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ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ Β.Ε.Θ.

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης προχωρά στην εκπόνηση του δεύτερου Βαρόμετρου Οικονομικής Συγκυρίας, για το
διάστημα Μαϊου – Ιουνίου, προκειμένου να καταγράψει τις απόψεις σας για μια σειρά επίκαιρων ζητημάτων, αλλά και θεμάτων
που αφορούν στην πορεία των επιχειρήσεων σας.
Το Βαρόμετρο Οικονομικής Συγκυρίας, που εγκαινιάστηκε τον Μάρτιο του 2022, αποτελεί μια ηλεκτρονική δίμηνη έρευνα, στην
οποία σας καλούμε να συμμετέχετε.
Μέσω ενός link που θα λαμβάνετε με το newsletter του Επιμελητηρίου αλλά με με την εβδομαδιαία «Ενημέρωση»,κάθε Παρασκευή,
θα έχετε τη δυνατότητα να απαντήσετε σε μια σειρά ερωτήσεων.
Το link της έρευνας θα βρίσκεται αναρτημένο και σε ειδικό banner του ιστότοπου του ΒΕΘ (www.veth.gov.gr). To βαρόμετρο, θα
πραγματοποιείται κάθε δίμηνο και τα αποτελέσματα του θα ανακοινώνονται μέσω δελτίων Τύπου.
Αν επιθυμείτε μπορείτε να δηλώνετε το e-mail σας προκειμένου να σας αποστέλλονται τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης.
Η συμμετοχή σας είναι άκρως απαραίτητη και σημαντική.
Ακολουθεί το link της έρευνας στην οποία σας καλούμε να συμμετέχετε:
https://ee.kobotoolbox.org/single/e56386f05f3fbf76c2f2feaee2b7dccd
Αναστάσιος Καπνοπώλης
Πρόεδρος Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

myDATA: Εκτός λειτουργίας το συνοπτικό βιβλίο,
η ειδική φόρμα καταχώρισης και η εγγραφή στο
timologio από Κυριακή 29/5 έως Τρίτη 31/5

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΑΔΕ 25.05.2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΑΔΕ 26.05.2022

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ανακοινώνει την παράταση της

Εκτός λειτουργίας το συνοπτικό βιβλίο, η ειδική φόρμα

προθεσμίας διαβίβασης των δεδομένων εσόδων τιμολόγησης, εξόδων

καταχώρισης και η εγγραφή στο timologio από
Κυριακή 29/5 και ώρα 15:00 έως Τρίτη 31/5 και ώρα
13:00 λόγω εργασιών αναβάθμισης

Παράταση προθεσμίας για διαβίβαση δεδομένων στο myDATA

αυτοτιμολόγησης και τίτλων κτήσης, στην πλατφόρμα myDATA, έως τις
15 Ιουνίου 2022.

Ανάρτηση ειδοποιητηρίων ασφαλιστικών εισφορών Απριλίου 2022 Μη Μισθωτών
Σύμφωνα με ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ, αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ τα ενιαία ειδοποιητήρια των ασφαλιστικών
εισφορών (κύριας, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών) του μηνός Απριλίου 2022 για ελεύθερους επαγγελματίες,
αυτοτελώς απασχολούμενους και αγρότες με καταληκτική ημερομηνία πληρωμής την 31η Μαΐου 2022. Την ίδια ημερομηνία θα
πραγματοποιηθεί η καταβολή της εισφοράς μέσω άμεσης χρέωσης τραπεζικού λογαριασμού (πάγια εντολή).
Αναλυτικά η ανακοίνωση εδώ

Οι πληρωμές από Υπουργείο Εργασίας, e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ για την περίοδο 23-27 Μαΐου
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Καταβολές άνω του 1,3 δισ. ευρώ σε πάνω από 2,5 εκατ. δικαιούχους θα πραγματοποιηθούν από το Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, τον e-ΕΦΚΑ και την ΔΥΠΑ την εβδομάδα 23-27 Μαΐου, διάστημα κατά το οποίο θα ξεκινήσει η
πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων Ιουνίου (που θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 30 Μαΐου), ενώ θα πληρωθεί και το
μέρος του δώρου Πάσχα που καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό στους εργαζομένους που είναι ενταγμένοι στο μηχανισμό
«ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εδώ .

Σε λειτουργία το mySynigoroslive για τον προγραμματισμό ραντεβού με τον
Συνήγορο του Πολίτη
ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 24.05.2022
Σε παραγωγική λειτουργία τέθηκε από την Τρίτη η πλατφόρμα mySynigoroslive, μέσω της οποίας οι πολίτες – φυσικά πρόσωπα και
νόμιμοι εκπρόσωποι επιχειρήσεων – μπορούν να επικοινωνούν εύκολα και γρήγορα με το Συνήγορο του Πολίτη και να εξυπηρετούνται
εξ αποστάσεως για θέματα αρμοδιότητας της Ανεξάρτητης Αρχής. Με τη νέα πλατφόρμα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
δίνεται στους πολίτες η δυνατότητα να απευθύνονται στον Συνήγορο του Πολίτη με στοχευμένο και αποτελεσματικό τρόπο, χωρίς την
ανάγκη φυσικής παρουσίας τους.
Το mySynigoroslive αποτελεί το επόμενο βήμα στην ψηφιοποίηση της λειτουργίας του Συνηγόρου του Πολίτη, καθώς είναι διαθέσιμη
εδώ και χρόνια η δυνατότητα υποβολής ερωτημάτων μέσω e-mail (press@synigoros.gr) και αναφορών ηλεκτρονικά, μέσω της
ιστοσελίδας της Αρχής. Ενδεικτικά, μέσα στο 2021 ο Συνήγορος του Πολίτη δέχθηκε 18.802 αναφορές, ενώ πολλαπλάσια ήταν τα
ερωτήματα ή τα αιτήματα που δεν αφορούσαν αρμοδιότητες του ΣτΠ. Έτσι, η πλατφόρμα θα λειτουργήσει ως προέκταση των
υφιστάμενων τρόπων πληροφόρησης και θα διευκολύνει σημαντικά τους ενδιαφερόμενους, καθώς:
•
δίνεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να επικοινωνήσουν εξ αποστάσεως με τον Συνήγορο του Πολίτη για θέματα
που τους απασχολούν, χωρίς να απαιτηθεί η μετακίνηση τους, εξοικονομώντας χρόνο και κόστος·
•
επιτυγχάνεται η διευκόλυνση των πολιτών καθώς επιλέγουν οι ίδιοι την επιθυμητή ημέρα και ώρα για την τηλεφωνική τους
επικοινωνία με στελέχη της Αρχής, ή την φυσική τους παρουσία στα γραφεία της· και
•
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν μία πιο στοχευμένη και ουσιαστική πληροφόρηση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν
και χρειάζονται για αυτό τη συμβολή του Συνηγόρου του Πολίτη, ανατρέχοντας στη λίστα των προσφερόμενων θεματικών
ενοτήτων.
Η πλατφόρμα σχεδιάστηκε από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έθεσε ο Συνήγορος του Πολίτη. Η λειτουργία της βασίζεται στα πρότυπα άλλων
αντίστοιχων υπηρεσιών ψηφιακών ραντεβού που έχει υλοποιήσει και λειτουργεί για άλλους φορείς του Δημοσίου όπως ο ΟΑΕΔ, η
ΑΑΔΕ, τα ΚΕΠ, το Υπουργείο Εξωτερικών, ο e-ΕΦΚΑ και το Κτηματολόγιο. Αναλυτικά το δελτίο τύπου εδώ.

Προέγκριση οικοδομικών αδειών, εγκρίσεις φορέων και κατηγορίες έκδοσης αδειών
μετά την ισχύ του ν. 4759/2020
Σύμφωνα με απόφαση του Υφυπουργού Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, με τα άρθρα 54 και 55 του ν.4759/20, όπως
ισχύει, τροποποιήθηκαν τα άρθρα 35 και 36 του ν.4495/17, όπως ίσχυαν αντίστοιχα.
Α. Ως προς το άρθρο 35 του ν.4495/17 που αφορά στις προεγκρίσεις οικοδομικών αδειών, όπως ισχύει, σας γνωρίζουμε ότι εφεξής
η διαδικασία προέγκρισης είναι υποχρεωτική για την έκδοση οικοδομικών αδειών:
α) που εμπίπτουν στην κατηγορία 1 και 2 του τρόπου έκδοσης αδειών και
β) ανεξαρτήτως κατηγορίας, εφόσον:
Ι. αφορούν σε νέα κτίρια ή προσθήκες, επιφανείας προσμετρούμενης στη δόμηση μεγαλύτερης των τριών χιλιάδων (3.000) τ.μ.
ΙΙ. αφορούν στην κατασκευή μόνιμων κτιριακών εγκαταστάσεων και έργων ιδιαίτερης περιβαλλοντικής και οικιστικής σημασίας ή και
έργων που άπτονται ειδικού ελέγχου ως προς τους όρους δόμησης
ΙΙΙ. από την κείμενη νομοθεσία ορίζεται ότι εκδίδονται από άλλες υπηρεσίες, πλην της οικείας Υπηρεσίας Δόμησης
ΙV. αφορούν αναθεώρηση οικοδομικής άδειας σε ισχύ, με μεταβολή των πολεοδομικών μεγεθών κάλυψης, δόμησης και όγκου.
Ωστόσο, η διαδικασία προέγκρισης δεν απαιτείται:
α) για τις οικοδομικές άδειες που δεν εμπίπτουν στις παραπάνω περιπτώσεις, καθώς και
β) για τις Στρατηγικές Επενδύσεις που έχουν υπαχθεί ή υπάγονται στον ν.3894/2010 (Α ́ 204) ή στον ν.4608/2019 (Α ́ 66), καθώς
και για τις επενδύσεις του ν.3986/2011 (Α ́ 152).
Στις περιπτώσεις όπου δεν απαιτείται προέγκριση, τυχόν αίτηση για έκδοσή της παραμένει προαιρετική.
Δείτε εδώ σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Αναλυτικά η απόφαση εδώ .

Διαθέσιμα για όλους το Ψηφιακό Βιβλιάριο Υγείας Παιδιού και το Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων
Σύμφωνα με κοινό Δελτίο Τύπου των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υγείας, σε λειτουργία για χρήση από τους γονείς
τέθηκαν το πρωί της Δευτέρας το Ψηφιακό Βιβλιάριο Υγείας Παιδιού και το Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων.
Πρόκειται για δύο υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την παρακολούθηση της αναπτυξιακής προόδου του παιδιού και διευκολύνουν τον
προγραμματισμό των βασικών παιδιατρικών εμβολίων. Με τον τρόπο αυτό, οι γονείς και οι παιδίατροι έχουν πλέον τη δυνατότητα να
οργανώνουν αποτελεσματικότερα τη φροντίδα της υγείας των παιδιών.
Οι δύο υπηρεσίες υλοποιήθηκαν από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ), εποπτευόμενο φορέα του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Υπενθυμίζεται ότι η σχετική ΚΥΑ υπογράφηκε από τους συναρμόδιους υπουργούς και
δημοσιεύτηκε στις αρχές Απριλίου 2022 και η λειτουργία των υπηρεσιών παρουσιάστηκε πριν από ένα μήνα στον Πρωθυπουργό
Κυριάκο Μητσοτάκη από τον Υπουργό Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκο Πιερρακάκη και τον Υπουργό Υγείας Θάνο
Πλεύρη. Ήδη από τις 11 Απριλίου, οι παιδίατροι είχαν ξεκινήσει την ηλεκτρονική καταχώρηση των στοιχείων των παιδιών στο ψηφιακό
βιβλιάριό τους.
Αναλυτικά το κοινό Δελτίο Τύπου εδώ .
ΙΝΕ ΓΣΕΕ - ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 26 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4670/2020
Το Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ (ΙΝΕ ΓΣΕΕ), στο πλαίσιο λειτουργίας των εξ αποστάσεως υπηρεσιών πληροφόρησης του Δικτύου
Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων, δημοσιεύει κείμενο πληροφόρησης
της ενότητας «Ασφαλιστικά Θέματα» με τίτλο "Διαδοχική Ασφάλιση", στο οποίο παρουσιάζονται οι προϋποθέσεις εφαρμογής των
διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης, όπως διαμορφώθηκαν με το Ν. 4670/2020.
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο έγγραφο πληροφόρησης, πατήστε εδώ.

Τέθηκε σε λειτουργία η διαδικτυακή πλατφόρμα του Μητρώου Υποδομών και Φορέων Αγοράς Ηλεκτροκίνησης
(Μ.Υ.Φ.Α.Η.)
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 26.05.2022
Ένα ακόμα σημαντικό βήμα για την ηλεκτροκίνηση στη χώρα μας, είναι γεγονός. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έθεσε σε
λειτουργία την ηλεκτρονική πλατφόρμα του Μητρώου Υποδομών και Φορέων Αγοράς Ηλεκτροκίνησης (Μ.Υ.Φ.Α.Η.) , στη διεύθυνση:
https://electrokinisi.yme.gov.gr μέσω της οποίας οι φορείς της αγοράς της ηλεκτροκίνησης εγγράφονται στο Μητρώο και αποκτούν
μοναδικό κωδικό ταυτοποίησης.
Για να δημιουργηθεί το Μητρώο, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών είχε αναθέσει στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο την
ανάπτυξη και λειτουργική υποστήριξη της διαδικτυακής πλατφόρμας του Μ.Υ.Φ.Α.Η., με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης
και Ανθεκτικότητας, μέσω του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Πλέον, οι φορείς της αγοράς της ηλεκτροκίνησης θα μπορούν
να «ανεβάζουν» στο Μ.Υ.Φ.Α.Η. δεδομένα όπως η ακριβής θέση των φορτιστών, η διαθεσιμότητα, το κόστος, ο τρόπος πληρωμής
κ.λπ. και τα οποία θα είναι άμεσα διαθέσιμα και ορατά στους χρήστες της πλατφόρμας σε πραγματικό χρόνο.
Έτσι θα τηρείται στη διεύθυνση: https://electrokinisi.yme.gov.gr ένας χάρτης για το δίκτυο φόρτισης της χώρας μας ενώ σε επόμενο
χρόνο, μέσα στο καλοκαίρι, οι χρήστες θα μπορούν να έχουν ανά πάσα στιγμή πρόσβαση από το κινητό τους σε όλες αυτές τις
πληροφορίες μέσω ειδικής εφαρμογής για κινητές συσκευές (για λογισμικό Android και iOS).
Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστας Καραμανλής δήλωσε σχετικά: «Βήμα-βήμα, η Ελλάδα μπαίνει στην εποχή της
ηλεκτροκίνησης. Η διαδικτυακή πλατφόρμα που δημιουργήσαμε, σύντομα θα αποτελεί το πλέον αξιόπιστο Εθνικό Σημείο Πρόσβασης
για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων. Οι οδηγοί και ο κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης, θα μπορούν εύκολα να λαμβάνουν σαφείς
και έγκυρες πληροφορίες, ώστε να γίνει πιο εύκολο κάθε ταξίδι τους με ηλεκτροκίνητο όχημα. Συνεχίζουμε την προσπάθειά μας για
καλύτερη καθημερινότητα, βιώσιμη ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος.»
Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προσκαλεί τους φορείς της ηλεκτροκίνησης να εγγραφούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα,
για την άμεση διάθεση των δεδομένων φόρτισης στον Έλληνα πολίτη.

Πίστωση ποσού 3,96 εκατ. ευρώ σε 884 ιδιοκτήτες
ακινήτων για μειωμένα μισθώματα
Νοεμβρίου 2020 - Ιουλίου 2021

Ισχυρή Ταυτοποίηση Πελάτη για Συναλλαγές σε
περιβάλλον Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-commerce)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 20.05.2022
Το Υπουργείο Οικονομικών προχωρά στις 20 Μαΐου, στην
καταβολή ποσού συνολικού ύψους 3.962.165,22 ευρώ, σε 884
ιδιοκτήτες ακινήτων (μοναδιαίους Α.Φ.Μ.), επιλύοντας
εκκρεμότητες για μειωμένα μισθώματα της περιόδου
Νοεμβρίου 2020 – Ιουλίου 2021.

Από τον Ιανουάριο του 2021, ξεκίνησε σε πανευρωπαϊκό και
εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 «για
τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά» (PSD 2) και
τον Νόμο 4537/2018 (ΦΕΚ Α’ 84), η «ισχυρή ταυτοποίηση
πελάτη» (strong customer authentication). Η σχετική
διαδικασία είναι απαραίτητη όταν ένας καταναλωτής διενεργεί
συναλλαγή πληρωμής με κάρτα σε περιβάλλον ηλεκτρονικού
εμπορίου. Οι απαιτήσεις για την ισχυρή ταυτοποίηση
συνιστούν υποχρέωση για όλους τους παρόχους υπηρεσιών
πληρωμών (π.χ. τράπεζες, ιδρύματα πληρωμών, ιδρύματα
ηλεκτρονικού χρήματος, κ.λπ.), και τέθηκαν, προκειμένου να
επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή ασφάλεια στις συναλλαγές των
πελατών-κατόχων
καρτών
πληρωμών
(χρεωστικών,
πιστωτικών και προπληρωμένων).

Ειδικότερα, πιστώνονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς:
• 787 ιδιοκτητών ακινήτων (φυσικών προσώπων) ποσό
συνολικού ύψους 2.160.479,44 ευρώ.
• 97 ιδιοκτητών ακινήτων (νομικών προσώπων) ποσό
συνολικού ύψους 1.801.685,78 ευρώ.
Συνεπώς, για τα μειωμένα μισθώματα της περιόδου Μαρτίου
2020 – Ιουλίου 2021 έχουν πραγματοποιηθεί συμψηφισμοί με
φόρους και καταβολές χρημάτων συνολικού ύψους 824,5 εκατ.
ευρώ.
Οι δικαιούχοι θα δουν την πίστωση στους λογαριασμούς τους
έως το βράδυ, ανάλογα με τις ροές πίστωσης της κάθε
τράπεζας.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.hba.gr/info/psd2ecom
(Ελληνική
Ένωση
Τραπεζών).

Στις 31 Μαΐου εκπνέει η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου
των δασικών χαρτών
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 26.05.2022
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοινώνει τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου
των δασικών χαρτών στις 31 Μαΐου 2022.
Οι διαδικτυακές εφαρμογές υποβολής αντιρρήσεων και πρόδηλων σφαλμάτων στην ιστοσελίδα του φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο»
(https://www.ktimatologio.gr/el/e-services/civilians) θα παραμείνουν διαθέσιμες για την αποδοχή των αιτημάτων έως την καταληκτική
ημερομηνία.
Η υποβολή της αντίρρησης συνοδεύεται από:
•
Την οριοθέτηση του πολυγώνου που αφορά στο αίτημα.
•
Την επίκληση της ύπαρξης έννομου συμφέροντος.
•
Τη δέσμευση για την καταβολή του ειδικού τέλους.
Μετά την υποβολή της αντίρρησης και με καταληκτική προθεσμία δέκα (10) ημερών μετά την λήξη της προθεσμίας των αντιρρήσεων,
αποστέλλεται από τον ενδιαφερόμενο στο οικείο Σημείο Υποστήριξης της Ανάρτησης Δασικού Χάρτη (ΣΥΑΔΧ) φάκελος στον οποίο
περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο:
•
Το αντίγραφο της φόρμας των υποβληθεισών αντιρρήσεων, εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο (εκδίδεται από την ηλεκτρονική
εφαρμογή).
•
Τα στοιχεία που αποδεικνύουν την καταβολή του ειδικού τέλους ή το αποδεικτικό υποβολής αντίρρησης που εκδίδεται από
την ηλεκτρονική εφαρμογή.
•
Το έννομο συμφέρον.
Αναλυτικά το δελτίο τύπου εδώ.

Μηχανικοί & Επιχειρηματικότητα: «Ακατάλληλο το περιβάλλον» λέει το 61% στην έρευνα
του ΤΕΕ/ΤΚΜ
Σε συνέχεια της παρουσίασης της ετήσιας έρευνας «Νέοι Μηχανικοί & Επιχειρηματικότητα 2021», δημοσιεύεται ανάλυση των
αποτελεσμάτων νέας έρευνας με τίτλο «Μηχανικοί & Επιχειρηματικότητα».
Στόχος αυτής της έρευνας ήταν η διερεύνηση της στάσης των ήδη Μηχανικών μελών του ΤΕΕ/ΤΚΜ καθώς και η καταγραφή των
απόψεων τους απέναντι στην έννοια της επιχειρηματικότητας, του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και του επιχειρείν γενικότερα. Η
έρευνα εστιάστηκε στην τοποθέτηση των μηχανικών σε θέματα επιχειρηματικής δραστηριότητας, απαιτούμενων δεξιοτήτων,
προσδοκιών και προτάσεων για την εξέλιξη τους, εκπαίδευσης αλλά και ανάληψης πρωτοβουλιών εκ μέρους του ΤΕΕ/ΤΚΜ, με
ιδιαίτερη έμφαση σε δράσεις κατάρτισης.
Η έρευνα διεξήχθη καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 2021 και κατηγοριοποιήθηκε σε δύο ομάδες :
α) Η πρώτη ομάδα αφορούσε στους μισθωτούς μηχανικούς μέλη του ΤΕΕ/ΤΚΜ.
β) Η δεύτερη ομάδα αφορούσε στους Μηχανικούς μέλη του ΤΕΕ/ΤΚΜ που δραστηριοποιούνται ως επαγγελματίες-επιχειρηματίες υπό
οποιαδήποτε έννοια (π.χ. ελεύθεροι επαγγελματίες, ιδιοκτήτες τεχνικών εταιρειών/γραφείων, επιχειρήσεων βιοτεχνίας, κ.λ.π.) και οι
οποίοι ασκούν δραστηριότητα με οικονομικά οφέλη.
Τα αποτελέσματα της έρευνας συμπίπτουν απόλυτα με τα αποτελέσματα της έρευνας των νέων μηχανικών, σε αντίστοιχα ερωτήματα.
Σε γενικές γραμμές καταδεικνύουν την αναγκαιότητα απόκτησης επιχειρηματικών δεξιοτήτων, για την εξέλιξη του μηχανικού, τόσο σε
επίπεδο εκπαίδευσης όσο και σε επίπεδο επαγγελματικής δράσης και συνεπώς στην ανάγκη υλοποίηση σχετικών ενεργειών μέσω
εκδηλώσεων, σεμιναρίων και ανάδειξης καλών πρακτικών.
Από τα ευρήματα της έρευνας, μεταξύ άλλων, προκύπτει ότι το 61,10% των συμμετεχόντων εκτιμά ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει το
κατάλληλο περιβάλλον για την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας από τους Μηχανικούς. Ωστόσο, είναι σημαντικό το γεγονός
ότι το 97,70% εκτιμά ότι η ανάδειξη καλών πρακτικών επιχειρηματικότητας από Μηχανικούς του Επιμελητηρίου, θα συμβάλει στην
ενίσχυση του επιχειρείν για τους νέους Μηχανικούς. (ΠΗΓΗ:NEWSLETTER TEE/TKM 26.05.2022).

Τρία νέα έργα ΣΔΙΤ συνολικού κόστους επένδυσης 300 εκατομμυρίων ευρώ
ενέκρινε σήμερα η Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ
Τρία νέα έργα ΣΔΙΤ συνολικού κόστους επένδυσης 300 εκατομμυρίων ευρώ ενέκρινε σήμερα η Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ, υπό
την προεδρία του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Νίκου Παπαθανάση.
Στη Διυπουργική Επιτροπή συμμετείχαν ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας, ο Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων
κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστας Καραμανλής, o Υπουργός Επικρατείας αρμόδιος για τον
Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου κ. Άκης Σκέρτσος, ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Κώστας Τσιάρας, ο Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών κ. Θόδωρος Σκυλακάκης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ. Στέλιος Πέτσας, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας κ. Νίκος Ταγαράς και ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Γιώργος Καραγιάννης.
Παρόντες στην τηλεδιάσκεψη ήταν επίσης, ο Γενικός Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ κ. Ορέστης Καβαλάκης, ο
Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Νεκτάριος Φαρμάκης και ο Εντεταλμένος Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ κ. Παναγιώτης Σταμπουλίδης.
Πρόκειται για τα έργα:
Α. «Λειτουργία και συντήρηση του Δικτύου του Μετρό Θεσσαλονίκης με ΣΔΙΤ»
Β. «Αξιοποίηση και Ανάπτυξη του πρώην Εργοστασίου Χαρτοποιίας Λαδόπουλου (Ε.Γ.Λ). με ΣΔΙΤ»
Γ. «Ανέγερση και Λειτουργία του Πρωτοδικείου και της Εισαγγελίας Αθηνών με ΣΔΙΤ»
Αναλυτικά το σχετικό δελτίο τύπου του Υπουργείου Ανάπτυξης κα Επενδύσεων εδώ.

Υποκλοπή online τραπεζικών λογαριασμών τρέμουν 8 στις 10 ΜμΕ
Εξαιρετικά ανήσυχες, και μάλιστα σε μεγαλύτερο βαθμό από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές εταιρείες, είναι οι ελληνικές μικρομεσαίες
επιχειρήσεις σχετικά με τον αντίκτυπο του κυβερνοεγκλήματος στη λειτουργία τους. Σχεδόν 8 στις 10 μικρές και μεσαίες εταιρείες στην
Ελλάδα (το 79%) ανησυχούν «σοβαρά» ή «σε κάποιο βαθμό» για την ασφάλεια των τραπεζικών τους λογαριασμών και την πιθανή
ηλεκτρονική υποκλοπή τους. Το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εξίσου υψηλό, αλλά χαμηλότερο από την Ελλάδα
και κυμαίνεται περίπου στο 70%. Ένας άλλος κυβερνο-φόβος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χώρα μας σχετίζεται με το
ηλεκτρονικό «ψάρεμα», με τις επιθέσεις που στοχεύουν στην απόκτηση του ελέγχου των λογαριασμών ή με την κλοπή της ηλεκτρονικής
ταυτότητας. Για την ακρίβεια, το 34% των ελληνικών ΜμΕ ανησυχεί «σοβαρά» και το 45% «σε κάποιο βαθμό» για τους παραπάνω
κινδύνους. Στην Ε.Ε. τα αντίστοιχα ποσοστά είναι επίσης υψηλά και δια τρίτος πιο σημαντικός φόβος των εταιρειών στην Ελλάδα
σχετικά με την ψηφιακή ασφάλεια είναι οι ιοί και το κατασκοπευτικό ή κακόβουλο λογισμικό, με το 74% να ανησυχεί «σοβαρά» ή «σε
κάποιο βαθμό» για αυτούς τους κινδύνους έναντι 72% στην Ε.Ε. Την παραπάνω εικόνα αποτυπώνουν τα αποτελέσματα του τελευταίου
έκτακτου Ευρωβαρόμετρου σχετικά με τον αντίκτυπο του κυβερνοεγκλήματος στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η υφιστάμενη κατάσταση
δείχνει ξεκάθαρα ότι η κρίση του κορωνοϊού επιτάχυνε μεν τον ψηφιακό μετασχηματισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά
ταυτόχρονα, τις κατέστησε περισσότερο εκτεθειμένες σε κυβερνοεγκληματικές δραστηριότητες. μορφώνονται σε 31% και 41%.
Αυξάνονται τα θύματα στην Ελλάδα
Αποκαλυπτικά είναι τα ευρήματα του ίδιου Ευρωβαρόμετρου για τις εμπειρίες των ελληνικών ΜμΕ με κυβερνοέγκλημα κατά το
τελευταίο 12μηνο. Κατά το περασμένο έτος, το 28% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρώπη ήρθε αντιμέτωπο με τουλάχιστον
μία μορφή κυβερνοεγκλήματος. Στην Ελλάδα το ποσοστό των μικρών και μεσαίων εταιρειών είναι εμφανώς μεγαλύτερο και
διαμορφώνεται στο 41%. Ακόμη, σύμφωνα με την έρευνα, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι πολύ πιθανό να μην αναφέρουν τα
περιστατικά του κυβερνοεγκλήματος (44%), στα οποία έχουν πέσει θύμα.
Αντίκτυπος
Αναφορικά με τον αντίκτυπο που έχουν τα περιστατικά των κυβερνο-επιθέσεων στις ελληνικές μικρομεσαίες εταιρείες, σχεδόν μία στις
δύο (το 47%) απαντά ότι απαιτήθηκε επιπρόσθετος χρόνος, για να αντιδράσουν στην επίθεση (35% το αντίστοιχο ποσοστό των
ευρωπαϊκών ΜμΕ). Μια άλλη συνέπεια των κυβερνοεπιθέσεων που δέχτηκαν, επίσης πολύ σοβαρή, είναι το κόστος επισκευής ή
ανάκτησης, το οποίο κλήθηκαν να επωμιστούν οι μικρές και μεσαίες εταιρείες στην Ελλάδα: 29% των εταιρειών το αναφέρει ως δεύτερη
πιο σημαντική επίθεση μιας κυβερνοεπίθεσης (24% στην Ε.Ε.). Ο τρίτος πιο σημαντικός αντίκτυπος ενός περιστατικού παραβίασης
της ψηφιακής ασφάλειας, σύμφωνα με το 23% των εταιρειών στην Ελλάδα, είναι ότι οι εργαζόμενοι παρεμποδίστηκαν στην εκτέλεση
των καθημερινών τους εργασιών. Το αντίστοιχο ποσοστό στην Ε.Ε. είναι 20%. (ΠΗΓΗ:sepe.gr NEWSLETTER 26.05.2022).

Ενημέρωση από ΕΠΑνΕΚ 2014-2020
Δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης χρηματοδότησης για ωφελούμενους που απορρίφθηκαν στη Δράση «Έκτακτη
επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης
εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστήριου και σχολής χορού»
Δημοσιεύθηκε η τρίτη (3η) τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων
από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής
υπηρεσιών γυμναστήριου και σχολής χορού» του ΕΠΑνΕΚ, σύμφωνα με την οποία ωφελούμενοι, των οποίων η αίτηση
χρηματοδότησης που υποβλήθηκε έως την καταληκτική ημερομηνία και ώρα της Δράσης, Παρασκευή 20 Μαΐου
2022 και ώρα 15:00 απορρίπτεται, έχουν τη δυνατότητα μετά την έκδοση της σχετικής απορριπτικής Απόφασης να
υποβάλουν μία και μοναδική νέα αίτηση χρηματοδότησης. Η αίτηση αυτή μπορεί να υποβληθεί μέχρι και την Παρασκευή 03
Ιουνίου 2022 και ώρα 15:00
Η Δράση αφορά στην ενίσχυση επιχειρήσεων των κλάδων παροχής υπηρεσιών οργάνωσης συνεδρίων/εμπορικών εκθέσεων,
τροφοδοσίας για εκδηλώσεις, εστίασης / διασκέδασης / ψυχαγωγίας,γυμναστηρίων και σχολών χορού, οι οποίες αντιμετωπίζουν
ανεπαρκή ρευστότητα, αλλά υφίστανται επίσης σημαντική οικονομική ζημία, λόγω των συνεχιζόμενων επιπτώσεων από τα μέτρα
για τον περιορισμό της έξαρσης της νόσου COVID-19. Η Δράση παρέχει στοχευμένη δημόσια στήριξη για τη διατήρηση της
συνέχειας της οικονομικής τους δραστηριότητας.
React EU - Η Δράση χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της απόκρισης της Ένωσης στην πανδημία COVID-19
Δείτε την 3η τροποποίηση της Πρόσκλησης εδώ
7η τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «e-λιανικό» (Α κύκλος)
Δημοσιεύθηκε η έβδομη (7η) τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επενδυτικών Σχεδίων στη
Δράση του ΕΠΑνΕΚ «e-λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την
ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» (Α κύκλος), σχετικά με την παράταση της προθεσμίας
ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων στους δεκαοκτώ (18) μήνες, από τους δώδεκα (12) μήνες που ίσχυε, από
την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. Σύμφωνα με την τροποποίηση της Πρόσκλησης το αίτημα επαλήθευσης –
πιστοποίησης θα πρέπει να έχει υποβληθεί το αργότερο εντός μηνός από την ημερομηνία λήξης της δεκαοκτάμηνης διάρκειας
του έργου».
Η Δράση στοχεύει στην επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και
διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) προκειμένου να στηριχθεί η λειτουργία τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας του
κορωνοϊού (COVID-19), να ενισχυθεί ο βαθμός ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας, καθώς και ο ψηφιακός μετασχηματισμός
τους και να αποφευχθεί ο συνωστισμός στους εσωτερικούς χώρους.
Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από
εθνικούς πόρους.
Δείτε την 7η τροποποίηση της Πρόσκλησης εδώ
18η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Εργαλειοθήκη
Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»
Δημοσιεύθηκε η δέκατη όγδοη (18η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της
Δράσης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την ένταξη
επιπλέον τριάντα έξι (36) επενδυτικών σχεδίων, δημόσιας δαπάνης 1.983.319,54 ευρώ, καθώς και της τροποποίησης
δεκατεσσάρων (14) πράξεων επιπλέον δημόσιας δαπάνης 227.603,33 ευρώ. Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε
460.103.330,46 ευρώ.
Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ
Ερευνητικό πρόγραμμα MINERVA στην Ιαπωνία
Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Τόκυο απέστειλε ενημερωτικό έγγραφο με
σκοπό να ενημερώσει για το ερευνητικό πρόγραμμα MINERVA στην Ιαπωνία. Το MINERVA είναι ένα 6μηνο ερευνητικό
πρόγραμμα, στο οποίο Ευρωπαίοι και Ιάπωνες εμπειρογνώμονες υποστηρίζουν τις ερευνητικές δραστηριότητες του Κέντρου
Βιομηχανικής Συνεργασίας ΕΕ - Ιαπωνίας (EU – Japan Centre for Industrial Cooperation) και συμμετέχουν στην ανάλυση πολιτικής
και αγοράς οικονομικών και βιομηχανικών θεμάτων ΕΕ-Ιαπωνίας.
Η επιλογή των συμμετεχόντων γίνεται από το Κέντρο και αφορά σε επαγγελματίες με αντικείμενο ενδιαφέροντος τις διμερείς σχέσεις
ΕΕ - Ιαπωνίας και όχι σε σπουδαστές.
Για το 2022, το πρόγραμμα έχει διάρκεια από τον Σεπτέμβριο 2022 έως τον Φεβρουάριο 2023.
Η προθεσμία για αιτήσεις συμμετοχής είναι έως και τις 27 Μαΐου 2022.
Παραθέτουμε link με αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα, το προφίλ των υποψηφίων, τη διαδικασία επιλογής και τις
παροχές που παρέχονται στους επιλεχθέντες:
https://www.eu-japan.eu/minerva_programme .
Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Τόκυο παραμένει στη διάθεσή σας για τυχόν
ερωτήσεις/διευκρινήσεις: email: ecocom-tokyo@mfa.gr , τηλ.: +81 3 3404 1195, +81 3 3404 5853 .

Σε ρυθμούς internet of things η Ελλάδα
Στην εποχή του Internet of Things εισέρχεται σταδιακά η χώρα, με την Ελλάδα να προλειαίνει το έδαφος για την ανάπτυξη λύσεων
που σχετίζονται με τις «έξυπνες» πόλεις, τους «ευφυείς» αυτοκινητόδρομους και την “έξυπνη” παρακολούθηση κρίσιμων υποδομών.
Τον δρόμο της Ελλάδας προς το οικοσύστημα του ΙοΤ ανοίγει η δημιουργία μιας κεντρικής δημόσιας πλατφόρμας Internet of Things.
Τον σχετικό με το έργο διαγωνισμό (Ολοκληρωμένο σύστημα οριζόντιας πλατφόρμας Internet of Things -iot.gov.gr - και δικτύου
αισθητήρων», συνολικού προϋπολογισμού €3,72 εκατ., προκήρυξε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Στο πλαίσιο του έργου,
το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα δημιουργήσει ένα κεντρικό πλαίσιο ΙοΤ, καθώς και μια αντίστοιχη επιχειρησιακή
πλατφόρμα με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών και παράλληλη εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού για τη εξασφάλιση της
διαλειτουργικότητας του. Η νέα πλατφόρμα, που θα “τρέξει” μέσω του gov.gr, θα προσφέρει την απαραίτητη υποδομή για την
ανάπτυξη IoT εφαρμογών, οι οποίες, με τη σειρά τους, θα συμβάλλουν στη βελτίωση της καθημερινότητας, στην προστασία του
περιβάλλοντος και στην ευημερία των πολιτών. Θα τεθεί δε σε πιλοτική λειτουργία για διάστημα δύο μηνών, με φορέα λειτουργίας τη
Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.
Φιλόδοξο έργο
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η δημιουργία μιας κεντρικής, οριζόντιας πλατφόρμας Internet of Things, η οποία και θα παρέχει την
απαραίτητη βασική υποδομή για τους ενδιαφερόμενους φορείς προς ανάπτυξη διαφορετικών λύσεων γύρω από το Internet of Things.
Μεταξύ αυτών των λύσεων περιλαμβάνονται:
- Μέτρηση κρίσιμων δεικτών ευημερίας, όπως περιβαλλοντικοί δείκτες, ακτινοβολία, κατανάλωση ενέργειας κ.λπ.
- Παρακολούθηση κρίσιμων υποδομών του κράτους και
- Έξυπνες Πόλεις.
Μέσω της πλατφόρμας, θα παρέχεται η απαιτούμενη ασφάλεια, καθώς και τα απαραίτητα εφόδια για τον σχεδιασμό και την
υλοποίηση τέτοιων συστημάτων από τους αρμόδιους φορείς. Αυτή θα επιτρέπει υλοποιήσεις, με διαφορετικές και ετερογενείς
τεχνολογίες, αρχιτεκτονικές λύσεις και παρόχους. Έτσι, θα επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας και συνέργειες, ώστε να
μεγιστοποιηθούν τα οφέλη των πολιτών από την εφαρμογή ΙοΤ λύσεων. Ταυτόχρονα, θα υποστηριχθεί η ανάπτυξη λύσεων που θα
προσφέρουν εγχώρια προστιθέμενη αξία, μέσω της αξιοποίησης μιας ενιαίας, κεντρικής πλατφόρμας με ανοικτά πρότυπα και
επαυξημένη κυβερνοασφάλεια, η οποία θα παρέχει πρόσβαση σε πλήθος χρηστών και θα επισπεύσει τον χρόνο δοκιμής και θέσης
σε παραγωγική λειτουργία των IoT εφαρμογών. Το μοντέλο - στόχος για την υλοποίηση της πλατφόρμας iot.gov.gr είναι το
κυβερνητικό υπολογιστικό νέφος, το λεγόμενο G-Cloud, το οποίο υποστηρίζει κρίσιμες λειτουργίες της δημόσιας διοίκησης. Η
πλατφόρμα IoT θα υποστηρίζει στην αρχική εγκατάσταση κατ’ ελάχιστον 500 ΙοΤ συσκευές, ενώ θα υπάρχει δυνατότητα μελλοντικής
επέκτασης για επιπλέον συσκευές ή υποσυστήματα. Θα ολοκληρώνει δεδομένα και λειτουργίες επιμέρους “έξυπνων” εφαρμογών και
θα παρέχει υπηρεσίες προς τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και την κεντρική́ διοίκηση. (ΠΗΓΗ: sepe.gr NEWSLETTER 26.05.2022)

ΔΥΠΑ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΔΥΠΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΥΠΑ 23/05/2022
Α. ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΗΣ Δ.ΥΠ.Α
1. Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία), για το μήνα Απρίλιο 2022,
ανήλθε σε 990.820 άτομα. Από αυτά 546.225 (ποσοστό 55,13%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της Δ.ΥΠ.Α. για χρονικό διάστημα
ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 444.595 (ποσοστό 44,87%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της Δ.ΥΠ.Α. για χρονικό
διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 350.612 (ποσοστό 35,39%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 640.208
(ποσοστό 64,61%).
2. Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Απρίλιο 2022, ανήλθε σε 7.502 άτομα. Οι άνδρες
ανέρχονται σε 2.799 (ποσοστό 37,31%) και οι γυναίκες σε 4.703 (ποσοστό 62,69%).
3. Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων1, για το μήνα Απρίλιο 2022, (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός
του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 148.065 άτομα, από τα οποία οι 116.677 (ποσοστό 78,80%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες
επιδοτούμενων και οι 31.388 (ποσοστό 21,20%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 67.253
(ποσοστό 45,42%) και οι γυναίκες σε 80.812 (ποσοστό 54,58%).
Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων 109.265 (ποσοστό 73,80%) είναι κοινοί, 3.170 (ποσοστό 2,14%) είναι οικοδόμοι, 31.388
(ποσοστό 21,20%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 3.676 (ποσοστό 2,48%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 453 (ποσοστό
0,31%) είναι εκπαιδευτικοί, και 113 (ποσοστό 0,08%) είναι λοιποί.
Για να δείτε τη συνέχεια του Δελτίου Τύπου, πατήστε εδώ.
Για περισσότερο αναλυτικά στατιστικά στοιχεία στο σύνολο της χώρας και σε επίπεδο Περιφέρειας καθώς και συνοπτικές εκθέσεις
εγγεγραμμένης ανεργίας, βλ. www.oaed.gr /Στατιστικά/Στατιστικά Στοιχεία.
Ενημερωτική Εκδήλωση για τα οφέλη των επιχειρήσεων
από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα
2.0»
Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά διοργανώνει ενημερωτική
εκδήλωση για τα οφέλη των επιχειρήσεων από το Ταμείο
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» , τη Δευτέρα 30
Μαΐου 2022 και ώρα 18.00 στα γραφεία του Επιμελητηρίου,
αίθουσα
συνεδριάσεων
«ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ
ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ»
(Καραΐσκου 111, 3ος όροφος). Στην εκδήλωση θα μιλήσει ο
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, κ. Θόδωρος
Σκυλακάκης.
Θα τηρηθούν όλα τα πρωτόκολλα υγείας που θα ισχύουν τη
συγκεκριμένη ημερομηνία.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε το
site: https://www.bep.gr/ ή να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς:
210-4121298, 6987718004.

Εκδηλώσεις δικτύωσης ΕΕ – Αφρικής στον φαρμακευτικό
τομέα και στον τομέα της υγείας
Η Β1 Διεύθυνση Σχεδιασμού Εξωστρέφειας & Συντονισμού
Φορέων Εξωστρέφειας απέστειλε ενημερωτικό έγγραφο με
θέμα: «Διαβίβαση πρόσκλησης συμμετοχής σε διαδικτυακές
εκδηλώσεις δικτύωσης ΕΕ – Αφρικής στον φαρμακευτικό τομέα
και στον τομέα της υγείας (EU - Africa pharma and healthcare
marketplace and matchmaking events) – Ενημέρωση
Επιχειρηματικών Φορέων».
Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο σχετικό έγγραφο,
πατώντας εδώ.

ΔΥΠΑ: Μέχρι την Παρασκευή οι αιτήσεις για τον Γ΄ κύκλο του προγράμματος επιδότησης της εργασίας 5.000 ανέργων 30
ετών και άνω, με έμφαση στις γυναίκες, σε 6 περιφέρειες
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΥΠΑ 26/05/2022
Οι αιτήσεις επιχειρήσεων για τον Γ’ κύκλο της δράσης «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων
ηλικίας 30 ετών και άνω στις Περιφέρειες σε μετάβαση (MΕΤ), με έμφαση στις γυναίκες» μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και την
Παρασκευή 27 Μαΐου 2022 και ώρα 15:00.
Το 12μηνης διάρκειας πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας,
Στερεάς Ελλάδας, Ιονίων Νήσων, Πελοποννήσου, Βόρειου Αιγαίου και Κρήτης και τα ποσά της επιχορήγησης για την πρόσληψη
ανέργων σε νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης έχουν ως εξής:

•
•
•
•
•

466,5 € μηνιαία (5.598 € ετήσια) για ανέργους ηλικίας 30-49 ετών
559,8 € μηνιαία (6.717,6 € ετήσια) για ανέργους ηλικίας 50 ετών και άνω
606,45 € μηνιαία (7.277,4 € ετήσια) για μακροχρόνια ανέργους 30 ετών και άνω
653,1 € μηνιαία (7.837,2 € ετήσια) για μακροχρόνια ανέργους 50 ετών και άνω
699,75 € μηνιαία (8.397 € ετήσια) για άνεργες γυναίκες 30 ετών και άνω

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν θα υποβάλλουν την αίτησή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του
Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων στη διεύθυνση
http://www.ependyseis.gr/mis Κατόπιν, οι εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ θα υποδείξουν στην επιχείρηση υποψηφίους, σύμφωνα
με την κατηγορία ανέργου, την ειδικότητα και τα απαιτούμενα προσόντα και η επιχείρηση θα επιλέξει μεταξύ των υποψηφίων για την
πρόσληψη.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιχείρηση να μην έχει μειώσει το προσωπικό της κατά το τρίμηνο πριν από την αίτηση και να μην
έχει λάβει χρηματοδότηση από κρατική ενίσχυση άνω των 200.000 € τα προηγούμενα 3 έτη (τρέχον και δύο προηγούμενα). Στην
επιχορήγηση μισθού και ασφαλιστικών εισφορών συμπεριλαμβάνονται τα αντίστοιχα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και επιδόματα
αδείας.
Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 32.000.000 €, συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».
Για τη Δημόσια Πρόσκληση και αναλυτικές πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση:
http://www.oaed.gr/anoikta-programmata .

ΔΥΠΑ: Ευρωπαϊκή διάκριση για το καινοτόμο πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στο ψηφιακό μάρκετινγκ της
ΔΥΠΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΥΠΑ 25/05/2022
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέδειξε ως καλή πρακτική του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) το καινοτόμο «Πρόγραμμα
Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας στο ψηφιακό μάρκετινγκ για 1.100 άνεργους νέους έως 29 ετών» της ΔΥΠΑ που έδωσε τη
δυνατότητα σε ανέργους που είχαν ολοκληρώσει επιτυχώς την κατάρτιση και πιστοποίησή τους στο ψηφιακό μάρκετινγκ να
αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία.
Το πρόγραμμα που ξεκίνησε πριν από ένα έτος έχει μηδενικό κόστος και διαχειριστικό βάρος για τις επιχειρήσεις, καθώς η ΔΥΠΑ
αποζημιώνει απευθείας τους ασκούμενους με 550 ευρώ μηνιαία, καλύπτοντας κατά 100% την αποζημίωσή τους και τις ασφαλιστικές
εισφορές για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και επαγγελματικό κίνδυνο. Η απόκτηση εμπειρίας διαρκεί 6 ώρες την ημέρα, 5 ημέρες
την εβδομάδα για 6 μήνες.
Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 3.630.000 €, συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», με
χρηματοδότηση από την «Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων» (ΠΑΝ).
Η διάκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελεί επιβράβευση των δράσεων και προγραμμάτων που σχεδιάζει η ΔΥΠΑ, θέτοντας
ψηλά στις προτεραιότητές της την αντιμετώπιση του ψηφιακού χάσματος στην αγορά εργασίας μέσω της κατάρτισης και της
απασχόλησης και συμμετέχοντας ενεργά στην ενίσχυση της ψηφιακής οικονομίας.
Η σχετική ανάρτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://ec.europa.eu/european-social-fund-plus/en/projects/unemployed-young-people-master-digital-skills.

Εγκαίνια 5ης Διαγωνιστικής Έκθεσης Φωτορεπορτάζ με τίτλο #PRESS_photostories
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΜ-Θ σας προσκαλεί στα εγκαίνια της 5ης Διαγωνιστικής Έκθεσης
Φωτορεπορτάζ στην Ελλάδα, με τίτλο #PRESS_photostories, τα οποία θα γίνουν την Παρασκευή 27 Μαΐου 2022, στις 18.00, στην
αποθήκη Δ΄ στο Λιμάνι Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ).
Στη διάρκεια των εγκαινίων θα δοθούν τα βραβεία και οι έπαινοι για τις καλύτερες φωτογραφίες όπως τις επέλεξε η Κριτική Επιτροπή
της διοργάνωσης #PRESS_photostories.
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην πρόσκληση των εγκαινίων της έκθεσης, πατήστε εδώ.

Παρουσιάστηκε το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Εξωστρέφειας 2022
Παρουσιάστηκε στις 26.05.2022 το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Εξωστρέφειας 2022, που αποτελεί τον οδικό χάρτη των διεθνών
οικονομικών σχέσεων της χώρας και προβλέπει συνολικά 670 δράσεις σε 47 χώρες – στόχους, με συγκεκριμένους στόχους σε κάθε
γεωγραφική περιοχή του κόσμου και σε κάθε πεδίο επιχειρηματικής δραστηριότητας, με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, για
μετρήσιμα αποτελέσματα. Όπως και πέρσι, το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Εξωστρέφειας δομείται γύρω από 3 στρατηγικούς άξονες: i)
ανάδειξη της οικονομικής και εμπορικής θέσης της χώρας σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, ii) αναβάθμιση της εξωστρέφειας και
ενίσχυση των δράσεων της οικονομικής διπλωματίας και, iii) ενδυνάμωση του ρόλου και της παρουσίας της χώρας μας στο πλαίσιο
των πολυμερών οικονομικών σχέσεων. Το Σχέδιο παρουσίασαν ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, ο υφυπουργός Εξωτερικών
για την Οικονομική Διπλωματία και Εξωστρέφεια, Κώστας Φραγκογιάννης και ο πρόεδρος της Enterprise Greece Ιωάννης Σμυρλής.

Επιχειρηματική Εκδήλωση και Β2Β Συναντήσεις με
Σαουδαραβικές Εταιρίες

Διαδικτυακή Ημερίδα με θέμα: «Η Επόμενη Μέρα Της
Ελληνικής Οικονομίας»

H εταιρία επενδύσεων & εξωτερικού εμπορίου Enterprise
Greece υποδέχεται επίσημη επιχειρηματική αποστολή από
Σαουδαραβικές εταιρίες υπό τον Υπουργό Επενδύσεων της
Σ. Αραβίας ΗΕ Khalid
Al-Falih στις 30-31 Μαΐου 2022, με στόχο την προώθηση και
την ενδυνάμωση των διμερών επιχειρηματικών σχέσεων
ανάμεσα στις δύο χώρες.

Ο Οργανισμός Έρευνας και Ανάλυσης διαΝΕΟσις διοργανώνει
με αφορμή τη δημοσίευση ενός σχετικού κειμένου πολιτικής για
την ανάγκη επανεκκίνησης του χρηματοπιστωτικού τομέα και
μιας δημοσιογραφικής έρευνάς του για το Ταμείο Ανάκαμψης
που
θα
δημοσιευτεί
τις
επόμενες
μέρες,
διαδικτυακή ημερίδα με θέμα: «Η Επόμενη Μέρα Της Ελληνικής
Οικονομίας» την Τετάρτη 1 Ιουνίου 2022 και ώρα 18:30 μέσω
της πλατφόρμας του zoom.

Στο παραπάνω πλαίσιο θα πραγματοποιηθεί στις 30/5/2022
επιχειρηματική εκδήλωση και εν συνεχεία Β2Β συναντήσεις
ανάμεσα σε ελληνικές και Σαουδαραβικές εταιρείες.
Σε περίπτωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στην εκδήλωση
ή/και στις B2B συναντήσεις, τα ενδιαφερόμενα μέλη πρέπει
να συμπληρώσουν τη φόρμα συμμετοχής, το αργότερο έως
την Παρασκευή, 27 Μαΐου 2022 και ώρα 11:00 π.μ. Με την
είσοδο στην πλατφόρμα θα απαιτηθεί η δημιουργία ενός
κωδικού πρόσβασης 6 ψηφίων, τον οποίο ορίζει ο
ενδιαφερόμενος και θα χρησιμοποιείται σε κάθε είσοδο σε
αυτήν. Για να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής,
πατήστε εδώ.
Για το συντονισμό των συναντήσεων θα πρέπει να
υποβληθεί μέσω της πλατφόρμας αίτημα που θα
Ημερίδα μεστη
θέμα:
“Κόστος ενέργειας,
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οικονομία;”
εταιρία.
Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (ΟΕΕ) διοργανώνει
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αυτών
αναταραχή: Πώς σκιαγραφείται το μέλλον για την ελληνική
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οικονομία;”, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 31 Μαΐου
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συναντήσεις
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στο
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και ώρα 11.00
στο ξενοδοχείο
Divani Caravel, Αθήνα.
ξενοδοχείο Intercontinental (A. Συγγρού 89-93, 11745), ενώ
Οι
ενδιαφερόμενοι
να παρακολουθήσουν
την Ημερίδα
σχέδιο
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Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην πρόσκλησηεταιριών
της ημερίδας,
περιορίζεται στο ένα άτομο.
πατήστε εδώ.
Για περισσότερες
οποιαδήποτε πληροφορίες,
βοήθεια αναφορικά
με να
τηνεπισκεφθείτε
πλατφόρμα,το
Για
μπορείτε
μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ. Στέλιο Γαλάτουλα με τηλ.
site:
https://oe-e.gr/
ή να
επικοινωνήσετε με email:
oee@oe210 998
4920 , email:
galatoulas.s@liveon.tech
.
e.gr, τηλ. 213 214 1800 .

Τα ερωτήματα που θα λειτουργήσουν ως κεντρικοί άξονες της
ημερίδας, είναι τα εξής:
➢ Ποιά είναι η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας εν
μέσω της αβεβαιότητας για την πορεία της πανδημίας
και των νέων εστιών κινδύνου, όπως η ενεργειακή
κρίση, το παγκόσμιο κύμα πληθωρισμού και ο πόλεμος
στην Ουκρανία;
➢ Πώς πρέπει να μετασχηματιστεί ο χρηματοπιστωτικός
τομέας της ελληνικής οικονομίας;
➢ Ποιός ο ρόλος του Ταμείου Ανάκαμψης στην επόμενη
μέρα της οικονομίας;
Για να πραγματοποιήσετε εγγραφή στην Ημερίδα, πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το site:
https://www.dianeosis.org/
ή επικοινωνήστε με email:
info@dianeosis.org, τηλ. 213 00 23000 .

Έκθεση με τίτλο: «Άρωμα Χίου στο Σύνταγμα»
Το Επιμελητήριο Χίου στα πλαίσια των δράσεων στήριξης της
εξωστρέφειας των τοπικών επιχειρήσεων διοργανώνει τη
δράση «Άρωμα Χίου στο Σύνταγμα». Η Έκθεση θα λειτουργεί
από τις 20 έως τις 24 Ιουνίου (Δευτέρα έως Παρασκευή) και
από τις 12 το μεσημέρι έως τις 9 μ.μ. στο Χώρο Πολλαπλών
Χρήσεων του σταθμού του Μετρό στο Σύνταγμα. Η τελετή των
εγκαινίων θα διεξαχθεί τη δεύτερη ημέρα της Έκθεσης, Τρίτη 21
Ιουνίου στις 6μμ. Στα πλαίσια της δράσης θα προβληθούν τα
τοπικά προϊόντα αλλά και η Χίος ως προορισμός.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα: https://chios.chamber.cloud/companies ή να
απευθυνθείτε στην κ. Μυρσινιά Κουτσουράδη, Προϊσταμένη της
Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Χίου, στο τηλ.
2271044330 εσωτ. 202.

8ο Ελληνογερμανικό Φόρουμ Τροφίμων - B2B Συναντήσεις με Γερμανικές Εταιρίες
Στα πλαίσια του 8ου Ελληνογερμανικού Φόρουμ Τροφίμων, θα πραγματοποιηθούν B2B συναντήσεις με γερμανικές εταιρίες. Πιο
συγκεκριμένα, έξι (6) γερμανικές εταιρίες θα λάβουν μέρος στις B2B συναντήσεις, που θα διεξαχθεί στις 30. & 31.05., στο Mediterranean
Palace, στη Θεσσαλονίκη. Τέσσερις (4) εξ’ αυτών ζητάνε συνεργασία (B2B) στον κλάδο των λαχανικών (νωπά, μεταποιημένα,
τυποποιημένα και κατεψυγμένα).
Όσες εταιρίες δραστηριοποιούνται στον κλάδο των λαχανικών, και ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στο Φόρουμ και να έχουν συνάντηση
με τις γερμανικές εταιρίες, να επικοινωνήσουν, το αργότερο μέχρι αύριο Τετάρτη, 25.05., στο τηλέφωνο: 210 64 19 018, κα Β. Κεφαλά.

Sydney Build Expo 2022
Η Digital Construction Australia και η Sydney Infrastructure Expo συνδιοργανώνουν την Sydney Build Expo 2022, τη μεγαλύτερη
Έκθεση Κατασκευών της Αυστραλίας, στις 1 & 2 Ιουνίου στο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο του Σίδνεϋ ICC Sydney (14 Darling Dr,
Sydney, NSW, 2000, Halls 1-4).
Συμμετέχοντες έκθεσης: Εργολάβοι, Αρχιτέκτονες, Μηχανικοί, Προγραμματιστές, Οικοδόμοι, Συμβούλια, Κυβερνήσεις και
Επαγγελματίες Κατασκευών
Στην έκθεση θα υπάρχουν:
➢ Oμιλίες που θα καλύψουν τα παρακάτω θέματα: Μέλλον της Κατασκευής, BIM & Ψηφιακό, Αειφορία, Γυναίκες στις
Κατασκευές, Μεταφορές, Υποδομές
➢ Εκθέτες από όλο το Δομημένο Περιβάλλον
➢ Γυναίκες στις Κατασκευές & Εκδηλώσεις Δικτύωσης
➢ Εγγύηση ψυχικής υγείας: υποστήριξη της ψυχικής ευημερίας του κλάδου
➢ Το Φεστιβάλ Κατασκευών που φιλοξενεί μια σειρά από ψυχαγωγία, κωμωδίες, καλεσμένους διασημοτήτων, διαγωνισμούς,
Sydney Build Bar με χορηγία της Würth, δώρα, ζωντανή μουσική κ.α.
Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο πρόγραμμα της έκθεσης, πατώντας εδώ.
Για να αποκτήσετε το δωρεάν εισιτήριό σας, πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε το site: https://www.sydneybuildexpo.com/ ή να επικοινωνήσετε με email:
info@sydneybuildexpo.com , τηλ. +44 2030 58 2350.

BUSINESS FORUM "GREEN ECO TRADE PROMOTION 2022”
Η Πρεσβεία του Βιετνάμ στην Αθήνα διοργανώνει Business Forum, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της Έκθεσης "Green
Eco Trade Promotion 2022" με την υποστήριξη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου Αθηνών (ΕΒΕΑ), την Τρίτη 31 Μαΐου
2022 και ώρα 13:30 – 17:30, στο Ζάππειο Μέγαρο, Αθήνα.
Στο εν λόγω Forum οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες θα ενημερωθούν για τις επιχειρηματικές ευκαιρίες στην αγορά του Βιετνάμ.
Επισυνάπτεται σχετικό πρόγραμμα εδώ. Μετά το πέρας του Forum υπάρχει η δυνατότητα για networking με τις βιετναμέζικες
επιχειρήσεις και επίσκεψης στα περίπτερά τους. Μπορείτε να δείτε λίστα με τις βιετναμέζικες εταιρίες που δραστηριοποιούνται κυρίως
στον τομέα των τροφίμων και οικολογικών προϊόντων εδώ.
Σημειώνεται ότι γλώσσα εργασίας θα είναι η αγγλική.
Για τη συμμετοχή σας παρακαλούμε συμπληρώστε την φόρμα εδώ, έως την Παρασκευή 27 Μαΐου 2022.
Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επισκεφθείτε το site: https://acci.gr/ ή να επικοινωνήσετε με email: info@acci.gr , τηλ. 210
3382 342, 210 3382 252 .

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - Ανακοίνωση δημοσίευσης π.δ.34/2022
(ΦΕΚ Α΄ 93) : Εναρμόνιση με την οδηγία 2019/18321/ΕΕ
[ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ]
Η Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία της Γενικής
Διεύθυνσης Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην
Εργασία και Ένταξης στην Εργασία του Yπoυργείoυ Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων ενημερώνει:
Ότι στο ΦΕΚ Α΄ 93/13.05.2022 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα
της Κυβέρνησης το προεδρικό διάταγμα 34/2022 που
εκδόθηκε με πρόταση του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων και των κατά περίπτωση
συναρμοδίων Υπουργών, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου
Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων, με το οποίο
πραγματοποιείται η ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της
οδηγίας 2019/1832/ΕΕ.
Με το πδ 34/2022 τροποποιούνται τα παραρτήματα I, II και III
του πδ 396/94, με το οποίο έχει ενσωματωθεί η οδηγία
89/656/ΕΟΚ και καθορίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις για τη
χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας [Μέσα Ατομικής
Προστασίας (ΜΑΠ)] που χρησιμοποιείται από τους
εργαζομένους κατά την εργασία.
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα έγγραφα, πατήστε εδώ1 και
εδώ2 .

ICC WOMEN HELLAS - Εκδήλωση με τίτλο: «ΝΕΟΜΑΙ
Ταξίδι/Επιστροφή»

Η σύμπραξη των ομάδων Ναυτιλίας και Πολιτισμού του ICC
WOMEN HELLAS διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο «ΝΕΟΜΑΙ
Ταξίδι/Επιστροφή» την Τρίτη 7 Ιουνίου 2022 και ώρα 17:00
στο νεοκλασικό οίκημα Περικλέους 24, στον Πειραιά, T.K.
18536. Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του
Υπουργείου Ναυτιλίας, του Δήμου Πειραιά και του Ναυτικού
Επιμελητηρίου. Θέμα κεντρικής εισήγησης: “Γυναίκες &
Ναυτιλία: Ασυμβίβαστο ή το μέλλον;” Έναρξη Ομιλιών στις
18:00.
Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή προς το κοινό από την Τρίτη
7 Ιουνίου 2022 έως την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022 και ώρες
16:00 – 20:00 ή κατόπιν ραντεβού.
Για να πραγματοποιήσετε κράτηση στην εκδήλωση ή για
περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στην
κα Ηλέκτρα Καλούδη – τηλ. (+30) 6978093358 ή στην κα
Χριστίνα Τριποδιανάκη – τηλ. (+30) 6973781888.

Ημερίδα με θέμα: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων στην ΑΜΘ»
Η εταιρεία ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης Φορέα Αρωγού του eMT Cluster, του πρώτου συνεργατικού σχηματισμού καινοτομίας 18
εταιρειών προηγμένων λύσεων τεχνολογίας, και το Επιμελητήριο Δράμας συνδιοργανώνουν εκδήλωση παρουσίασης λύσεων για τις
επιχειρήσεις και τους οργανισμούς της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΑΜΘ) με θέμα: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός
Επιχειρήσεων στην ΑΜΘ» την Τετάρτη 1 Ιουνίου 2022 και ώρα 18.00 στον χώρο της δομής Lab40 του Επιμελητηρίου Δράμας (ισόγειο
Λαμπριανίδη 40).
Η πρόσκληση απευθύνεται σε Αγροδιατροφικές επιχειρήσεις πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα, Μεταποιητικές και Βιομηχανικές
επιχειρήσεις, Εμπορικές επιχειρήσεις, Συνεταιρισμούς και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Στόχος των εκδηλώσεων είναι να ενημερώσουν την επιχειρηματική κοινότητα του κάθε Νομού σχετικά με τα οφέλη και τις δυνατότητές
που προσφέρουν οι σύγχρονες τεχνολογίες στη λειτουργία τους.
Στο πλαίσιο των παραπάνω εκδηλώσεων, οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τη σημαντική δράση και τις αναπτυξιακές
πρωτοβουλίες των Επιμελητηρίων και του eMT cluster, θα παρακολουθήσουν παρουσιάσεις των υπηρεσιών και προϊόντων
τεχνολογίας από τις σημαντικές επιχειρήσεις τεχνολογίας και τους φορείς καινοτομίας που αποτελούν μέλη του eMT cluster, καθώς
επίσης θα ενημερωθούν για τις δυνατότητες χρηματοδότησης και τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία από το Φορέα Αρωγό του
cluster την ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης.
Για να πραγματοποιήσετε εγγραφή στην Ημερίδα, πατήστε εδώ.
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην Πρόσκληση της Ημερίδας, πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε το site: https://emtcluster.enaevents.gr/ ή να επικοινωνήσετε με email:
info@emtcluster.gr , τηλ. +302541083370 .

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κατασκευαστών
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αλουμινίου & Σιδήρου (ΠΟΒΑΣ) διοργανώνει το 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κατασκευαστών σε
συνεργασία με τις εταιρείες Profilmedia και Profilgroup που έχουν αναλάβει την Οργανωτική υποστήριξη του Συνεδρίου. Το Συνέδριο
θα πραγματοποιηθεί 27-29 Μαΐου 2022 στο Παπαστράτειο Μέγαρο, Συνεδριακό και Εκθεσιακό Κέντρο, Αγρίνιο.
Θεματολογία Συνεδρίου
• Εθνικές & Ευρωπαϊκές πολιτικές για την εξοικονόμηση ενέργειας στον κτιριακό τομέα και την Αειφόρο Ανάπτυξη.
• Κλαδικά και τεχνικά θέματα με ταυτόχρονη διεξαγωγή θεματικών εργαστηρίων.
• Εκπαίδευση και Πιστοποιήσεις στον Κλάδο.
• Καινοτομίες και μετασχηματισμός των επιχειρήσεων στη νέα εποχή.
• Θέματα γενικού ενδιαφέροντος, καθημερινότητα των Επιχειρήσεων του Κλάδου
Μπορείτε να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου, πατώντας εδώ.
Το Συνέδριο φέτος διεξάγεται με υβριδική μορφή, παρέχοντας παράλληλα και υπηρεσία διαδικτυακής μετάδοσης (live streaming) για
τους εγγεγραμμένους συνέδρους από όλη την Ελλάδα.
Στο σύνδεσμο που ακολουθεί οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν την εγγραφή τους και να λαμβάνουν διαρκή ενημέρωση για το
Συνέδριο: http://povas8.profilgroup.gr/ .
Καθ’ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργεί έκθεση με όλα τα νέα προϊόντα και τις καινοτομίες των Βιομηχανιών και εταιρειών
του κλάδου. Το Συνέδριο τελεί υπό την Αιγίδα της ΓΣΕΒΕΕ και του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, με την ταυτόχρονη Υποστήριξη της Ελληνικής
Ένωσης Αλουμινίου (ΕΕΑ).
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε το site: https://povas8.profilgroup.gr/ ή να επικοινωνήσετε με email:
info@povas.gr , τηλ. 210 6453 740 .

4th International Mediation & Arbitration Conference
Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας [ΕΟΔΙΔ], σε συνεργασία με το Ελληνικό
Ινστιτούτο Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου διοργανώνουν το 4 th International Mediation & Arbitration Conference (4ο Διεθνές Συνέδριο
Διαμεσολάβησης & Διαιτησίας) την Τετάρτη 1 & Πέμπτη 2 Ιουνίου 2022 διά ζώσης στο Divani Apollon Palace & Thalasso στη
Βουλιαγμένη, Αττική.
Το
Συνέδριο
τελεί
υπό
την
Αιγίδα
της
Α.Ε.
Προέδρου
της
Δημοκρατίας
Κατερίνας
Σακελλαροπούλου.
Διακεκριμένοι νομικοί, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με εγνωσμένη εμπειρία στο χώρο της διαιτησίας και της διαμεσολάβησης
συναντώνται για να συζητήσουν για τις εξελίξεις και τα κρίσιμα ζητήματα της πράξης στον χώρο της Εξωδικαστικής Επίλυσης Διαφορών.
Μετά το πέρας του Συνεδρίου θα ακολουθήσει conference cocktail by the pool (δεξίωση με κοκτέιλ στην πισίνα του ξενοδοχείου).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα του συνεδρίου, πατήστε εδώ.
Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο συνέδριο και να ενημερωθείτε για το χρηματικό αντίτιμο, πατώντας εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε το site: https://www.eodid.org/el/ ή να επικοινωνήσετε με email: info@nb.org
, τηλ. 210 3678 800 (Δευτέρα έως Παρασκευή: 09:00 - 20:00).

Δίκτυο και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (Β.Ε.Θ.) στηρίζουν τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
Μια σημαντική δωρεά σε σύγχρονο εξοπλισμό η οποία θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο το έργο και την αποστολή της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Η συνένωση των δυνάμεων μεταξύ Δικτύου και Β.Ε.Θ από την ημέρα της ίδρυσης του Οργανισμού είναι αυτή η οποία έχει προσφέρει
υποστήριξη και βοήθεια σε χιλιάδες συνανθρώπους μας αλλά και Φορείς ή Υπηρεσίες οι οποίες βρίσκονται δίπλα στην Κοινωνία,
δίπλα στην ασφάλεια των συμπολιτών μας και των επαγγελματιών του τόπου.
Σε μία πολύ όμορφη και συνάμα σημαντική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Επιθεώρηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών
Βορείου Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη, ο Πρόεδρος του Δικτύου κ. Νικόλαος Πέντζος και ο Πρόεδρου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου
Θεσσαλονίκης κ. Αναστάσιος Καπνοπώλης παρέδωσαν στην Πυροσβεστική Υπηρεσία υπερσύγχρονο και εξελιγμένο εξοπλισμό ο
οποίος θα συνδράμει στο έργο και την αποστολή των πυροσβεστών μας στο δύσκολο έργο το οποίο επιτελούν.
Μία δωρεά η οποία χρηματοδοτήθηκε από το Β.Ε.Θ και ολοκληρώθηκε μέσα από την συνεργασία με το Δίκτυο και στο πλαίσιο του
προγράμματος του «Προσφέρω στην Ασφάλεια»
Ο Υποστράτηγος του Πυροσβεστικού Σώματος κ. Μάριος Αποστολίδης εξέφρασε την απόλυτη ευγνωμοσύνη και χαρά του για την
δωρεά αυτή και σημείωσε πως «η δωρεά αυτή θα είναι επιπλέον χρήσιμη ενόψει και της λειτουργίας του Μετρό της Θεσσαλονίκης
και η οποία θα αυξήσει σε σημαντικό βαθμό την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα των Πυροσβεστών αλλά και της ασφάλειας των
πολιτών».
Δείτε το βίντεο από την κάμερα του Δικτύου

Vietnam Expo - Elevators Industry 2022
Η Vietnam Expo - Elevators Industry είναι μία επαγγελματική έκθεση αφιερωμένη στη βιομηχανία ανελκυστήρων και συστημάτων
ανύψωσης, συμπεριλαμβανομένης της τεχνολογίας, των ανταλλακτικών και των αξεσουάρ που πραγματοποιείται από 01 - 03
Δεκεμβρίου 2022 στο συνεδριακό κέντρο SECC, Χο Τσι Μιν, Βιετνάμ.
Η Vietnam Expo - Elevators Industry προσφέρει μία εξαιρετική πλατφόρμα για τη βιομηχανία κάθετων μεταφορών, στην οποία έχετε
την δυνατότητα να συναντήσετε και να αλληλεπιδράσετε με τους σχετικούς ηγέτες, τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και τους
διευθυντές στον ίδιο χώρο.
Εκθέματα: Πλατφόρμες & Διαδρομές Ανελκυστήρων, Εγκαταστάσεις & Ανταλλακτικά Ανελκυστήρων με το κλειδί στο χέρι, Υδραυλικά
Συστήματα & Εξαρτήματα, Ανελκυστήρες Νοσοκομείων, Ανελκυστήρες οικιών και διαμερισμάτων, Ανελκυστήρες μικρών
καταστημάτων, Απλοί και βιομηχανικοί ανελκυστήρες, Παντός τύπου μηχανήματα ανύψωσης, Κυλιόμενες σκάλες, Αυτόματο
πεζοδρόμιο και συναφής εξοπλισμός, Εξαρτήματα που σχετίζονται με ανελκυστήρες, Εξοπλισμός στάθμευσης και συναφής
εξοπλισμός, Εξοπλισμός ανελκυστήρων και πλατφόρμα πρόσβασης, Ανελκυστήρες αυτοκινήτων, Ανελκυστήρες και εξοπλισμός
σέρβις για γκαράζ κ.λπ.
Για να συμπληρώσετε την αίτηση συμμετοχής στην Έκθεση, πατήστε εδώ.
Οι εκθέτες μπορούν να έχουν την ευέλικτη επιλογή να συμμετάσχουν στην εκδήλωση με την εγγραφή σε ένα από τα ακόλουθα πακέτα
συμμετοχών. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα πακέτα συμμετοχών και να ενημερωθείτε σχετικά με το χρηματικό αντίτιμο, πατήστε
εδώ.
Για
περισσότερες
πληροφορίες,
μπορείτε
να
επισκεφθείτε
την
ιστοσελίδα:
https://elevatorexpo.com.vn/
ή να επικοινωνήσετε με email: minhchauvinexad@gmail.com , minhchau@exdesign.com.vn , τηλ. +84 83 2028396.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΙΣΠΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μαδρίτη, απέστειλε ενημερωτικά έγγραφα με
θέμα:
-Παρουσίαση εμπορικού ισοζυγίου Ισπανίας α ́ τριμήνου 2022
-Αποτίμηση τεχνολογικής έκθεσης και συνεδρίου Aslan, Μαδρίτη, 18-19 Μαΐου 2022
-Ενισχυμένη παρουσία της Microsoft στην Ισπανία
-11.000 νέες υποτροφίες από την Google για την ενίσχυση των ψηφιακών
δεξιοτήτων των Ισπανών
-Η παρουσία της Ισπανίας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας, 23-26 Μαΐου 2022
-Μείωση δασμών κατά 10% σε μεγάλο τμήμα εισαγόμενων προϊόντων στην Βραζιλία ως μέσο περιορισμού των πληθωριστικών
πιέσεων.
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 .

6ο «Panorama Charity Fun Run 2022»
Ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη μαζί με τον αθλητικό σύλλογο «Λέοντες» και τον ΣΕΓΑΣ Θεσσαλονίκης συνδιοργανώνουν το 6ο
«Panorama Charity Fun Run 2022» την Κυριακή 5 Ιουνίου στις 11 το πρωί. Τα έσοδα από τον αγώνα θα διατεθούν για την
υποστήριξη του Συλλόγου Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματικές Ασθένειες Βορείου Ελλάδος «Λάμψη» και του Συλλόγου
Φίλων Νοσοκομείου Παπαγεωργίου «Η Αντηρίδα».
Οι 3 διαδρομές:
10 χλμ.
Αφετηρία διασταύρωση Χορτιάτη–Ασβεστοχωρίου (σταθμαρχείο ΟΑΣΘ) στον κεντρικό Χορτιάτη- Πανοράματος – ώρα εκκίνησης
11.00
5 χλμ.
Αφετηρία πάνω στην κεντρική οδό Κομνηνών στο ύψος του Ξενοδοχείου ΝΕΦΕΛΗ - ώρα εκκίνησης 11.35
2 χλμ.
Αφετηρία πάνω στην κεντρική οδό Κομνηνών στο ύψος του Ξενοδοχείου ΝΕΦΕΛΗ - ώρα εκκίνησης 12.00
Ο τερματισμός όλων των διαδρομών στο στάδιο του ΟΑΚ Πανοράματος.
Κόστος συμμετοχής: 10 ευρώ για τους ενήλικες, 5 ευρώ για τα παιδιά.
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στους όρους συμμετοχής και στη φόρμα εγγραφής, πατήστε εδώ.
Οι συμμετέχοντες μετά την εγγραφή τους θα λάβουν ως αναμνηστικά δίπλωμα και μετάλλιο συμμετοχής με το logo του δήμου
Πυλαίας - Χορτιάτη.
Στο πλαίσιο της διοργάνωσης θα πραγματοποιηθούν παρουσιάσεις προγραμμάτων αθλητισμού από τον φορέα «Fitness Together»
στον χώρο του ΟΑΚ Πανοράματος.
Για περισσότερες πληροφορίες , επισκεφθείτε το site: https://pilea-hortiatis.gr/ ή επικοινωνήστε με email: press.panorama@pileahortiatis.gr , τηλ. 2313 32 2030, 2040, 2050 .

ΖΗΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ζήτηση Συνεργασίας από την Ινδία
Η εταιρία Sweerling Beauty Herbal Bath Soap, η οποία εδρεύει στην Ινδία, και δραστηριοποιείται στον τομέα της κατασκευής και
εξαγωγής σαπουνιών, με σχετικό έγγραφο προς το ΒΕΘ εκδήλωσε το ενδιαφέρον της για σύναψη συνεργασίας με ελληνικές
επιχειρήσεις.
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στον κατάλογο της Sweerling Beauty Herbal Bath Soap , πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με email: avatinternationalimportexport@gmail.com ,
τηλ. 9762965409 .
Η εταιρία TIME OTC CHEM, η οποία εδρεύει στην Βομβάη, Ινδία και δραστηριοποιείται στον τομέα της κατασκευής και
εξαγωγής νοσοκομειακών και ιατρικών ειδών, με σχετικό έγγραφο προς το ΒΕΘ εκδήλωσε το ενδιαφέρον της για σύναψη
συνεργασίας με ελληνικές επιχειρήσεις.
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στον κατάλογο της TIME OTC CHEM, πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε το site: www.timeotcchem.com ή να επικοινωνήσετε με email:
timeotc@gmail.com , τηλ. [91-22] 24057763 / 24057764 .
Ζήτηση Συνεργασίας από Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Ο SAFCO International General Trading Co. L.L.C, ο οποίος εδρεύει στο Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και είναι ένας από
τους κορυφαίους Οργανισμούς Προώθησης Γενικού Εμπορίου και Επενδύσεων, εισαγωγέας και εξαγωγέας τροφίμων και μη
προϊόντων υψηλής ποιότητας στα ΗΑΕ, τις ΗΠΑ και την Κορέα, με σχετικό έγγραφο προς το ΒΕΘ εκδήλωσε το ενδιαφέρον του για
σύναψη συνεργασίας με ελληνικές επιχειρήσεις.
Πιο συγκεκριμένα, ο SAFCO αποζητά την καλύτερη τιμή που μπορεί να προσφέρει κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση, μαζί με
λεπτομέρειες σχετικά με το/τα εκάστοτε προϊόν/προϊόντα της (συμπεριλάβετε την ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας (MOQ), τους
όρους πληρωμής και τον χρόνο παράδοσης).
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε το site: https://www.safcointl.com/ ή να επικοινωνήσετε με email:
aisha.safcointl@gmail.com , aisha@safcointl.xyz , τηλ. 800 723326 .

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2044/17.05.2022 (ΑΔΑ:6Π2Μ46ΜΠ3Ζ-ΥΩΝ)
Κοινοποίηση διοικητικής κωδικοποίησης του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α' 248), Πίνακας αντιστοίχισης
διατάξεων
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1061/17.05.2022 (ΑΔΑ:9Ξ9846ΜΠ3Ζ-ΨΥΗ)
Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης τέλους ανακύκλωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
80 του ν. 4819/2021 (Α'129), καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την επιβολή, είσπραξη και απόδοση του τέλους αυτού. Αρχείο
σε ΦΕΚ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1062/19.05.2022 (ΑΔΑ:9Ψ5Ε46ΜΠ3Ζ-Π3Ξ)
Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) έτους 2022.(ΦΕΚ 2480/20.05.2022)
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1060/24.05.2022 (ΑΔΑ:ΨΒΤΔ46ΜΠ3Ζ-ΗΗΘ)
Διαδικασία απαλλαγής από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και έλεγχος της νόμιμης χρήσης του λιθάνθρακα, λιγνίτη και
οπτάνθρακα των κωδικών Σ.Ο. 2701, 2702 και 2704 που χρησιμοποιούνται, αποκλειστικά, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας,
την ορυκτολογική κατεργασία, τη χημική αναγωγή, την ηλεκτρολυτική και μεταλλουργική κατεργασία. (ΦΕΚ 2537/24.05.2022)
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: ΔΤΔ Γ 1041429 ΕΞ2022/12.05.2022
Είσοδος στην ΕΕ τροφίμων ζωικής προέλευσης που εμπίπτουν στους επίσημους ελέγχους σε Συνοριακούς Σταθμούς Ελέγχου
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2046/26.05.2022 (ΑΔΑ: 9ΘΗ046ΜΠ3Ζ-ΛΘΕ)
Φορολογική μεταχείριση και χρόνος αναγνώρισης του εσόδου του μη επιστρεπτέου ποσού της κρατικής ενίσχυσης με τη μορφή
επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του
κορωνοϊού COVID-19. Χρόνος και τρόπος διαβίβασης δεδομένων των επιδοτήσεων – επιχορηγήσεων, στην ψηφιακή πλατφόρμα
myDATA της ΑΑΔΕ.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

“LIBYA BUILD 2022’’
Πόλη: Τρίπολη, Λιβύη
Ημερομηνία: 30 Μαΐου -2 Ιουνίου 2022
Εκθέματα: Διεθνής Έκθεση δομικών υλικών και κατασκευών
Πληροφορίες: site: https://www.libyabuild.com/
BALKAN VINO & FOOD FAIR
Πόλη: Τίρανα, Αλβανία
Ημερομηνία: 1-4 Ιουνίου 2022
Εκθέματα: Έκθεση Τροφίμων
Πληροφορίες: email: ecocom-tirana@mfa.gr
AUTOMECHANIKA ISTANBUL 2022
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 02 - 05 Ιουνίου 2022
Εκθέματα: Έκθεση για ανταλλακτικά, εξαρτήματα, ηλεκτρονικά, αξεσουάρ, επισκευές και συντήρηση αυτοκινήτων
Πληροφορίες: site: https://automechanika-istanbul.tr.messefrankfurt.com/istanbul/en.html
LONDON WINE FAIR 2022
Πόλη: Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο
Ημερομηνία: 07-09 Ιουνίου 2022
Εκθέματα: Έκθεση Κρασιού
Πληροφορίες: site: https://www.londonwinefair.com/

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

8ο ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Πόλη: Mediterranean Palace Hotel, Θεσσαλονίκη
Ημερομηνία: 30-31 Μαΐου 2022
Εκθέματα: Έκθεση με θέμα τα νωπά, μεταποιημένα και τυποποιημένα φρούτα και λαχανικά
Πληροφορίες: site: www.german-chamber.gr email: e.liouta@ahk.com.gr τηλ. +30 210 6419038
2Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΈΚΘΕΣΗ ASCEN.TEC
Πόλη: M.E.C. Παιανίας, Αθήνα
Ημερομηνία: 3 – 5 Ιουνίου 2022
Εκθέματα: Τεχνολογίες ανελκυστήρων
Πληροφορίες: Site: http://ascen-tec.gr/, τηλ:210 6800470 – 210 6800471 - 210 6810444 e-mail: tpress@tpress.gr

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΤΗΛ. 210 7464102
27/6/2022
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΗΛ. 2313 317524
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31/5/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΓΙΑ
60606
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2/6/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΙΔΩΝ
ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΤΗΛ. 26953 60606

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

-

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

251 ΓΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

251 ΓΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΤΗΛ.26953

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ
-

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

217

16/6/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΗΛ.2310381080

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΤΗΝ
ΤΩΝ

424 ΓΣΝΘ
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16/6/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΗΛ.2310381080

424 ΓΣΝΘ
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24/6/2022 ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΟΚΟΜΗΔΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΚΑΙ
ΔΙΑΘΕΣΗ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΗΛ.2313 323115

ΓΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

220

ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΛ. 210 7464102

251 ΓΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
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24/06/2022 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛ.2313 317758

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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27/6/22 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΛ. 210 3451748

ΤΗ

ΑΣΔΥΣ ΘΗΣΕΑΣ

•

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.

