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Διακοπή λειτουργίας εφαρμογών λόγω ενοποίησης Δ.Ο.Υ.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΑΔΕ/14.01.2022
Για την περαιτέρω αναβάθμιση της λειτουργίας της Φορολογικής Διοίκησης, και με σκοπό την ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των
φορολογούμενων, συνεχίζεται η υλοποίηση του σχεδίου αναδιάρθρωσης των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.).
Συγκεκριμένα, από 24.01.2022, ενοποιείται η Δ.Ο.Υ. Η΄ Θεσσαλονίκης με τη Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς, με την πρώτη να μεταφέρεται
στη δεύτερη και να παραμένει η Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς.
Αυτό σημαίνει ότι στις 20, 21 και 24.01.2022 οι εν λόγω Δ.Ο.Υ. θα είναι κλειστές για το κοινό και από την Τρίτη, 25 Ιανουαρίου 2022,
οι συναλλαγές των φορολογουμένων, που υπάγονται στις Δ.Ο.Υ. αυτές, θα πραγματοποιούνται στη Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς, που βρίσκεται
στην οδό Εθνικής Αντίστασης 110, στον Φοίνικα Θεσσαλονίκης.
Για τους φορολογούμενους που υπάγονται στις ανωτέρω Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με την αριθ. 1026510/1658/370/Α0014/26.3.2002 (Β΄524)
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών:
●Παρατείνονται οι προθεσμίες υποβολής περιοδικών, εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ, ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών
αποκτήσεων και παραδόσεων και δηλώσεων INTRASTAT, εφόσον ο ΑΦΜ τους τελειώνει σε ψηφίο, του οποίου η λήξη συμπίπτει
με την ημέρα που οι συγκεκριμένες Δ.Ο.Υ. παρέμειναν κλειστές, μέχρι την εργάσιμη ημέρα της επαναλειτουργίας της Δ.Ο.Υ. για το
κοινό. Ακολουθούν ανά εργάσιμη ημέρα οι λήξεις των προθεσμιών των φορολογουμένων που ο ΑΦΜ τους τελειώνει στα επόμενα
του ανωτέρω ψηφία.
● Παρατείνονται οι προθεσμίες υποβολής όλων των άλλων δηλώσεων και καταβολής φόρων, εισφορών και τελών που λήγουν κατά
την ημέρα που οι αρμόδιες για την υποβολή Δ.Ο.Υ. παρέμειναν κλειστές, μέχρι την εργάσιμη ημέρα της επαναλειτουργίας τους.
● Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής των βεβαιωμένων χρεών στις εν λόγω Δ.Ο.Υ., κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα
που αυτά γίνονται (κατά ΚΕΔΕ) ληξιπρόθεσμα μέχρι την πρώτη εργάσιμη ημέρα της επαναλειτουργίας τους.
Επιπλέον, για τους φορολογούμενους των προαναφερόμενων Δ.Ο.Υ.:
● Δεν θα είναι δυνατή η οριστικοποίηση των δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορολογικών ετών 20152020, Εισφοράς Συναλλάγματος ν.4111/13 φορολογικού έτους 2020, καθώς και η ολοκλήρωση της εκκαθάρισης δηλώσεων Ε9 ετών
2014-2020, από την Τετάρτη 19.01.2022 ώρα 23:00 έως τη Δευτέρα 24.01.2022 ώρα 12:00.
● Η υποβολή αίτησης για ρύθμιση οφειλών των ανωτέρω Δ.Ο.Υ. καθώς και η πληρωμή των οφειλών αυτών με τη χρήση καρτών
πληρωμών στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του myAADE, δεν θα είναι διαθέσιμη από την Πέμπτη 20.01.2022 ώρα 10:00
π.μ. έως τη Δευτέρα 24.01.2022 ώρα 12:00.
● Μεταβολές Μητρώου μέσω myAADE που αφορούν στις ανωτέρω Δ.Ο.Υ. δεν θα είναι δυνατές από την Πέμπτη 20.01.2022 ώρα
10:00 π.μ. έως τη Δευτέρα 24.01.2022 ώρα 12:00.
Τέλος, για όλους τους φορολογούμενους:
● Η υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α. και ανακεφαλαιωτικών πινάκων V.I.E.S. δεν θα είναι διαθέσιμη την Πέμπτη 20.01.2022 μεταξύ 10:0017:00.

Μέσω του mobilefees.gov.gr οι αιτήσεις για την απαλλαγή των νέων, ηλικίας 15-29 ετών, από τα τέλη κινητής και
καρτοκινητής τηλεφωνίας
Απαλλαγή από τα τέλη κινητής και καρτοκινητής τηλεφωνίας μπορούν να έχουν από σήμερα οι νέοι ηλικίας 15-29 ετών, καθώς τα
Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονομικών έθεσαν σε παραγωγική λειτουργία το mobilefees.gov.gr. Την πλατφόρμα
υλοποίησε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης με τη συνδρομή της Γενικής Γραμματείας
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Μέσω αυτής, οι νέοι ηλικίας 15-29 ετών μπορούν να δηλώσουν το κινητό τους τηλέφωνο στο
Μητρώο Δικαιούχων Απαλλαγής Τελών Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας και Καρτοκινητής Τηλεφωνίας (Μη.Δ.Α.Τε.), ώστε να
απαλλάσσονται από τα τέλη κινητής και καρτοκινητής.
Η εγγραφή στο Μητρώο είναι ιδιαίτερα απλή και ολοκληρώνεται με τη δήλωση του ΑΜΚΑ (ή ΠΑΑΥΠΑ), του αριθμού κινητού του
δικαιούχου και του παρόχου στον οποίο λειτουργεί ο αριθμός κινητού τηλεφώνου προς απαλλαγή τελών.

Σε λειτουργία η ιστοσελίδα του νέου Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ)
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Μέσω της ιστοσελίδας του νέου Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ) teka.gov.gr, που είναι από σήμερα στον
«αέρα», μπορούν πλέον να ενημερώνονται οι ασφαλισμένοι για το νέο δημόσιο σύστημα κεφαλαιοποιητικής ασφάλισης.
Το ΤΕΚΑ ξεκίνησε να λειτουργεί από 1.1.2022 και σε αυτό ασφαλίζονται πλέον οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας με υποχρέωση
υπαγωγής στην επικουρική ασφάλιση. Υπενθυμίζεται πως από 1.1.2023, όλοι ανεξαιρέτως οι ασφαλισμένοι κάτω των 35 ετών, θα
μπορούν προαιρετικά να ενταχθούν στο ΤΕΚΑ.
Με ένα «κλικ», οι πολίτες έχουν γρήγορη και εύκολη πρόσβαση στην πληροφόρηση που τους αφορά για όλα τα ζητήματα σχετικά με
την επικουρική ασφάλισή τους, το νέο σύστημα κεφαλαιοποιητικής ασφάλισης, τις εισφορές που καταβάλλουν, το επενδυτικό πλάνο,
καθώς και τις παροχές που θα λάβουν στο μέλλον.
Ειδικότερα, μπορούν:
• Να κατατοπιστούν για το νέο σύστημα επικουρικής ασφάλισης και τον τρόπο λειτουργίας του.
• Να ενημερωθούν για τον τρόπο λειτουργίας των ατομικών λογαριασμών τους και την ηλεκτρονική πλατφόρμα MyTEKA (διαθέσιμη
εντός του πρώτου εξαμήνου του 2022).
• Να βρουν απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις τους.
• Να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους πάνω στη λειτουργία του ασφαλιστικού συστήματος.
• Να πληροφορούνται άμεσα ό,τι νεότερο ανακοινώνεται σχετικά με τη λειτουργία του ΤΕΚΑ.
Καθώς το ΤΕΚΑ απευθύνεται σε νέους και νέες που ξεκινούν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία, έμφαση δίνεται στη δημιουργία
μιας κουλτούρας αποταμίευσης και επένδυσης, καθώς και στην εκπαίδευση των νέων σε σχετικά ζητήματα. Διότι οι ενημερωμένοι
πολίτες αποφασίζουν πιο σωστά και ελέγχουν πιο αποτελεσματικά!
Η ιστοσελίδα έχει λιτή δομή με προτεραιότητα στην αναβαθμισμένη, αισθητικά και λειτουργικά, εμπειρία πλοήγησης του χρήστη. Είναι
συμβατή με όλες τις κινητές και σταθερές συσκευές και θα εμπλουτίζεται διαρκώς με νέο υλικό και πληροφορίες για τους ασφαλισμένους
και για τους εργοδότες.
Σημειώνεται ότι εντός του πρώτου τριμήνου του 2022, οι πολίτες θα μπορούν να ενημερώνονται για το ΤΕΚΑ από τη γραμμή
εξυπηρέτησης 1555 και εντός του πρώτου εξαμήνου του 2022 θα είναι διαθέσιμη η ηλεκτρονική πλατφόρμα MyTEKA, όπου θα
μπορούν να λαμβάνουν άμεση, προσωποποιημένη και εξατομικευμένη πληροφόρηση για τους ατομικούς λογαριασμούς τους.

Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου οι αιτήσεις για χωριστές
φορολογικές δηλώσεις από τους συζύγους

Σε λειτουργία το anagnorisi.emvolio.gov.gr για τη δήλωση
εμβολιασμών που έχουν πραγματοποιηθεί στο εξωτερικό

Οι έγγαμοι που ενδιαφέρονται να υποβάλουν χωριστή
δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος φορολογικού έτους
2021 , θα πρέπει να γνωστοποιήσουν τη πρόθεσή τους
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ μέχρι και την 28η
Φεβρουαρίου 2022. Μετά την προθεσμία αυτή δεν είναι
δυνατή η ανάκληση της επιλογής υποβολής χωριστής
δήλωσης.
Δείτε εδώ 20 ερωτήσεις-απαντήσεις

Εγκρίθηκε από την επιτροπή Οικονομικών η
σύμβαση Ελλάδας-Σιγκαπούρης για την εξάλειψη
της διπλής φορολογίας και την αποφυγή της
φοροδιαφυγής
Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε από τη διαρκή επιτροπή
Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής το σχέδιο νόμου με
το οποίο κυρώνεται η σύμβαση μεταξύ της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης για
την εξάλειψη της διπλής φορολογίας και την αποφυγή
της φοροδιαφυγής αναφορικά με φόρους εισοδήματος
και κεφαλαίου. "Στόχος αυτών των συμβάσεων είναι να
δημιουργηθούν
συνθήκες
υγιούς
οικονομικής
ανάπτυξης, αλλά και να υπάρχει ένα σταθερό και
ασφαλές φορολογικό περιβάλλον, το οποίο δεν θα
αδικείται κανείς", ανέφερε ο υφυπουργός Οικονομικών
Απόστολος Βεσυρόπουλος.
(ΠΗΓΗ: e-NEWSLETTER ΕΒΕΑ/12.01.2022)

Σε λειτουργία τέθηκε από το απόγευμα της Δευτέρας 10.01.2022 η
πλατφόρμα anagnorisi.emvolio.gov.gr για τη δήλωση εμβολιασμών
που έχουν πραγματοποιηθεί στο εξωτερικό. Έτσι, όσοι διαθέτουν
Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID ή ψηφιακό πιστοποιητικό
τρίτης χώρας που έχει προσχωρήσει στο σύστημα ψηφιακού
πιστοποιητικού COVID της ΕΕ, έχουν πλέον τη δυνατότητα να
καταχωρούνται ηλεκτρονικά ως εμβολιασμένοι στο Μητρώο
εμβολιασμών εξωτερικού που τηρεί η ΗΔΙΚΑ.
Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη τόσο στα ελληνικά, όσο και στα αγγλικά
και αφορά σε πολίτες που διαμένουν στην Ελλάδα και ολοκλήρωσαν
τον εμβολιασμό τους:
• είτε σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
• είτε σε τρίτη χώρα (ή έδαφος) που έχει προσχωρήσει στο σύστημα
ψηφιακού πιστοποιητικού COVID της ΕΕ με βάση τις αποφάσεις
ισοδυναμίας της ΕΕ.
Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

Νέες προθεσμίες δηλώσεων Covid για υπεκμισθώσεις
ακινήτων
Με σκοπό την επιτάχυνση καταβολής των δηλώσεων COVID που
αφορούν υπεκμισθώσεις ακινήτων, με απόφαση του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή: Από την
21η Δεκεμβρίου 2021 μέχρι και την 10η Ιανουαρίου 2022, οι
εκμισθωτές ακινήτων, των οποίων τα ακίνητα έχουν υπεκμισθωθεί,
μπορούν να υποβάλουν αρχική ή τροποποιητική "Δήλωση Covid" ή/
και τροποποιητική (όχι αρχική) "Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων
Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας" για τους μήνες Νοέμβριο 2020 μέχρι
και Ιούλιο 2021, ενώ από την 11η Ιανουαρίου 2022 μέχρι και την 21η
Ιανουαρίου 2022, οι υπεκμισθωτές ακινήτων δύνανται να υποβάλουν
τροποποιητική "Δήλωση Covid" για τους παραπάνω μήνες.(ΠΗΓΗ:
e-NEWSLETTER ΕΒΕΑ/2.01.2022)

Ενημέρωση από το ΕΠΑνΕΚ 2014-2020
12η τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ»
Δημοσιεύθηκε η δωδέκατη (12η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης
«Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για Προμήθεια Πρώτων Υλών - ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» του
ΕΠΑΝΕΚ, σχετικά με τη συμπληρωματική ένταξη χιλίων ενενήντα τεσσάρων (1.094) αιτήσεων χρηματοδότησης, συνολικής δημόσιας
δαπάνης 10.187.219,00 ευρώ, εκ των οποίων: α) οι χίλιες ενενήντα δύο (1.092) αιτήσεις με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 10.078.200,23
ευρώ αφορούν σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και β) οι δύο (2) αιτήσεις δημόσιας δαπάνης 109.018,77 ευρώ αφορούν σε Μεγάλες
επιχειρήσεις.
Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ
8η τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση
Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων»
Δημοσιεύθηκε η όγδοη (8η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης
«Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με τη συμπληρωματική ένταξη εξακοσίων ενενήντα
τεσσάρων (694) επιπλέον αιτήσεων χρηματοδότησης δημόσιας δαπάνης 1.277.808,43 ευρώ. Τα συνολικά ενταγμένα έργα στη
Δράση ανέρχονται στα δέκα τρεις χιλιάδες εξακόσια πενήντα (13.650), ενώ η συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται σε
24.968.462,96 ευρώ.
Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ
4η τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»
Δημοσιεύθηκε η τέταρτη (4η) τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης
«Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης Πληττόμενων από την Πανδημία Τουριστικών Επιχειρήσεων Φιλοξενίας - ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την συμπληρωματική ένταξη χιλίων εξακοσίων τριάντα επτά (1.637) αιτήσεων
χρηματοδότησης, δημόσιας δαπάνης 57.547.970,57 ευρώ. Ειδικότερα: α) οι 1.565 αιτήσεις αφορούν σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
συνολικής δημόσιας δαπάνης 34.670.110,59 ευρώ, β) οι πενήντα εννέα (59) αιτήσεις αφορούν σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις με
χρηματοδότηση άνω των 200.000 ευρώ ανά επιχείρηση, δημόσιας δαπάνης 19.136.530,46 ευρώ και γ) οι δεκατρείς (13) αιτήσεις
αφορούν σε Μεγάλες επιχειρήσεις δημόσιας δαπάνης 3.741.329,52 ευρώ.
Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ
5η τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»
Δημοσιεύθηκε η πέμπτη (5η) τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης
«Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης Πληττόμενων από την Πανδημία Τουριστικών Επιχειρήσεων Φιλοξενίας - ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την συμπληρωματική ένταξη πεντακοσίων εξήντα τριών (563) αιτήσεων χρηματοδότησης,
συνολικής δημόσιας δαπάνης 30.234.022,72 ευρώ.
Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ
8η τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Υφιστάμενων
Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων»
Δημοσιεύθηκε η όγδοη (8η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης
«Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με τη συμπληρωματική ένταξη
εκατόν εβδομήντα τριών (173) αιτήσεων χρηματοδότησης, δημόσιας δαπάνης 1.763.476,30 ευρώ.
Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ
13η τροποποίηση της Απόφασης Ενταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Αναβάθμιση πολύ
μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές»
Δημοσιεύθηκε η δέκατη τρίτη (13η) τροποποίηση της Απόφασης Ενταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης
«Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με
την ένταξη επιπλέον τεσσάρων (4) πράξεων, δημόσιας δαπάνης 267.879,79 ευρώ. Τα συνολικά ενταγμένα έργα στη Δράση ειναι
5.317 και η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 306.366.474,42 ευρώ.
Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ
1η τροποποίηση της Πράξης «Ενίσχυση με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν
οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19 (Ε' Κύκλος)»
Δημοσιεύθηκε η πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Ενίσχυση με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που
επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19 - Ε' Κύκλος» στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) με δικαιούχο την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών (ΓΔΟΥ).
Δείτε περισσότερα εδώ
3η τροποποίηση της Πράξης «Ενίσχυση με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν
οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19 (Β' Κύκλος)»
Δημοσιεύθηκε η τρίτη (3η) τροποποίηση της Πράξης «Ενίσχυση με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που
επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19 - Β' Κύκλος» στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) με δικαιούχο την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών (ΓΔΟΥ).
Δείτε περισσότερα εδώ
3η τροποποίηση της Πράξης «Ενίσχυση με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν
οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19 (Α' Κύκλος)»
Δημοσιεύθηκε η τρίτη (3η) τροποποίηση της Πράξης «Ενίσχυση με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που
επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19 - Α' Κύκλος» στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) με δικαιούχο την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών (ΓΔΟΥ).
Δείτε περισσότερα εδώ
Έρευνα μέτρησης ικανοποίησης Δικαιούχων ΕΠΑνΕΚ
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»
πραγματοποιεί έρευνα για τη μέτρηση της ικανοποίησης από τις παρεχόμενες υπηρεσίες των Δικαιούχων των Έργων Υποδομών του
ΕΠΑνΕΚ, καθώς και των επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων.
Δείτε περισσότερα εδώ

Κρατική επιδότηση ύψους 56 εκατ. ευρώ
καταβλήθηκε σε 83.653 δικαιούχους των δύο
προγραμμάτων «ΓΕΦΥΡΑ»
Δελτίο Τύπου Υπουργείου Οικονομικών /12.01.2022
Το Υπουργείο Οικονομικών συνεχίζει την οικονομική
στήριξη των πληγέντων νοικοκυριών και επιχειρήσεων
από την πανδημία του κορονοϊού. Στο πλαίσιο αυτό,
προέβη, στις 29 Δεκεμβρίου 2021:

• Στη δέκατη τέταρτη φάση πληρωμών της κρατικής
επιδότησης από το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ 1», που
αφορά σε δάνεια 1ης κατοικίας και

• Στην έκτη φάση πληρωμών της κρατικής επιδότησης
από το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ 2», που αφορά σε
επιχειρηματικά δάνεια.
Οι πληρωμές του προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ 1» στα
τέλη Δεκεμβρίου ανήλθαν συνολικά στα 12,3 εκατ.
ευρώ και αντιστοιχούν στην επιδότηση 114.900
δανείων 1ης κατοικίας και 73.120 δικαιούχων.
Η κρατική επιδότηση συνεχίζεται έως ότου όλοι οι
δικαιούχοι λάβουν 3 μήνες πρόσθετη επιδότηση,
δηλαδή συνολική επιδότηση διάρκειας 12 μηνών.
Οι δικαιούχοι για τους οποίους δεν έχει ολοκληρωθεί η
9μηνη επιδότηση, θα λάβουν την πρόσθετη επιδότηση
3 μηνών, μετά το πέρας του 9μηνου τους.
Συνυπολογίζοντας και τις προηγούμενες δεκατρείς
φάσεις πληρωμών, των μηνών Νοεμβρίου –
Δεκεμβρίου 2020 και Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2021,
το συνολικό ποσό της κρατικής επιδότησης που έχει
καταβληθεί, μέχρι σήμερα, ανέρχεται στα 247 εκατ.
ευρώ σε 75.666 δικαιούχους.
Όσον αφορά στο πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ 2», οι
πληρωμές ανήλθαν συνολικά στα 43,7 εκατ. ευρώ και
αντιστοιχούν στην επιδότηση 18.773 δανείων και
10.533 δικαιούχων, οι οποίοι είναι ελεύθεροι
επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που
έχουν αποδεδειγμένα πληγεί από την πανδημία του
κορονοϊού, δηλαδή έχουν υποστεί μείωση του κύκλου
εργασιών τους κατά τουλάχιστον 20% το 2020,
συγκριτικά με το 2019.
Συνυπολογίζοντας και τις προηγούμενες πέντε φάσεις
πληρωμών, των μηνών Ιουλίου – Νοεμβρίου 2021, το
συνολικό ποσό της κρατικής επιδότησης που έχει
καταβληθεί, μέχρι σήμερα, ανέρχεται στα 256,3 εκατ.
ευρώ σε 10.533 δικαιούχους.
Υπενθυμίζεται ότι για όσους δικαιούχους ρύθμισαν τα
μη εξυπηρετούμενα δάνειά τους με τους πιστωτές
κατά τους προηγούμενους 3 μήνες (Οκτώβριο –
Δεκέμβριο 2021, σύμφωνα με την 3μηνη παράταση
που θεσπίστηκε με τον Νόμο 4842/2021), η 8 μηνών
επιδότηση ξεκινάει σταδιακά και θα ολοκληρωθεί μέσα
στο 2022.
Αθροίζοντας τις πληρωμές των δύο προγραμμάτων,
το συνολικό ποσό της κρατικής επιδότησης που έχει
καταβληθεί, μέχρι σήμερα, ανέρχεται στα 503,3 εκατ.
ευρώ σε συνολικά 86.199 δικαιούχους.
Με την υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων, η
Κυβέρνηση ενισχύει το πλέγμα μέτρων στήριξης
νοικοκυριών και επιχειρήσεων που πλήττονται από τις
οικονομικές επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης,
προκειμένου να ξεπεράσουν τις παρούσες δυσκολίες
το συντομότερο δυνατό.
Ταυτόχρονα, επιβραβεύει, για πρώτη φορά, τη
συνέπεια και ενισχύει την κουλτούρα πληρωμών.

Παράταση αιτήσεων μέχρι τις 31 Ιανουαρίου για το πρόγραμμα
3.400 νέων θέσεων εργασίας στο πλαίσιο της δίκαιης
μετάβασης στη μεταλιγνιτική εποχή
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΑΕΔ 07.01.2022: Παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα,
31 Ιανουαρίου 2022, η προθεσμία για την υποβολή ηλεκτρονικών
αιτήσεων των επιχειρήσεων για το νέο πρόγραμμα επιδότησης της
εργασίας για την πρόσληψη 3.400 ανέργων, πρώην εργαζομένων σε
επιχειρήσεις
των
Περιφερειών
Δυτικής
Μακεδονίας
και
Πελοποννήσου που επλήγησαν από τις επιπτώσεις της
απολιγνιτοποίησης, σε θέσεις πλήρους απασχόλησης.
Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 48 εκ. €, απευθύνεται
σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας και στους Δήμους Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας,
Σπάρτης, Οιχαλίας και Καλαμάτας.
Ωφελούμενοι είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ των
Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) που εδρεύουν σε
περιοχές αρμοδιότητας των Π.Ε. Κοζάνης (ΚΠΑ2 Κοζάνης και
Πτολεμαΐδας), Π.Ε. Φλώρινας (ΚΠΑ2 Φλώρινας και Αμύνταιου),
καθώς και του ΚΠΑ2 Τρίπολης (για εγγεγραμμένους ανέργους του
Δήμου Μεγαλόπολης), για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός μήνα.
Η διάρκεια του προγράμματος είναι 12-18 μήνες, το ποσοστό
επιχορήγησης μισθού και εισφορών κυμαίνεται μεταξύ 75-100%, ενώ
το ποσό επιχορήγησης κυμαίνεται μεταξύ 700 - 933 € μηνιαία και
8.397 - 16.794 € συνολικά, ανάλογα με την κατηγορία του ανέργου
και του κλάδου της επιχείρησης που εργαζόταν. Στην επιχορήγηση
του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους συμπεριλαμβάνονται
δώρα εορτών και επίδομα αδείας.
Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο
πρόγραμμα 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 του
ΟΑΕΔ υποδεικνύουν στην επιχείρηση υποψηφίους, σύμφωνα με την
ειδικότητα και τα απαιτούμενα προσόντα και η επιχείρηση επιλέγει
μεταξύ των υποψηφίων για την πρόσληψη.
Επιπλέον, συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών
αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής
εμπειρίας 2.000 νέων ανέργων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
(1.450 θέσεις) και στους Δήμους Μεγαλόπολης, Τρίπολης,
Γορτυνίας, Σπάρτης, Οιχαλίας και Καλαμάτας της Περιφέρειας
Πελοποννήσου (550 θέσεις), συνολικού προϋπολογισμού 14 εκ. €.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, σε
επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του δημοσίου που ασκούν
τακτικά οικονομική δραστηριότητα, καθώς και σε επιχειρήσεις
τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού που ασκούν
τακτικά οικονομική δραστηριότητα στις παραπάνω περιοχές.
Ωφελούμενοι είναι άνεργοι ηλικίας 18-29 ετών, οποιασδήποτε
εκπαιδευτικής βαθμίδας, εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ για
τουλάχιστον ένα μήνα στα ΚΠΑ2 Κοζάνης, Πτολεμαΐδας, Φλώρινας,
Αμυνταίου, Καστοριάς, Γρεβενών, Τρίπολης (Δήμων Τρίπολης,
Γορτυνίας και Μεγαλόπολης), Σπάρτης (Δήμου Σπάρτης) και
Καλαμάτας (Δήμων Καλαμάτας και Οιχαλίας).
Η διάρκεια του προγράμματος είναι 7 μήνες και στους συμμετέχοντες
καταβάλλεται από τον ΟΑΕΔ μηνιαία αποζημίωση ίση με τον νόμιμο
κατώτατο μισθό, καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος
αδείας.
Οι εργοδότες υποβάλλουν στο Ολοκληρωμένο Πληροφορικό
Σύστημα (ΟΠΣ) του ΟΑΕΔ (e-services) μία μόνο ηλεκτρονική αίτηση,
η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού
(www.oaed.gr). Κατόπιν, οι εργασιακοί σύμβουλοι του ΟΑΕΔ
υποδεικνύουν στην επιχείρηση υποψηφίους, σύμφωνα με την
ειδικότητα και τα απαιτούμενα προσόντα και η επιχείρηση επιλέγει
μεταξύ των υποψηφίων για την πρόσληψη.
Τα προγράμματα εντάσσονται στο πλαίσιο του «κοινωνικού
πακέτου» δράσεων του ΟΑΕΔ, συνολικού προϋπολογισμού 107 εκ.
€, για τη δίκαιη μετάβαση στη μεταλιγνιτική εποχή, με στόχο την
αποτελεσματική στήριξη της απασχόλησης και της κοινωνικής
συνοχής.
Το Δελτίο Τύπου εδώ
Για περισσότερες πληροφορίες: site: http://www.oaed.gr/anoiktaprogrammata e-mail: dpo@oaed.gr τηλ : 2109989200

Επέκταση χορήγησης επιδόματος μητρότητας και
σε έμμισθες δικηγόρους ασφαλισμένες
στον e-ΕΦΚΑ
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη
ανακοίνωση:
Με εγκύκλιο του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Πάνου Τσακλόγλου, δίνονται διευκρινίσεις
ως προς τη χορήγηση του επιδόματος κύησης και
λοχείας για τις έμμισθες δικηγόρους, επιλύοντας ένα
χρόνιο πρόβλημα των ασφαλισμένων γυναικών.
Συγκεκριμένα, παρέχονται διευκρινίσεις επί του άρθρου
83 του ν. 4826/2021 με το οποίο θεσπίστηκε ρητά η
παροχή των επιδομάτων κύησης και λοχείας στις
έμμισθες δικηγόρους κατά αναλογία των όσων ισχύουν
για τις μισθωτές ασφαλισμένες βάσει του άρθρου 32 του
ν. 4387/2016. Σκοπός της εγκυκλίου είναι να
παρασχεθούν διευκρινίσεις σε ερωτήματα του e-ΕΦΚΑ
σχετικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος
σε έμμισθες δικηγόρους ασφαλισμένες στον e-ΕΦΚΑ και
οδηγίες για την αποτελεσματική ανάπτυξη του σχετικού
λογισμικού από τον Φορέα.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, η έμμισθη δικηγόρος που
υπάγεται στο πρώην Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Α.Ν. δικαιούται επίδομα
κυοφορίας και λοχείας για 119 ημέρες (17 εβδομάδες),
εκ των οποίων οι 56 ημέρες (8 εβδομάδες) πριν τον
τοκετό και οι 63 ημέρες (9 εβδομάδες) μετά από αυτόν.
Προϋπόθεση για την χορήγηση του επιδόματος είναι η
πραγματοποίηση από την έμμισθη δικηγόρο 200
τουλάχιστον ημερών ασφάλισης κατά τα δύο τελευταία
έτη που προηγούνται της ημέρας του τοκετού. Οι 120
από τις 200 ημέρες ασφάλισης πρέπει να έχουν διανυθεί
με την ιδιότητα της έμμισθης δικηγόρου. Επιπλέον,
διευκρινίζεται ότι δεν επηρεάζεται η χορήγηση του
επιδόματος, αν η έμμισθη δικηγόρος ασκεί ταυτόχρονα
το ελεύθερο επάγγελμα με ενεργό ΚΑΔ.
Διευκρινίζεται ότι η δυνατότητα άσκησης του
δικαιώματος στο επίδομα κυοφορίας και λοχείας ισχύει
όχι μόνο για το μέλλον (από την ψήφιση του ν.
4826/2021 και μετά), αλλά και για τοκετούς που έλαβαν
χώρα από 01.01.2017 και μετά. Ειδικά για αυτούς, η
αίτηση χορήγησης του επιδόματος μπορεί να υποβληθεί
από την 07.09.2021 (ψήφιση του αρ. 83 του ν.
4826/2021) και έως 8 μήνες μετά (07.05.2022).

Συνεργασία Υπουργείων Ανάπτυξης & Επενδύσεων και
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της Ελληνικής Αναπτυξιακής
Τράπεζας – Έναρξη του προγράμματος του Ταμείου
Εγγυοδοσίας των επιχειρήσεων Παραγωγής
Οπτικοακουστικών Έργων
Τα Υπουργεία Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα – HDB
ανακοινώνουν την έναρξη λειτουργία του πρώτου Ταμείου
Εγγυοδοσίας Δανείων Επιχειρήσεων Παραγωγής Οπτικοακουστικών
Έργων. Με τον τρόπο αυτό, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα-HDB
κάνει πράξη τις πρωτοβουλίες για την στήριξη συγκεκριμένων
κλάδων της ελληνικής επιχειρηματικότητας με στόχο την διεύρυνση
του αριθμού των χρηματοδοτούμενων από το τραπεζικό σύστημα
επιχειρήσεων.
Πρόκειται για το πρώτο Ταμείο Εγγυοδοσίας Δανείων Επιχειρήσεων
Παραγωγής Οπτικοακουστικών Έργων, συνολικού δυνητικού
προϋπολογισμού δανείων 62,5 εκ. ευρώ.
Κάθε επιχείρηση-δικαιούχος, έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί
τραπεζικού δανείου, στις δύο συνεργαζόμενες Τράπεζες (Τράπεζα
Πειραιώς και Optima Bank) ύψους από 25.000 ευρώ έως 900.000
ευρώ, για την κάλυψη των αναγκών είτε σε κεφάλαιο κίνησης είτε για
τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων.
Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Δανείων Επιχειρήσεων Παραγωγής
Οπτικοακουστικών Έργων παρέχει εγγύηση σε ποσοστό 80% επί του
ύψους του δανείου.
Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις οι
οποίες δραστηριοποιούνται στους κλάδους:
• Παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών
προγραμμάτων (ΚΑΔ 59.11)
• Δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών
ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων (ΚΑΔ 59.12)
• Παραγωγή πρωτοτύπων λογισμικού παιχνιδιών υπολογιστή (ΚΑΔ
62.01.21)
Το
Ταμείο
Εγγυοδοσίας
Επιχειρήσεων
Παραγωγής
Οπτικοακουστικών Έργων της HDB χρηματοδοτείται από το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).
Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων από τις ενδιαφερόμενες
επιχειρήσεις στο ΠΣΚΕ, είναι η Πέμπτη 13.1.2022, στην ηλεκτρονική
διεύθυνση https://www.ependyseis.gr/
Ολόκληρο το Δελτίο Τύπου

εδώ

Σειρά 15 εκπαιδευτικών video με συμμετοχή επαγγελματικών ομάδων
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΑΔΕ:12.01.2022
Στην ανάρτηση 15 ενημερωτικών video για τη χρήση της εφαρμογής, timologio, προχώρησε, στο κανάλι της στο youtube, η Ανεξάρτητη
Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
Σε αυτά τα video, στέλεχος της ΑΑΔΕ παρουσιάζει σε επαγγελματίες της αγοράς πως λειτουργεί η εφαρμογή timologio βήμα - βήμα και
απαντά στα ερωτήματά τους, δίνοντας κατευθύνσεις και οδηγίες για το πώς μπορεί να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή, μέσω της
πλατφόρμας, myDATA.
Πρόκειται για λογιστές, εμπόρους, αρτοποιούς, γιατρούς, επιχειρηματίες της εστίασης, ηλεκτρολόγους, κλωστοϋφαντουργούς,
μηχανικούς, ξενοδόχους, βιοτέχνες, δικηγόρους, συμβολαιογράφους, συμβούλους επιχειρήσεων.
Σε κάθε video, χαιρετίζει ο Πρόεδρος του φορέα, που εκπροσωπεί τον εκάστοτε κλάδο.
Θυμίζουμε ότι, στο πλαίσιο της εφαρμογής των ηλεκτρονικών βιβλίων, η εφαρμογή timologio δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους
επαγγελματίες και επιχειρηματίες να εκδίδουν ψηφιακά τα παραστατικά τους και να τα αποστέλλουν στους πελάτες τους.
Όπως δήλωσε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, «Με γνώμονα πάντοτε την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς πολίτες
και επιχειρήσεις, παρουσιάσαμε την εφαρμογή timologio, βήμα - βήμα, σε συνθήκες πραγματικής λειτουργίας. Στόχος μας είναι να
βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή για να εκδίδουν τα παραστατικά τους ψηφιακά, και να ενημερώνεται
αυτόματα το myDATA. Είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα εκπαίδευσης των επιχειρήσεων και συνεργασίας με τους φορείς που τις
εκπροσωπούν».
Μπορείτε να δείτε όλα τα video, ΕΔΩ

6ος ετήσιος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Μεταφορών Ε.Ε.ΣΥ.Μ. «Δημήτριος Τσαμπούλας»
έτους 2022
Ο Ελληνικός Επιμελητηριακός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Μεταφορών, προσκαλεί φοιτητές και νέους αποφοίτους Ελληνικών
Πανεπιστημίων που διαθέτουν Σχολές, Τμήματα, Τομείς ή Κατεύθυνση Σπουδών στις Μεταφορές, Ναυτιλία, Οικονομία και Διοίκηση να
συμμετάσχουν στον 6ο ετήσιο Πανελλήνιο Διαγωνισμό για το Βραβείο Μεταφορών Ε.Ε.ΣΥ.Μ. «Δημήτριος Τσαμπούλας» με
θέμα:
« Εξέταση σκοπιμότητας-βιωσιμότητας ακτοπλοϊκών συνδέσεων της χώρας μας με άλλες χώρες της Αν. Μεσογείου με πλοία ΕΓ/ΟΓ
(RO/Pax) ή και μόνον ΟΓ (RO/RO)».
Ο Διαγωνισμός για το Βραβείο Μεταφορών Ε.Ε.ΣΥ.Μ. «Δημήτριος Τσαμπούλας» διεξάγεται από το 2016 προς τιμή του εκλιπόντα
Καθηγητή του Ε.Μ.Π. και στενού συνεργάτη του Ε.Ε.ΣΥ.Μ και των Ελληνικών Επιμελητηρίων Δημητρίου Τσαμπούλα για το πολυετές
έργο και την προσφορά του στις ελληνικές μεταφορές, σε πανελλήνια κλίμακα μεταξύ φοιτητών/τριών και νέων αποφοίτων των
προαναφερόμενων ελληνικών Πανεπιστημίων.
Η επιλογή του θέματος γίνεται κατ’ έτος και το Βραβείο στηρίζεται, πέραν του Ε.Ε.ΣΥ.Μ., από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων
Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.), τα Επιμελητήρια της χώρας, θεσμικούς και επιχειρηματικούς Φορείς, καθώς και από το Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.) και άλλα ελληνικά Πανεπιστήμια.
Για να δείτε την πλήρη προκήρυξη πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες: site: www.eesym.gr e-mail: info@eesym.gr τηλ: 2104274042

Διαδικτυακή εκδήλωση «Η μεταρρύθμιση της
εποπτείας και ελέγχων των
επιχειρήσεων και προϊόντων – v. 4512/2018»

Σεμινάριο BeyondExports - Executive Diploma
Το IST College, υπό την αιγίδα του Εμπορικού και Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου Αθηνών ( ΕΒΕΑ) διεξάγει το πρώτο Εξειδικευμένο και

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και η
Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας διοργανώνουν
διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα « Η μεταρρύθμιση της
εποπτείας και ελέγχων των επιχειρήσεων και
προϊόντων v. 4512/2018 -Η εποπτεία ως εργαλείο
ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας υπό το πρίσμα της
διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος» την
Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2022 16:00 μ.μ.
Στην εκδήλωση χαιρετισμούς θα απευθύνουν ο
Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις
Γεωργιάδης, ο Υπουργός Επικρατείας, αρμόδιο για
τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου, κ. Άκης
Σκέρτσος. Η εισαγωγική ομιλία θα γίνει από την Γενική
Γραμματέα Βιομηχανίας, κ. Θέμιδα Ευτυχίδου.
Για να δείτε το πρόγραμμα πατήστε εδώ. Για να
δηλώσετε συμμετοχή πατήστε εδώ
Για περισσότερες πληροφορίες: e-mail: ggb1@gge.gr
τηλ: +30 210 3825790

Διεθνές Εικονικό Συνέδριο «Integrating Indian
Engineering MSMEs in the Global Value Chain
(GVCs)»
Το Εμπορικό Τμήμα της Πρεσβείας της Ινδίας στην
Αθήνα, ενημερώνει ότι η EEPC India διοργανώνει με
την υποστήριξη του Υπουργείου Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων, ένα μονοήμερο Διεθνές Εικονικό
Συνέδριο με θέμα «Integrating Indian Engineering
MSMEs in the Global Value Chain (GVCs)» που θα
πραγματοποιηθεί στις 19 Ιανουαρίου 2022.
Επισυνάπτεται υλικό για το συνέδριο και δήλωση
συμμετοχής εδώ.
Για

περισσότερες

Πιστοποιημένο σεμινάριο

Executive Diploma στις Εξαγωγές και το

Διεθνές Εμπόριο στις 24 Ιανουαρίου 2022 με διάρκεια 80 ωρών.
Σκοπός της εκπαιδευτικής ομάδας, η οποία απαρτίζεται από έμπειρα
στελέχη στον κλάδο των εξαγωγών, είναι να προσφέρουν στους
συμμετέχοντες τις απαραίτητες γνώσεις για να προχωρήσουν στην
επιτυχημένη εξαγωγή των προϊόντων και υπηρεσιών τους.
Το πρόγραμμα «BeyondExports» αποτελεί ένα πραγματικό εργαλείο για
τον σύγχρονο παραγωγό, έμπορο, επιχειρηματία ή στέλεχος που θέλει
να απευθυνθεί στις αγορές του εξωτερικού, παρέχοντας τα
προϊόντα ή τις υπηρεσίες του.
Το σεμινάριο απευθύνεται :

•
•
•
•
•
•

Φοιτητές και Αποφοίτους Οικονομικών Σχολών
Start-uppers
Ελεύθερους επαγγελματίες
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
Παραγωγούς και μέλη αγροτικών συνεταιρισμών
Στελέχη εταιρειών

Η παρακολούθηση του σεμιναρίου γίνεται με φυσική παρουσίακάθε
Δευτέρα και Τετάρτη 17:30μμ με 21:15μμ και κάθε Σάββατο 11:00πμ με
14:45μμ.
Περισσότερες πληροφορίες για την παρακολούθηση με Φυσική
Παρουσία εδώ
Τα μαθήματα των τμημάτων βιντεοσκοπούνται σε HD για τους
συμμετέχοντες που έχουν επιλέξει την παρακολούθηση μέσω ELearning αλλά και για τους εγγεγραμμένους στα Τμήματα με φυσική
παρουσία οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να παραστούν σε όλες τις
διδακτικές ώρες.
Περισσότερες πληροφορίες για την παρακολούθηση με E-Learning εδώ
Δείτε τον οδηγό σπουδών εδώ.

πληροφορίες

https://eepcvirtualexpo.com/indiasmegvc

στο

site:

Για περισσότερες πληροφορίες: site: https://www.beyondexports.gr/email: info@greekpolish.org

Ψηφιακή ενημερωτική εκδήλωση «Discover Hungary»
Διαδικτυακό σεμινάριο «HPC Tech & Tools Training
Snippets»
Το
ICS-FORTH
και
το
EuroCC@Greece
θα
πραγματοποιήσουν διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο: «HPC
Tech & Tools Training Snippets», στις 20 Ιανουαρίου 2022,
στις 16:00 - 18:30 EET.
Το διαδικτυακό σεμινάριο στοχεύει να εισαγάγει το κοινό στη
χρήση διαφόρων εργαλείων που σχετίζονται με το HPC μέσω
εκπαιδευτικών μαθημάτων διάρκειας 15-20 λεπτών με
πρακτικά παραδείγματα.
Στόχος του σεμιναρίου είναι οι ΜΜΕ που ενδιαφέρονται να
μάθουν περισσότερα για τα οφέλη και τη χρήση του HPC στην
επιχείρησή τους ή να αναζητούν την απόκτηση τεχνογνωσίας
σχετικά με το HPC
Η εκδήλωση διοργανώνεται από το ICS-ΙΤΕ, στο πλαίσιο του
EuroCC@Greece, ενός έργου στο πλαίσιο της κοινής
επιχείρησης EuroHPC και του European Union’s Horizon 2020
(H2020)
Το κόστος συμμετοχής είναι δωρεάν και η γλώσσα του
σεμιναρίου τα ελληνικά.
Για να παρακολουθήσετε το σεμινάριο εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες: site: https://eurocc-greece.gr/
e-mail: contact@eurocc-greece.gr

Tο ΕΒΕΑ, ο ΣΕΒ, η Enterprise Greece και ο ΣΕΒΕ, θα
πραγματοποιήσουν την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022 και ώρα
15:00 μ.μ. , ψηφιακή ενημερωτική ημερίδα για την αγορά της
Ουγγαρίας.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με την υποστήριξη της
Πρεσβείας της Ελλάδας στην Ουγγαρία και την Πρεσβεία της
Ουγγαρίας στην Ελλάδα και υπό την αιγίδα του Εθνικού
Οργανισμού Εμπορίου της Ουγγαρίας (HEPA) και της
ουγγρικής Τράπεζας Προώθησης Εξαγωγών-Εισαγωγών
EximBank.
Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση των Ελλήνων
επιχειρηματικών για τις προοπτικές και τις δυνατότητες που
παρουσιάζει η αγορά της Ουγγαρίας.
.Για να συμπληρώσετε την φόρμα συμμετοχής εδώ, έως την
Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022.
Θα λάβετε το σύνδεσμο ηλεκτρονικής παρακολούθησης της
εκδήλωσης
μετά
την
εγγραφή
σας.
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στα αγγλικά και η συμμετοχή
γίνεται κατόπιν εγγραφής.
Το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο εδώ.
Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με το
ΕΒΕΑ (Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, Τ: 210 3382342, 210
3382466, Ε: excom@acci.gr), τον ΣΕΒ (κα. Βίκυ Μακρυγιάννη,
Τ: 211 5006 121, E: ir@sev.org.gr), την Enterprise Greece (κ.
Χρήστο Σκούρα, Τ: 210 335 5770, Ε: ch.skouras@eg.gov.gr)
και τον ΣΕΒΕ (κα Νατάσα Γιαλόγλου, Τ.2310 535333, E:
ny@seve.gr)

ExportReady Σεμινάρια: «Πως να γίνετε ExportExperts»
Τον Φεβρουάριο συνεχίζεται ο κύκλος εκπαιδευτικών σεμιναρίων ExportReady Master του ΣΕΒ «Πως να γίνετε ExportExperts» “Τρόποι εισόδου και δίκτυα διανομής σε αγορές στόχους”
Το πρώτο σεμινάριο θα αποτελείται από δύο ενότητες:
•
Η πρώτη ενότητα με θέμα «Τρόποι εισόδου στις αγορές στόχους», θα λάβει μέρος στις 1 Φεβρουαρίου 2022 μεταξύ 15.00 –
17:00 μ.μ.
•
Η δεύτερη ενότητα με θέμα «H επιλογή του κατάλληλου μέσου προώθησης» θα λάβει μέρος στις 2 Φεβρουαρίου 2022 μεταξύ
15.00 – 17:00 μ.μ.
Τo σεμινάριο απευθύνονται σε στελέχη εξαγωγικών επιχειρήσεων, από όλους τους κλάδους, που επιθυμούν να βελτιώσουν τις
εξαγωγικές τους ικανότητες, να αυξήσουν την εξαγωγική τους δυναμική, και να βελτιώσουν τις στρατηγικές αποφάσεις τους.
Το σεμινάριο απευθύνεται σε εταιρείες μέλη του ΣΕΒ κατά προτεραιότητα και θα μεταδοθεί μέσω πλατφόρμας zoom.
Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα της πρώτης και δεύτερης ενότητας του σεμιναρίου εδώ
Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι δωρεάν για τα μέλη του ΣΕΒ. Για τα μη μέλη, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Για να παρακολουθήσετε το σεμινάριο, παρακαλώ δηλώστε συμμετοχή εδώ. Θα λάβετε το σύνδεσμο παρακολούθησης μετά την
εγγραφή σας
Για περισσότερες πληροφορίες: site: www.sev.org.gr e-mail: ir@sev.org.gr τηλ: 211 5006 107

Mediterranean Taste Awards 2022, 15 Φεβρουαρίου 2022
Οι εγγραφές για προϊόντα των βραβεία Mediterranean Taste Awards 2022 έχουν ανοίξει. Στα Mediterranean Taste Awards μπορείτε
να δηλώσετε συμμετοχή σε περισσότερες από 15 κατηγορίες, για παράδειγμα, Honey, Meat, Cheese κα.
Τελευταία ημερομηνία εγγραφών 15 Φεβρουαρίου.
Μπορείτε να συμπληρώσετε την αίτησή σας σήμερα και να συμμετάσχετε σε έναν διάσημο και εντυπωσιακό διαγωνισμό τροφίμων και
ποτών.
Πρώτη εγγραφή προϊόντος 100 € ανά επωνυμία ανά κατηγορία βραβείου
επιπλέον προϊόν το κόστος είναι 75€ για οποιαδήποτε από τις πέντε (5) κατηγορίες των Βραβείων.
Για να δείτε πληροφορίες και να εγγραφείτε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες : site: www.medtasteawards.com e-mail: info@medtasteawards.com

Επιχειρηματικά νέα
ΒΕΛΓΙΟ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στις Βρυξέλλες, απέστειλε ενημερωτικό δελτίο με
τίτλο: "Δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών εξελίξεων Βέλγιο - Δεκέμβριος 2021".
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στις
Βρυξέλλες (http://agora.mfa.gr/ ) e-mail: ecocom-brussels@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βερολίνο, απέστειλε ενημερωτικό έγγραφο
με θέμα:
-Γερμανία - Επιβράδυνση του πληθωρισμού τον Δεκέμβριο
-Γερμανικές Αυτοκινητοβιομηχανίες - Κέρδη ρεκόρ παρά τη μείωση των πωλήσεων
-Πτώχευση ιστορικών ναυπηγείων "ΜV Werften" στην Βορειοανατολική Γερμανία
-Η Ελλάδα παράδεισος για Γερμανούς Συνταξιούχους
-Εναρξη θητείας νέου Προέδρου της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Τράπεζας - Bundesbank κ. Joachim Nagel
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 .
ΡΩΣΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα, απέστειλε ενημερωτικό δελτίο με
θέμα: : Ενημερωτικό δελτίο Δεκεμβρίου 2021.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη
Μόσχα (www.agora.mfa.gr ), email: ecocom-moscow@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .\

ΣΕΡΒΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στo Βελιγράδι, απέστειλε: Ενημερωτικό Δελτίο
Δεκεμβρίου 2021.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο
Βελιγράδι τηλ. +381113231577,+38111322-23-28 , email: ecocom-belgrade@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .

ΙΣΠΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μαδρίτη, απέστειλε ενημερωτικά έγγραφα
με θέμα:
-Ενημέρωση ανάρτησης για την πίεση στην τουριστική κίνηση στην Ισπανία λόγω Όμικρον .
-Ενημέρωση ανάρτησης σχετικά με την τρέχουσα πορεία του κλωστοϋφαντουργικού τομέα της Ισπανίας.
-Ενημέρωση ανάρτησης για την διεξαγωγή διεθνών εμπορικών εκθέσεων στην Ισπανία με φυσική παρουσία
-Ενημέρωση για ανάρτηση σχετικά με την βέβαιη διεξαγωγή του διεθνούς τεχνολογικού γεγονότος MWC 2022 και άλλων διεθνών
εμπορικών εκθέσεων 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 .

ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στα Σκόπια, απέστειλε το 70ο τεύχος του
Ενημερωτικού Δελτίου του Γραφείου ΟΕΥ Σκοπίων (Ιανουάριος 2022) με θέμα:
Επισκόπηση οικονομικών, εμπορικών και επιχειρηματικών ειδήσεων για τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στα
Σκόπια: www.agora.mfa.gr ,e-mail: ecocom-skopje@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr.
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σόφια, απέστειλε ενημερωτικό δελτίο
Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στην Βουλγαρία-Τεύχος Ιανουαρίου 2022. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη Σόφια (www.agora.mfa.gr ), email: economsofia@mfa.gr ,τηλ: (+3592) 9447959, 9447790, fax: (+3592) 9505375 και την ιστοσελίδα του ΒΕΘ: www.veth.gov.gr .

EΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΑΔΔΕ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2001/31.12.2021 (ΑΔΑ: 6ΓΦΡ46ΜΠ3Ζ-Ω17)
«Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή της υπό στοιχεία Α.1146/24-06-2021 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε (Β΄2853) για τη
διακίνηση υποκείμενων σε ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων με βυτιοφόρα οχήματα που προορίζονται για εξαγωγή.»
Για περισσότερες πληροφορίες www.aade.gr
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2003/31.12.2021 (ΑΔΑ: ΩΖ6Ε46ΜΠ3Ζ-Μ75)
«Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή του ορισμού του εξαγωγέα και την ορθή συμπλήρωση της διασάφησης κατά την
τήρηση των τελωνειακών διατυπώσεων εξαγωγής»
Για περισσότερες πληροφορίες www.aade.gr
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1001/29.12.2021 (ΑΔΑ:9Δ0646ΜΠ3Ζ-ΦΗΠ)
Τροποποίηση της αριθ. ΔΕΦΚΦ 1116601 ΕΞ 2017/31-07-2017 Α.Υ.Ο. (B' 2744) «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη
χορήγηση άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή προϊόντων υποκείμενων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης» ΦΕΚ 11/07.01.2022
Για περισσότερες πληροφορίες www.aade.gr
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1272/29.12.2021 (ΦΕΚ 6465/31.12.2021)
«Τροποποίηση της ΠΟΛ 1177/2018 «Όροι και προϋποθέσεις για τη διενέργεια δραστηριότητας των πλοίων κυρίως στην ανοιχτή
θάλασσα για σκοπούς χορήγησης απαλλαγών από το φόρο προστιθέμενης αξίας» - Παράταση προθεσμίας.»
Για περισσότερες πληροφορίες www.aade.gr
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1002/03.01.2021 (ΦΕΚ 15/07.01.2022)
«Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για τον συμψηφισμό ή επιστροφή των φόρων και κάθε ειδικής εισφοράς υπέρ τρίτων
που έχουν καταβληθεί για καταστρεφόμενα βιομηχανοποιημένα καπνά, καθώς και για την αντικατάσταση των καταστρεφόμενων
ένσημων ταινιών φορολογίας, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 105 και της παρ. 5 του άρθρου 106 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. 1271/30.12.2021 (ΑΔΑ: ΨΥΕ846ΜΠ3Ζ-3ΩΩ)
«Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1033/ 28.1.2014 (Β’ 276) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων
αναφορικά με τις υποχρεώσεις πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, ιδρυμάτων πληρωμών, Ελληνικών Ταχυδρομείων,
Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, επιχειρήσεων ιδιωτικής ασφάλισης, ιδιωτικών θεραπευτηρίων, ιδιωτικών
εκπαιδευτηρίων, εταιρειών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, εταιρειών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης, σύμφωνα
με το άρθρο 15 του ν. 4174/2013 (Α’ 170).» (ΦΕΚ 6476/31.12.2021)

Ανακοίνωση για την 53η Έκθεση IHGF Δελχί (Άνοιξη) 2022
Το Εμπορικό Τμήμα της Πρεσβείας της Ινδίας στην Αθήνα ενημερώνει ότι το Συμβούλιο Προώθησης Εξαγωγών Χειροτεχνίας
(EPCH) διοργανώνει την 53η Έκθεση IHGF Δελχί (Άνοιξη) 2022, από 02 έως 06 Μαρτίου 2022, στο India Expo Center & Mart,
Greater Noida , Δελχί NCR.
Το Συμβούλιο Προώθησης Εξαγωγών Χειροτεχνίας (EPCH) είναι ένας κορυφαίος κυβερνητικός φορέας εξαγωγέων χειροτεχνίας για
την προώθηση των εξαγωγών χειροτεχνίας και προϊόντων συνέργειας και προβάλλει την εικόνα της Ινδίας ως αξιόπιστου
προμηθευτή χειροποίητων προϊόντων και εμπορευμάτων υψηλής ποιότητας.
Το EPCH είναι επίσης κορυφαίος διοργανωτής εμπορικών εκθέσεων B2B και το IHGF Delhi Fair είναι μια εκδήλωση εθνικής
σημασίας.
Η έκθεση θα είναι μια αποκλειστική σύνδεση για αγοραστές σπιτιού, μόδας, τρόπου ζωής, κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και
επίπλων με τη συμμετοχή περισσότερων από 2000 εκθετών σε 14 εκθεσιακούς χώρους και 900 μόνιμους εκθεσιακούς χώρους εκτός
από τα Theme Pavilions, Artisanal Fare & Live Craft Making από όλη την Ινδία.
Οι μεγάλες κατηγορίες προϊόντων που παρουσιάζονται στην έκθεση είναι:
• Οικιακά Είδη, Διακοσμητικά & Δώρα
• Έπιπλα & αξεσουάρ σπιτιού, είδη γκαζόν & κήπου
• Κλωστοϋφαντουργία σπιτιού, Επίπλωση & Επενδύσεις δαπέδων, Μοκέτες & Μοκέτες
• Κοσμήματα μόδας, αξεσουάρ και τσάντες, έθνικ ενδύματα, ρούχα μόδας, στολίδια, κασκόλ και σάλια
• Χριστουγεννιάτικη και εορταστική διακόσμηση, χειροποίητα χαρτιά και προϊόντα, ποτ πουρί, κεριά και
θυμίαμα
• Λάμπες & αξεσουάρ φωτισμού
Επισυνάπτεται Πληροφοριακό υλικό για την έκθεση και για να δηλώσετε συμμετοχή εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες email: visitors@ihgfdelhifair.in

Διεθνείς Εκθέσεις
SALON BIEN-ÊTRE, MÉDECINE DOUCE & THALASSO
Πόλη: Λυών, Γαλλία
Ημερομηνία: 28-30 Ιανουαρίου 2022
Εκθέματα: Διεθνής Έκθεση Ευεξίας και Θαλασσοθεραπείας
Πληροφορίες:site: www.salon-medecinedouce.com
SALON BIEN-ÊTRE, MÉDECINE DOUCE & THALASSO
Πόλη: Παρίσι, Γαλλία
Ημερομηνία: 3-7 Φεβρουαρίου 2022
Εκθέματα: Διεθνής Έκθεση Ευεξίας και Θαλασσοθεραπείας
Πληροφορίες:site: www.salon-medecinedouce.com
TELECOM 2022 - AN EXCLUSIVE INTERNATIONAL BUSINESS EXPO (ΕΙΚΟΝΙΚΆ)
Πόλη: Ινδία
Ημερομηνία: 8-10 Φεβρουαρίου 2022
Εκθέματα: έκθεση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και παροχών λύσεων υπηρεσιών ΤΠΕ
Πληροφορίες:site: www.indiaingreece.gov.in

53RD IHGF DELHI FAIR
Πόλη: Δελχί, Ινδία
Ημερομηνία: 2-6 Μαρτίου2022
Εκθέματα:Έκθεση σπιτιού, μόδας, τρόπου ζωής, κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και επίπλων
Πληροφορίες: site: www.indiaingreece.gov.in τηλ: 2107216227

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ
1Η
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΩΝ,
ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ
ΜΟΝΙΤΟΡ,
ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥΣ, ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ, ΦΟΡΗΤΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΗΣ
ΑΙΘΟΥΣΩΝ Κ.Α. ΤΗΛ. 2695360606
18/1/2022 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΓΑΛΑΚΤΟΚΙΜΑ) ΤΗΛ. 2695360606

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
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21/1/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
5
ΜΟΝΙΤΟΡ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΗΛ.2310 381080

ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΖΩΤΙΚΩΝ

424 ΓΣΝΘ
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21/1/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΗΛ.2310 381080

424 ΓΣΝΘ
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25/1/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΤΟΥ
SERVER
SYNGO
PLAZA
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΛ.2310 381080

424 ΓΣΝΘ

5

07/02/2022
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
"ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ" ΤΗΛ. 2413 504379

ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
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18/2/2022
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΛ.22510 33610

98 ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ
ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ "ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ"

4

25/02/2022
ΔΙΕΘΝΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΤΗΛ. 2313 323119
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3

ΤΗΝ
ΤΟΥ

ΓΙΑ

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΓΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

•

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.

