και Ψηφιακό Μάρκετινγκ,
Έναρξη 24/01/2022, Διάρκεια 2 Μήνες και 25 ημέρες (500 ώρες), 6 ECVET
·
Ενίσχυση Ψηφιακών Δεξιοτήτων με Εργαλεία της Microsoft,
Έναρξη 24/01/2022, Διάρκεια 3 Μήνες και 22 ημέρες (150 ώρες), 7.5 ECVET
·
Ενίσχυση Ψηφιακών Δεξιοτήτων με Εργαλεία της Google,
Έναρξη 24/01/2022, Διάρκεια 3 Μήνες και 22 ημέρες (150 ώρες), 7.5 ECVET
·
Τεχνολογίες & Υπηρεσίες Ψηφιακού Μετασχηματισμού,
Έναρξη 24/01/2022, Διάρκεια 9 Μήνες (500 ώρες), 22 ECVET
·
Προγραμματισμός σε Πολλαπλά Υπολογιστικά Νέφη,
Έναρξη 24/01/2022, Διάρκεια 2 Μήνες και 25 ημέρες (170 ώρες), 8.5 ECVET
·
Ανάπτυξη Εφαρμογών στο Υπολογιστικό Νέφος της Amazon,
Έναρξη 24/01/2022, Διάρκεια 2 Μήνες και 25 ημέρες (165 ώρες), 8.25 ECVET
·
Internet of Things: Το Ψηφιακό μας Μέλλον στο Σημερινό Σχολείο,
Έναρξη 24/01/2022, Διάρκεια 2 Μήνες και 25 ημέρες (400 ώρες), 20 ECVET
·
Μηχανικός Δικτύων – Θεμελιώσεις για Πιστοποίηση CCNA.CompTIA Network+,
Έναρξη 24/01/2022, Διάρκεια 4 Μήνες και 13 ημέρες (200 ώρες), 10 ECVET
·
Ψηφιακό Γραφείο – Ενίσχυση Ψηφιακών Δεξιοτήτων,
Έναρξη 07/02/2022, Διάρκεια 9 Μήνες (420 ώρες), 21 ECVET
·
Εκπαίδευση Υπευθύνων Λειτουργίας, Διαχείρισης και Ασφάλειας Πληροφοριακών και Δικτυακών
Συστημάτων,
Έναρξη 07/03/2022, Διάρκεια 3 Μήνες και 13 ημέρες (150 ώρες), 7.5 ECVET
·
Δημιουργία Προσωπικής και Επαγγελματικής Ιστοσελίδας,
Έναρξη 21/03/2022, Διάρκεια 28 ημέρες (100 ώρες), 5 ECVET
·
Apache Kafka για Μηχανικούς,
Έναρξη 11/04/2022, Διάρκεια 2 Μήνες και 23 ημέρες (120 ώρες), 6 ECVET
Στα συγκεκριμένα προγράμματα αξιοποιείται αποκλειστικά η εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση, χωρίς
υποχρεωτική παρακολούθηση. Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης, εργασίες ανάπτυξης στις θεματικές ενότητες καθώς και η
επικοινωνία με τους καταξιωμένους επαγγελματίες και επιστήμονες που διδάσκουν διασφαλίζουν την σε βάθος
κατανόηση του υλικού.
Η πλατφόρμα απευθύνεται σε στελέχη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αλλά και σε νέους επιχειρηματίες που επιθυμούν
να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις που θα τους επιτρέψουν να συμμετάσχουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό της
οικονομίας, της κοινωνίας και του κράτους.
Ενδεικτικά η πλατφόρμα ‘Ε.Π.Τ.Α.’ απευθύνεται σε:
·
Στελέχη Επιχειρήσεων
·
Στελέχη Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
·
Υπαλλήλους Ιδιωτικών Επιχειρήσεων και Δημόσιων Φορέων
·
Ένστολους
·
Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και κλάδων
·
Φοιτητές και αποφοίτους Ανωτέρων και Ανωτάτων Σχολών
·
Ιδιώτες που αναζητούν νέα επαγγελματική κατεύθυνση
Κόστος συμμετοχής
Το κόστος συμμετοχής κυμαίνεται ανάλογα με το πρόγραμμα ενώ τα δίδακτρα καταβάλλονται σε μια, δύο ή τρεις
δόσεις. Η τελευταία δόση πρέπει να καταβληθεί πριν τη λήξη του προγράμματος.
Εκπτωτικές κατηγορίες συμμετοχής περιέχουν (εξειδικεύονται σε κάθε πρόγραμμα ξεχωριστά) άνεργους, ένστολους,
πολύτεκνους, ομαδικές εγγραφές, φοιτητές και εργαζόμενους σε ερευνητικά κέντρα και ΑΕΙ, εκπαιδευτικούς, κατόχους
Ευρωπαϊκής κάρτας νέων. Έκπτωση 10% σε προκαταβολή του συνολικού ποσού.
Αναλυτικές πληροφορίες – Κατάθεση αιτήσεων:
Αναλυτικές πληροφορίες για τη συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα, τα κριτήρια επιλογής καθώς και για την
αίτηση συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αντλήσουν από τον εξής σύνδεσμο: https://epta.aegean.gr
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες ενθαρρύνονται να επικοινωνούν με τη γραμματεία του
προγράμματος στο τηλ. επικοινωνίας: 22730 82255 καθημερινά τις ώρες 9:00-15:00, καθώς και στο email:
epta@aegean.gr.

Ψηφιακές συμβάσεις: τι αλλάζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Σε ισχύ βρίσκονται από την 1η Ιανουαρίου οι νέοι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ψηφιακό περιεχόμενο και την
πώληση αγαθών. Το νέο θεσμικό πλαίσιο εισάγει κανόνες στις αγοραπωλησίες ψηφιακού περιεχομένου, διευκολύνοντας
τις σχετικές διαδικασίες. Κεντρική φιλοσοφία της νέας Οδηγίας, που έχει τεθεί σε ισχύ, είναι ότι όσον αφορά την πώληση
αγαθών ισχύει για τους καταναλωτές το ίδιο επίπεδο προστασίας είτε πραγματοποιούν διαδικτυακές αγορές από όλη
την ΕΕ είτε ψωνίζουν σε φυσικό κατάστημα. Το νέο θεσμικό πλαίσιο καλύπτει όλα τα αγαθά, συμπεριλαμβανομένων των
αγαθών με ψηφιακά στοιχεία (για παράδειγμα συσκευές όπως τα «έξυπνα» ψυγεία). Από τις αρχές του νέου έτους, οι
καταναλωτές και οι επιχειρήσεις μπορούν να αγοράζουν και να πωλούν ευκολότερα ψηφιακό περιεχόμενο, ψηφιακές
υπηρεσίες και αγαθά, καθώς και «έξυπνα αγαθά» σε όλη την ΕΕ. Με τους νέους κανόνες για τις ψηφιακές συμβάσεις, οι
καταναλωτές προστατεύονται σε περίπτωση ελαττωμάτων του ψηφιακού περιεχομένου (για παράδειγμα μουσική ή
λογισμικό που κατεβάζουν) και των ψηφιακών υπηρεσιών.
Ελάχιστη εγγύηση
Μεταξύ άλλων, οι καταναλωτές έχουν νόμιμο δικαίωμα για λύση, π.χ. μείωση της τιμής ή καταγγελία της σύμβασης με
επιστροφή χρημάτων. Με τους νέους κανόνες διατηρείται η ελάχιστη εγγύηση δύο ετών από τη στιγμή που ο
καταναλωτής παραλαμβάνει το αγαθό και προβλέπεται διάστημα ενός έτους για την αντιστροφή του βάρους της
απόδειξης υπέρ του καταναλωτή. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι στη διάρκεια του πρώτου έτους, εναπόκειται στον
πωλητή να αποδείξει ότι το αγαθό δεν ήταν ελαττωματικό από την αρχή. Όπως διευκρινίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα
περισσότερα κράτη-μέλη έχουν ήδη μεταφέρει πλήρως στο εθνικό τους δίκαιο τόσο την οδηγία για το ψηφιακό
περιεχόμενο όσο και την οδηγία για την πώληση αγαθών. Η Επιτροπή -όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της- θα
παρακολουθεί στενά τη μεταφορά των σχετικών κανόνων και στο εθνικό δίκαιο των υπολοίπων κρατών-μελών. Μάλιστα,
ήδη έχουν κινηθεί διαδικασίες επί παραβάσει κατά κρατών, που δεν έχουν ακόμη κοινοποιήσει τα μέτρα μεταφοράς στο
εθνικό δίκαιο.
Εκατομμύρια συναλλαγές
«Το 2022 ξεκινά πολύ θετικά για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις της ΕΕ. Σε περίπτωση προβλημάτων ή
ελαττωμάτων του ψηφιακού περιεχομένου, των ψηφιακών υπηρεσιών ή των ‘έξυπνων’ προϊόντων, οι καταναλωτές στην
ΕΕ θα έχουν πλέον τα ίδια δικαιώματα που έχουν και για οποιοδήποτε άλλο αγαθό, οπουδήποτε και αν αγόρασαν τα εν
λόγω αγαθά και υπηρεσίες εντός της ΕΕ» σχολίασε σχετικά ο Επίτροπος Δικαιοσύνης, κ. Ντιντιέ Ρεντέρς. Όπως εξήγησε
ο ίδιος, οι νέοι εναρμονισμένοι κανόνες δεν ενισχύουν μόνο τα δικαιώματα των καταναλωτών, αλλά και ενθαρρύνουν τις
επιχειρήσεις να πωλούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους σε όλη την ΕΕ, καθώς παρέχουν ασφάλεια δικαίου. «Έτσι
παρέχεται βοήθεια στους καταναλωτές σε εκατομμύρια καθημερινές συναλλαγές. Καλώ τα κράτη μέλη που δεν έχουν
ακόμη μεταφέρει στο εθνικό τους δίκαιο τους νέους κανόνες να το πράξουν άμεσα» πρόσθεσε ο κ. Ρεντέρς. ΠΗΓΗ:
SEPE Newsletter newsletter@sepe.gr, 04.01.2022).

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός ψηλά στην ατζέντα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2022
Υψηλή προτεραιότητα για την Ευρώπη παραμένει και το 2022 ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο έχει στην ατζέντα του «βαριές» νομοθετικές εκκρεμότητες, που αφορούν την ψηφιακή μετάβαση της
Ένωσης και οι οποίες θα αρχίσουν σταδιακά να κλείνουν μέσα στο νέο έτος. Το Κοινοβούλιο θα συνεχίσει να
επεξεργάζεται το νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες και τον νόμο για τις ψηφιακές αγορές. Οι ευρωβουλευτές αναμένεται
να ψηφίσουν το νόμο για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες στις αρχές του 2022. Παράλληλα, θα ξεκινήσουν τις διαπραγματεύσεις
με τα κράτη-μέλη για το νομοσχέδιο για τη Ψηφιακή Αγορά κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου. Στόχος των δύο
παρεμβάσεων είναι να προστατέψουν τα δικαιώματα των χρηστών στο Διαδίκτυο και να αντιμετωπίσουν τις αθέμιτες
πρακτικές των μεγάλων ψηφιακών πλατφορμών. Στο μεταξύ, τον Απρίλιο του 2022, σύμφωνα με τον υφιστάμενο
προγραμματισμό, το Κοινοβούλιο θα προετοιμάσει τη θέση του για τον νόμο της Επιτροπής αναφορικά με την τεχνητή
νοημοσύνη. Μέσα από το νέο πακέτο μέτρων, το Κοινοβούλιο ζητά ένα περιεκτικό νομικό πλαίσιο για την τεχνητή
νοημοσύνη το οποίο θα ενισχύει την ευρωπαϊκή οικονομία και θα προστατεύει τα θεμελιώδη δικαιώματα. Η ειδική
επιτροπή του Κοινοβουλίου για την τεχνητή νοημοσύνη θα καταθέσει τις προτάσεις της για την αντιμετώπιση των
προκλήσεων που δημιουργεί η ταχεία ανάπτυξη τεχνολογιών ΤΝ.
Κοινός φορτιστής
Στο μεταξύ, το Κοινοβούλιο ευελπιστεί να θεσπίσει τη νομοθεσία για τον κοινό φορτιστή τύπου USB-C για όλες τις
ηλεκτρονικές συσκευές. Οι κανόνες αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή το 2024 αν οι ευρωβουλευτές καταλήξουν σε
συμφωνία με τα κράτη μέλη.
Ταυτόχρονα, το Κοινοβούλιο επιδιώκει συμφωνία με το Συμβούλιο επί σειράς θεμάτων που σχετίζονται με τη ψηφιακή
οικονομία. Μεταξύ αυτών, είναι οι κανόνες για τα κρυπτονομίσματα, που στοχεύουν στη στήριξη της καινοτομίας και την
εισαγωγή νέων τεχνολογιών στον χρηματοοικονομικό τομέα, χωρίς να παραλείπεται η προστασία των καταναλωτών και
των επενδυτών.
Βιώσιμες μπαταρίες
Ένα άλλο «καυτό» ζήτημα στην ατζέντα του Κοινοβουλίου είναι οι βιώσιμες μπαταρίες. «Η χρήση μπαταριών αναμένεται
να αυξηθεί δραματικά μέσα στα επόμενα χρόνια κυρίως για τα ηλεκτρικά οχήματα που χρησιμοποιούν μπαταρίες για
κίνηση και για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας» αναφέρει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Οι ευρωβουλευτές θα επεξεργαστούν τους κανόνες για τη βιώσιμη παραγωγή, εφαρμογή και ανακύκλωση όλων των
μπαταριών που χρησιμοποιούνται στην ευρωπαϊκή αγορά, στα πλαίσια του νέου σχεδίου δράσης για την κυκλική
οικονομία και τη νέα βιομηχανική στρατηγική της ΕΕ.
Τέλος, σχετική με την ψηφιακή οικονομία είναι και η δέσμη μέτρων που προωθεί το Κοινοβούλιο για την αντιμετώπιση
της παραπληροφόρησης και άλλων ψηφιακών απειλών κατά της δημοκρατίας στην ΕΕ. (ΠΗΓΗ: SEPE Newsletter
newsletter@sepe.gr, 04.01.2022).

EΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΑΔΔΕ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1268 /28-12-2021 (ΑΔΑ:ΨΤΓΦ46ΜΠ3Ζ-Κ9Ε)
Παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2022 και για τη θέση των οχημάτων σε
ακινησία. (ΦΕΚ 6322/30.12.2021) Για περισσότερες πληροφορίες www.aade.gr
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1263/23.12.2021 (ΑΔΑ:Ψ74Ψ46ΜΠ3Ζ-ΑΚΤ)
Τήρηση Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών και εφαρμογή Ηλεκτρονικού Συστήματος
Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών. (ΦΕΚ 6317/30.12.2021) Για περισσότερες πληροφορίες www.aade.gr
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2237/29.12.2021 (ΑΔΑ:ΨΕΞΩ46ΜΠ3Ζ-9ΣΣ)
«Κοινοποίηση της Απόφασης (ΕΕ)C 2021/9852 της Επιτροπής της 22ης Δεκεμβρίου 2021 σχετικά με την απαλλαγή από
τους εισαγωγικούς δασμούς και από τον Φ.Π.Α. κατά την εισαγωγή, η οποία χορηγείται για τα εμπορεύματα που είναι
αναγκαία για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της έξαρσης της νόσου COVID-19 κατά τη διάρκεια του 2022»
Για περισσότερες πληροφορίες www.aade.gr
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1260/22.12.2021 (ΦΕΚ 6344/30.12.2021)
«Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης α) του τέλους κινητής τηλεφωνίας και β) του τέλους
καρτοκινητής τηλεφωνίας, καθώς και της διαδικασίας και του χρόνου επιβολής, είσπραξης και απόδοσης αυτών, κατόπιν
της τροποποίησης του άρθρου 12 του ν. 2579/1998 (Α’ 31) με τις διατάξεις του άρθρου πεντηκοστού ενάτου του ν.
4839/2021 (Α’ 181). Καθορισμός διαδικασίας επιστροφής ή συμψηφισμού ποσού τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας που
αποδίδεται λόγω αλλαγής των εφαρμοζόμενων συντελεστών» Για περισσότερες πληροφορίες www.aade.gr
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2239/30.12.2021 (ΑΔΑ:61ΔΒ46ΜΠ3Ζ-4ΧΡ)
«Παροχή συμπληρωματικών διευκρινίσεων αναφορικά με την αναγραφή της εισφοράς προστασίας του περιβάλλοντος,
που επιβάλλεται από την 01/01/2022 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4736/2020 (Α'200) όπως ισχύει, επί
των εκδιδόμενων παραστατικών πωλήσεων.» Για περισσότερες πληροφορίες www.aade.gr
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2238/30.12.2021 (ΑΔΑ: Ψ1ΛΨ46ΜΠ3Ζ-ΙΑΣ)
«α) Κοινοποίηση διοικητικής κωδικοποίησης Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ, ν. 4174/2013, Μέρος Α’, (Α΄ 170),
ενημερωμένης έως τον ν.4864/2021 (Α΄ 237/02.12.2021)» και β) Κοινοποίηση παραρτήματος με συναφείς αποφάσεις και
εγκυκλίους – ενημερωμένου έως 31.12.2021.» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) Για περισσότερες πληροφορίες www.aade.gr
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1266/23.12.2021 (ΑΔΑ:ΨΔΒΛ46ΜΠ3Ζ-3ΞΘ)
Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για την παρακολούθηση της κατασκευής των Μεμονωμένων Οχημάτων
Ιδιαίτερης Κατασκευής (Μ.Ο.Ι.Κ.), όπως ορίζονται στην υπ’ αρ. 33692/2202/5.11.2014 (Β΄ 3134) απόφαση του
Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και ταξινομούνται ως «οχήματα μεταχειρισμένων εξαρτημάτων», των
υποχρεώσεων των κατασκευαστών έναντι της τελωνειακής αρχής, καθώς και κάθε άλλου σχετικού θέματος. (ΦΕΚ
6364/31.12.2021) Για περισσότερες πληροφορίες www.aade.gr
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1275/31.12.2021 (ΦΕΚ 6375/31.12.2021)
Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική
δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη
χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2021. Για περισσότερες πληροφορίες
www.aade.gr
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1261/23.12.2021 (ΦΕΚ 6389/31.12.2021)
«Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης καταβολής φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίων καθώς και
του τρόπου υποβολής της δήλωσης» Για περισσότερες πληροφορίες www.aade.gr
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1267/23.12.2021 (ΦΕΚ 6399/31.12.2021)
Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για την αδειοδότηση δραστηριοτήτων που αφορούν στην εφοδιαστική αλυσίδα
καπνού, βιομηχανοποιημένων καπνών, εξοπλισμού παραγωγής βιομηχανοποιημένων καπνών και κρίσιμων πρώτων
υλών για την παραγωγή βιομηχανοποιημένων καπνών και λοιπών ζητημάτων για την εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου
100 Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α΄265). Για περισσότερες πληροφορίες www.aade.gr
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1273/31.12.2021 (ΑΔΑ: Ψ81846ΜΠ3Ζ-2ΓΕ)
«Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1060/18.3.2021 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Διαβίβαση στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ),
δεδομένων των παραστατικών πωλήσεων ενεργειακών προϊόντων της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Α’ 265),
όπως ισχύει, είτε με τη χρήση Φ.Η.Μ., που είναι εγκατεστημένοι σε εγκαταστάσεις οντοτήτων - κατόχων αδειών των
άρθρων 5, 6, 7 και 9 του ν. 3054/2002 (Α’ 230), είτε με τη χρήση Υπηρεσιών Παρόχου για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση»
(Β’ 1217).» (ΦΕΚ 6404/31.12.2021)

Διεθνείς Εκθέσεις
ΔΙΕΘΝΗΣ ΈΚΘΕΣΗ FITUR
Πόλη:Mαδρίτη,Ισπανία
Ημερομηνία:19-23 Ιανουάριος 2022
Εκθέματα: Έκθεση Τουρισμού
Επικοινωνία: https://www.ifema.es/fitur ecocom-madrid@mfa.gr
ARAB HEALTH
Πόλη: Ντουμπάι
Ημερομηνία: 24-27 Ιανουάριου 2022
Εκθέματα: Έκθεση Υγείας
Επικοινωνία: ecocom-dubai@mfa.gr
PRIVATE LABEL MANUFACTURERS ASSOCIATION PLMA - INTERNATIONAL COUNCIL
Πόλη: Σικάγο, ΗΠΑ
Ημερομηνία: 30-1 Ιανουάριου 2022
Εκθέματα: Έκθεση παραγωγών προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας
Πληροφορίες: Site:www.promosolution.net
email: info@promosolution.net
AGROEXPO 2022
Πόλη: Σμύρνη, Τουρκία
Ημερομηνία:2-6 Φεβρουαρίου 2022
Εκθέματα: Έκθεση φυτωρίας, τεχνολογίας θερμοκηπίων, κτηνοτροφίας και εξοπλισμού γεωργίας
Πληροφορίες:site: https://en.agroexpo.com.tr/
AQUAFUN EXHIBITION 2022
Πόλη:Κωνσταντινούπολη,Τουρκία
Ημερομηνία:3-5 Φεβρουάριου 2022
Εκθέματα: Έκθεση πισίνας, σάουνας, θαλάσσιων παιχνιδιών
Πληροφορίες: Site: http://www.tureksfuar.com.tr/ ,https://www.aquafunexpo.com/
email: tureks@tureksfuar.com.tr
MOMAD 2022
Πόλη: Μαδρίτη,Iσπανία
Ημερομηνία: 04-06 Φεβρουάριου 2022
Εκθέματα: Έκθεση για ρούχα και αξεσουάρ
Πληροφορίες: Site: https://www.ifema.es/momad e-mail: ecocom-madrid@mfa.gr
HOMI
Πόλη: Μιλάνο, Ιταλία
Ημερομηνία: 18-21 Φεβρουαρίου 2022
Εκθέματα: Έκθεση κοσμημάτων και πολύτιμων λίθων
Πληροφορίες: email: ecocom-milano@mfa.gr

Ινδία -Διεθνής διαγωνισμός για την προμήθεια όρθιο μεταλλουργικών μικροσκοπιών, σύστημα μέτρησης LED
και αναλυτή θερμικής αγώγησης
Το Εμπορικό Τμήμα της Πρεσβείας της Ινδίας στην Αθήνα (Tηλ: +30 210 7216227, 210 7216481, Email:
mkt.athens@mea.gov.in , Website: www.indianembassy.
Το Εμπορικό Τμήμα της Πρεσβείας της Ινδίας στην Αθήνα, το Κεντρικό Ινστιτούτο Ηλεκτροχημικών Ερευνών (CSIR-CECRI)
προσκαλεί παγκοσμίου φήμης πωλητές σε διαγωνισμό για την προμήθεια των ακόλουθων ειδών όπως περιγράφεται
παρακάτω:
Sl.
Material
Ref No
Due Date
No.
1.

UPRIGHT
METALLURGICAL
MICROSCOPE WITH ACCESSORIES

2.

LED MEASUREMENT SYSTEM WITH
ACCESSORIES
AND
SPECIFICATIONS IN THE TENDER
DOCUMENT
THERMAL
CONDUCTIVITY
ANALYSER WITH ACCESSORIES

3.

CECRI 2021 16751 UPRIGHT
METALLURGICAL
MICROSCOPES
CECRI 2021 21863 LED
MEASUREMENT SYSTEM

26-01-2022
03:00 PM

CECRI 2021 21162 THERMAL
CONDUCTIVITY ANALYSER

12-01-2022
03:00 PM

26-01-2022
03:00 PM

Επισυνάπτονται λεπτομερείς πληροφορίες για την προσφορά: https://etenders.gov.in/eprocure/app
Δείτε παρακάτω περισσότερες πληροφορίες για τα υλικά: Υλικό 1 Υλικό 2 Υλικό 3

1 στις 2 εταιρείες στην Ελλάδα έκανε προσλήψεις στην Πληροφορική το 2021
Με προσλήψεις ειδικευμένου στην τεχνολογία προσωπικού απαντούν οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα στις ογκώδεις
προκλήσεις που φέρνει μαζί της η πανδημία. Το περιβάλλον αστάθειας, που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές εταιρείες, κάνει
πιο επιτακτική από ποτέ την ανάγκη για προσανατολισμένο στην καινοτομία και τεχνολογικά καταρτισμένο εργατικό
δυναμικό. Οι επιχειρήσεις, από την πλευρά τους, απαντούν σε αυτή την ανάγκη με προσλήψεις εργαζομένων σε θέσεις
εργασίας, που σχετίζονται με το ΙΤ. Δεν είναι τυχαίο ότι το 2021, εν μέσω πανδημικής κρίσης, οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα
προχώρησαν σε μαζικές προσλήψεις υπαλλήλων με ειδίκευση στην τεχνολογία: το 53% των εταιρειών προσέλαβε το
2021 νέους υπαλλήλους σε ρόλους που σχετίζονται με την καινοτομία ή και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Μάλιστα, παρά
την οικονομική αβεβαιότητα, το ποσοστό αυτό είναι αυξημένο κατά 11% σε σχέση με το 2020. Όσον αφορά τις δεξιότητες
του προσωπικού, η αναλυτική και καινοτόμος σκέψη είναι η πιο σημαντική δεξιότητα που πιστεύουν ότι χρειάζονται οι
εργαζόμενοι για να υποστηρίξουν το ταξίδι του ψηφιακού μετασχηματισμού (η ίδια απάντηση είχε δοθεί και το 2020).
Πάντως, το υπάρχον προσωπικό δεν φαίνεται να ακολουθεί την ταχύτητα με την οποία προχωρά ο ψηφιακός
μετασχηματισμός. Για παράδειγμα, μόνο το 50% δηλώνει ότι έλαβε μέρος σε κάποιο πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων
εντός του 2021.
Εξειδικευμένα τμήματα
Οι επιχειρήσεις της χώρας προκειμένου να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις, αλλάζουν την εταιρική τους δομή,
δημιουργώντας τμήματα που ασχολούνται αποκλειστικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Πλέον, οι περισσότερες
εταιρείες έχουν δημιουργήσει ένα τμήμα αφιερωμένο στον ψηφιακό μετασχηματισμό και την καινοτομία. Πλέον
περισσότερες από τις μισές εταιρείες στην Ελλάδα, το 54% απαντά ότι διαθέτει ένα αντίστοιχο τμήμα. Είναι εντυπωσιακή
μάλιστα η εξέλιξη που σημειώθηκε μέσα σε έναν μόλις χρόνο, καθώς το 2020 το 58% των επιχειρήσεων δήλωνε ότι δεν
διαθέτει ένα τμήμα που να ασχολείται με τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Την παραπάνω εξόχως ενδιαφέρουσα εικόνα
αποτυπώνει το ετήσιο report των Foundation και EIT Digital, το οποίο καταγράφει τις απόψεις των στελεχών ελληνικών
επιχειρήσεων σχετικά με τις διαδικασίες ψηφιακού μετασχηματισμού στην ελληνική αγορά.
«Όλοι αναγνωρίζουν πως οι διαδικασίες ψηφιακού μετασχηματισμού επιταχύνθηκαν σημαντικά από την πανδημία,
ωστόσο η πραγματικότητα δείχνει πως το ανθρώπινο δυναμικό βίωσε τις συνέπειες αυτής της επιτάχυνσης, ενώ οι
επιχειρήσεις προσπαθούν ακόμη να προσαρμοστούν σε μια νέα εποχή εργασίας» διαπιστώνουν οι συντάκτες του report
“Digital Transformation in Greece 2021-2022”.
Ψηφιακή εγρήγορση
Σύμφωνα με τα ευρήματά του report, ένα σημαντικό ποσοστό (78%) των ελληνικών εταιρειών «τρέχει» σήμερα projects,
που περιλαμβάνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό ή αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής DT. Μάλιστα,
περισσότερο από το 70% των ερωτηθέντων συμμετέχει ενεργά σε αυτά τα projects. Η πανδημία συνέβαλε σημαντικά σε
αυτά τα εξαιρετικά στατιστικά σχετικά με την απορρόφηση του ψηφιακού μετασχηματισμού, καθώς το 97,7% τόνισε ότι
επιτάχυνε τις προσπάθειές για ψηφιακή μετάβαση σε κάποιο βαθμό. Το 65% των απαντήσεων κυμαίνεται από το «σε
σημαντικό» έως το «σε υπερθετικό βαθμό».
Ασάφειες
Πάντως, Από τις απαντήσεις που δόθηκαν στο ερωτηματολόγιο, γίνεται αντιληπτό ότι δεν είναι σαφής σε όλους ο ρόλος
και η ουσία του ψηφιακού μετασχηματισμού. Τα στελέχη συνδέουν με τον ψηφιακό μετασχηματισμό περισσότερο όρους
όπως η τηλεργασία, απ’ ότι η τεχνητή νοημοσύνη ή οι μεθοδολογία agile.
Ωστόσο, αναγνωρίζουν πως μέσα στο 2022 τα Big Data θα είναι η τεχνολογία που θα ήθελαν να αξιοποιηθεί περισσότερο
από τις επιχειρήσεις τους. (ΠΗΓΗ: SEPE Newsletter newsletter@sepe.gr, 04.01.2022).
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ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ

•

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου μας www.veth.gov.gr, για πληρέστερη ενημέρωσή σας
σε θέματα επιχειρηματικού ενδιαφέροντος: Προκηρύξεις προγραμμάτων, Ελληνικές και Διεθνείς Εκθέσεις,
Ζητήσεις Συνεργασιών, Επιχειρηματικές Αποστολές, Συνέδρια, κ.α.
•
Νέες υπηρεσίες Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) προς τις επιχειρήσεις - μέλη
των Επιμελητηρίων: Τέσσερεις πρωτοπόρες τεχνολογικά υπηρεσίες, οι οποίες είναι προσβάσιμες και
μέσω της ιστοσελίδας του ΒΕΘ (www.veth.gov.gr), προσφέρει η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων (ΚΕΕΕ)
στο σύνολο των Ελληνικών επιχειρήσεων-μελών των Επιμελητηρίων.
Πρόκειται για την υπηρεσία εύρεσης επενδυτικών προγραμμάτων (http://investmenttools.uhc.gr/ ), την υπηρεσία
ηλεκτρονικής (εξ αποστάσεως) εκπαίδευσης (http://elearning.uhc.gr/) , την υπηρεσία συμβουλευτικής 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.

