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Έναρξη λειτουργίας πλατφόρμας "Μηχανισμού Έγκαιρης Προειδοποίησης"
Υπουργείο Οικονομικών Δελτίο Τύπου 08.12.2021: Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει την ενεργοποίηση της νέας ψηφιακής
πλατφόρμας του «Μηχανισμού Έγκαιρης Προειδοποίησης», στο πλαίσιο του Νόμου για τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή 2ης
ευκαιρίας (Ν. 4738/2020). Ο Μηχανισμός υλοποιείται για πρώτη φορά στη χώρα μας και εφαρμόζεται σε εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή
Οδηγία 1023/2019. Η έγκαιρη προειδοποίηση αποτελεί μια καινοτόμο διαδικασία, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία αποσκοπεί στον
εντοπισμό περιστάσεων που μπορεί να οδηγήσουν σε αφερεγγυότητα. Και τούτο με σκοπό την πρόληψη της υπερχρέωσης
νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Η διαδικασία της έγκαιρης προειδοποίησης περιλαμβάνει τρία βασικά βήματα:
1ον. Ο ενδιαφερόμενος οφειλέτης υποβάλλει αίτηση στον Μηχανισμό Έγκαιρης Προειδοποίησης, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας της
Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ), του Υπουργείου Οικονομικών (http://www.keyd.gov.gr/
ή
http://ofeiles.gov.gr). Μέσω αυτής, παρέχει τη συναίνεσή του για την άρση απορρήτου, με σκοπό την αναζήτηση, πρόσβαση, συλλογή,
επεξεργασία και διασταύρωση δεδομένων που τον αφορούν.
2ον. Η πλατφόρμα επεξεργάζεται τα οικονομικά στοιχεία, βάσει ειδικών αριθμοδεικτών, όπως για παράδειγμα η κάλυψη
βραχυπρόθεσμων οφειλών. Ακολούθως, ο οφειλέτης κατατάσσεται σε ένα από τα τρία επίπεδα κινδύνου αφερεγγυότητας (χαμηλό –
μέτριο – υψηλό).
3ον. Στην περίπτωση που ο οφειλέτης έχει καταταχθεί σε μέτριο ή υψηλό επίπεδο κινδύνου και εφόσον επιθυμεί, τότε αιτείται, μέσω
της πλατφόρμας, τον προγραμματισμό της πρώτης συνάντηση για να λάβει δωρεάν υπηρεσίες ενημέρωσης. Στο πλαίσιο αυτό,
συμπληρώνει ειδικό ερωτηματολόγιο και επισυνάπτει τυχόν στοιχεία που δεν είναι ψηφιακά διαθέσιμα. Τα εν λόγω στοιχεία μελετώνται
από ειδικούς εμπειρογνώμονες, οι οποίοι ακολούθως παρέχουν ενημέρωση και συμβουλές στον οφειλέτη.
Ειδικότερα:
Τα νοικοκυριά μπορούν να απευθύνονται στα 52 Κέντρα – Γραφεία Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ. – Γ.Ε.Υ.Δ.,
τηλ. για ραντεβού 213.212.5730), όπου ο υπάλληλος επικοινωνεί μαζί τους εντός 10 ημερών, για να προγραμματιστεί η πρώτη
συνάντηση (δια ζώσης ή διαδικτυακά), με σκοπό:
α) Να ενημερωθούν για το νομικό πλαίσιο και τους γενικούς όρους των δανειακών συμβάσεων και των συμφωνιών ρύθμισης οφειλών.
β) Να κατανοήσουν προταθέντες όρους δανειακών συμφωνιών ρύθμισης οφειλών.
γ) Να ενημερωθούν για την κατάρτιση οικογενειακού προϋπολογισμού, με σκοπό ιδίως την τήρηση ρυθμίσεων αποπληρωμής οφειλών.
δ) Να ενημερωθούν για την οικονομική διαχείριση του νοικοκυριού τους.
Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στους Επαγγελματικούς Φορείς, δηλαδή τα Επαγγελματικά
Επιμελητήρια, τους Επαγγελματικούς Συλλόγους και τα Ινστιτούτα Θεσμικών Φορέων, όπου ο αρμόδιος εκπρόσωπος, ο οποίος έχει
οριστεί από τον φορέα, επικοινωνεί μαζί τους εντός 10 ημερών, για να προγραμματιστεί η πρώτη συνάντηση (δια ζώσης ή διαδικτυακά),
με σκοπό:
α) Να ενημερωθούν για το νομικό πλαίσιο και τους γενικούς όρους των δανειακών συμβάσεων και των συμφωνιών ρύθμισης οφειλών.
β) Να λάβουν συμβουλευτική επιχειρηματική υποστήριξη (ενδεικτικά, συμβουλές ηγεσίας, προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών,
δυνατότητα
για
εύρεση νέων
αγορών
και πελατών ή
προμηθευτών,
διερεύνηση
της
δυνατότητας
για
συνέργεια/συνεργασία/συγχώνευση με άλλες επιχειρήσεις, υπόδειξη για δυνατότητα χρηματοδότησης από εθνικά ή ευρωπαϊκά
προγράμματα επιδότησης/στήριξης κ.ά.).
γ) Να λάβουν συμβουλευτική επιχειρηματική καθοδήγηση (ενδεικτικά, παρουσίαση εναλλακτικών παραγωγικών μοντέλων, σύμφωνα
με τις τάσεις της αγοράς και τις τεχνολογικές εξελίξεις, επισήμανση της μη τήρησης των λογιστικών αρχών με συνέπεια και ορθότητα
κ.ά.).
δ) Να υποστηριχθούν στην ενδυνάμωση της επιχειρηματικής σκέψης και κουλτούρας (ενδεικτικά, αλλαγή νοοτροπίας μέσω της
αποφυγής της υπερχρέωσης, μέσω ρεαλιστικού σχεδιασμού και υιοθέτησης πραγματικών στόχων, καθώς και επιμόρφωσης του
επιχειρηματία ή/και των εργαζομένων της επιχείρησης κ.ά.).
ε) Να λάβουν εμψύχωση (ενδεικτικά, παραπομπή σε ψυχολογική βοήθεια προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα για προβληματισμό και
διάλογο).
Επισημαίνεται ότι οι Επαγγελματικοί Φορείς δύναται να συστήνουν Μητρώο Εθελοντών Παρόχων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, όπου
μπορούν να εγγράφονται επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων, όπως ενδεικτικά οικονομολόγοι, λογιστές, νομικοί, ορκωτοί ελεγκτές, οι
οποίοι παρέχουν εθελοντικά τις υπηρεσίες ενημέρωσης και υποστήριξης προς τους οφειλέτες.
Η πλατφόρμα σχεδιάστηκε από την ΕΓΔΙΧ, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης
Διαδικασιών και τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
από την οποία αναπτύχθηκε, υποστηρίζεται διαρκώς και φιλοξενείται στις υποδομές της.
Το Υπουργείο Οικονομικών λαμβάνει συνεχώς μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων και θα εξακολουθήσει, με μεθοδικότητα,
υπευθυνότητα και κοινωνική δικαιοσύνη, να σχεδιάζει και να υλοποιεί δράσεις προς την κατεύθυνση της ολιστικής και αποτελεσματικής
αντιμετώπισης του μείζονος ζητήματος του ιδιωτικού χρέους.

Χριστουγεννιάτικο Ωράριο 2021-2022
Από τον Εμπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης ανακοινώθηκε το κάτωθι προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας των εμπορικών
καταστημάτων, κατά την διάρκεια των εορτών:

Κυριακή

12-12-2021

11 π.μ. – 6 μ.μ.

Δευτέρα

13-12-2021

10 π.μ. – 9 μ.μ.

Τρίτη

14-12-2021

10 π.μ. – 9 μ.μ.

Τετάρτη

15-12-2021

10 π.μ. – 9 μ.μ.

Πέμπτη

16-12-2021

10 π.μ. – 9 μ.μ.

Παρασκευή

17-12-2021

10 π.μ. – 9 μ.μ.

Σάββατο

18-12-2021

10 π.μ. – 6 μ.μ.

Κυριακή

19-12-2021

11 π.μ. – 6 μ.μ.

Δευτέρα

20-12-2021

10 π.μ. – 9 μ.μ.

Τρίτη

21-12-2021

10 π.μ. – 9 μ.μ.

Τετάρτη

22-12-2021

10 π.μ. – 9 μ.μ.

Πέμπτη

23-12-2021

10 π.μ. – 9 μ.μ.

Παρασκευή
παραμονή Χριστουγέννων

24-12-2021

10 π.μ. – 6 μ.μ.

Σάββατο
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

25-12-2021

ΑΡΓΙΑ

Κυριακή

26-12-2021

ΑΡΓΙΑ

Δευτέρα

27-12-2021

10 π.μ. – 9 μ.μ.

Τρίτη

28-12-2021

10 π.μ. – 9 μ.μ.

Τετάρτη

29-12-2021

10 π.μ. – 9 μ.μ.

Πέμπτη

30-12-2021

10 π.μ. – 9 μ.μ.

Παρασκευή
παραμονή Πρωτοχρονιάς

31-12-2021

10 π.μ. – 6 μ.μ.

Σάββατο
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

1-1-2022

ΑΡΓΙΑ

2-2-2022
Κυριακή

ΚΛΕΙΣΤΑ

Περισσότερες πληροφορίες: Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης Πλ.Μοριχόβου 1 • 54625 Θεσσαλονίκη, • τηλ.2310 538790, • fax
2310 538263, • e-mail: empsylth@otenet.gr, www.tradesupport.gr.

Δημοσιεύθηκε ο Οδηγός του προγράμματος «Εξοικονομώ 2021»
Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (03.12.2021): Δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα
https://exoikonomo2021.gov.gr
ο Οδηγός του «Εξοικονομώ 2021», που περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες για το επόμενο
πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων. Το νέο πρόγραμμα στοχεύει στην ενεργειακή αναβάθμιση τουλάχιστον 50.000
κατοικιών, 38% περισσότερων συγκριτικά με τον προηγούμενο κύκλο. Το «Εξοικονομώ 2021» θα συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου
που έχει τεθεί στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), για την ενεργειακή αναβάθμιση 600.000 κτιρίων έως το τέλος
της δεκαετίας. Το νέο πρόγραμμα διαφέρει σημαντικά σε σχέση με τα προηγούμενα, καθώς είναι πιο κοινωνικά ευαίσθητο, πιο δίκαιο
και πιο αποδοτικό. Μεταξύ των σημαντικότερων διαφορών είναι η κατάργηση της χρονικής ιεράρχησης των αιτήσεων και η δημιουργία
λίστας επιλαχόντων. Για πρώτη φορά θα υπάρχει ξεχωριστός προϋπολογισμός ύψους 100 εκατ. ευρώ για ευάλωτα νοικοκυριά, ενώ
θα ληφθεί ειδική μέριμνα για μονογονεϊκές οικογένειες, πολύτεκνους και νοικοκυριά με ΑμεΑ. Ως σημαντικότερο κριτήριο, ορίζεται η
εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας βάσει του προτεινόμενου κόστους παρεμβάσεων. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται
ηλεκτρονικά για χρονικό διάστημα 50 ημερών από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας του προγράμματος,
που ορίζεται η Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2021 και θα είναι ταυτόχρονη για όλη την Επικράτεια. Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί από
το Ταμείο Ανάκαμψης με 632 εκατ. ευρώ και μαζί με τη μόχλευση θα κινητοποιηθούν συνολικά κεφάλαια πάνω από 1 δισ. ευρώ. Η
μέση εκτιμώμενη επιδότηση θα ανέλθει σε ποσοστό 62% της συνολικής δαπάνης.

Περισσότερα από 8.000 ψηφιακά ραντεβού και υψηλά ποσοστά ικανοποίησης στον πρώτο χρόνο λειτουργίας της
πλατφόρμας myOAEDlive

ΟΑΕΔ , Δελτίο Τύπου 08.12.2021: Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρώτο έτος λειτουργίας της νέας πλατφόρμας «ψηφιακών
ραντεβού» myOAEDlive, για την εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση πολιτών μέσω τηλεδιάσκεψης, καθώς πραγματοποιήθηκαν
περισσότερα από 8.000 ραντεβού με πολίτες και επιχειρήσεις που δήλωσαν πολύ υψηλά ποσοστά ικανοποίησης για τις υπηρεσίες
της πλατφόρμας και την εξυπηρέτησή τους από τα στελέχη του Οργανισμού. Υπενθυμίζεται ότι, μέσω της πλατφόρμας myOAEDlive,
για πρώτη φορά άνεργοι και επιχειρήσεις, μπορούν να προγραμματίζουν ραντεβού σε συγκεκριμένη μέρα και ώρα για υπηρεσίες μέσω
τηλεδιάσκεψης (βιντεοκλήσης) με τους εξειδικευμένους εργασιακούς συμβούλους ανέργων και εργοδοτών του ΟΑΕΔ, αποφεύγοντας
την προσέλευση στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2). Η πλατφόρμα ενεργοποιήθηκε στις 9 Δεκεμβρίου 2020, παρέχοντας
συμβουλευτικές υπηρεσίες προς ανέργους και επιχειρήσεις, ενώ τον περασμένο Μάρτιο εμπλουτίστηκε με επιπλέον υπηρεσίες, όπως
η επικαιροποίηση στοιχείων του μητρώου εγγεγραμμένων ανέργων και η αναζήτηση θέσεων εργασίας ή εργαζομένων στον ΕΟΧ,
μέσω του ευρωπαϊκού δικτύου υπηρεσιών απασχόλησης και επαγγελματικής κινητικότητας EURES. Η ανταπόκριση των πολιτών κατά
τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της πλατφόρμας ήταν εντυπωσιακή, καθώς έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 8.000 ραντεβού. Σύμφωνα με
τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, το 67% των κρατήσεων αφορούσε συμβουλευτικές υπηρεσίες
προς ανέργους, το 11% συμβουλευτικές υπηρεσίες προς επιχειρήσεις, το 21% επικαιροποίηση στοιχείων μητρώου ανέργων και το
1% υπηρεσίες του ευρωπαϊκού δικτύου υπηρεσιών απασχόλησης και επαγγελματικής κινητικότητας EURES. Σημειώνεται ότι η
παροχή από τον ΟΑΕΔ εξ αποστάσεως εξυπηρέτησης πολιτών με δυνατότητα διερμηνείας (15 γλώσσες), αποτελεί καινοτομία για τον
δημόσιο τομέα, ενώ 3% των ραντεβού πραγματοποιήθηκε με διερμηνεία ξένης γλώσσας, νοηματικής ή χειλαναγνωσίας. Τα στοιχεία
από την έρευνα ικανοποίησης πολιτών, η οποία διεξάγεται συστηματικά με την αποστολή στον πολίτη ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου
αμέσως μετά την υλοποίηση τηλεδιάσκεψης, καταδεικνύουν την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Οι πολίτες
αξιολόγησαν πολύ θετικά τα «ψηφιακά ραντεβού», καθώς 91% δήλωσαν απόλυτα ή πολύ ικανοποιημένοι από την εξυπηρέτηση
υπαλλήλου, 86% από την παροχή χρήσιμων πληροφοριών, 83% από την ευκολία σύνδεσης, 82% από τη χρονική διάρκεια, ενώ 86%
δήλωσαν απόλυτα ή πολύ ικανοποιημένοι συνολικά. Η υπηρεσία myOAEDlive θεωρήθηκε καλή πρακτική και δημοσιεύθηκε στη βάση
των καλών πρακτικών του Ευρωπαϊκού Δικτύου Δημοσίων Υπηρεσιών Απασχόλησης (PES Network). Μέσω της συνεχιζόμενης και
στενής συνεργασίας με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, ο ΟΑΕΔ έχει ως στόχο την επέκταση και συνεχή βελτίωση
της πλατφόρμας, στο πλαίσιο της ψηφιακής μετάβασης του Οργανισμού και της συνεχούς ανάπτυξης αμεσότερων και σύγχρονων
υπηρεσιών προς τους πολίτες για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση myoaedlive.gov.gr, ενώ
είναι προσβάσιμη και μέσω της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ.

Πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Iανουαρίου 2022
Από τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ στις 07.12.2021 εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: Στο πλαίσιο της εφαρμογής του μέτρου της
ταυτόχρονης καταβολής των κύριων και επικουρικών συντάξεων το Διοικητικό Συμβούλιο του e-ΕΦΚΑ αποφάσισε στη συνεδρίαση
της 2ας Δεκεμβρίου 2021 το ακόλουθο πρόγραμμα πληρωμής των κύριων και επικουρικών συντάξεων:
ΚΥΡΙΕΣ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
Στις 20 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις των μη-μισθωτών (δηλαδή των
συνταξιούχων που προέρχονται από τους τέως φορείς ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ).
Στις 21 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις των μισθωτών (δηλαδή των
συνταξιούχων που προέρχονται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις Τράπεζες και τον ΟΤΕ) που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9.
Στις 22 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις των μισθωτών (δηλαδή των
συνταξιούχων που προέρχονται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις Τράπεζες και τον ΟΤΕ) που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8.
Στις 23 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη θα καταβληθούν κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου, του τ.ΝΑΤ, τ.ΕΤΑΤ,
τ.ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΔΕΗ.

Πολιτική Συμφωνία στο Ecofin σχετικά με την Πρόταση Οδηγίας για τους συντελεστές ΦΠΑ στην Ε.Ε.
Δελτίο Τύπου Υπουργείου Οικονομικών (07.12.2021): Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει ότι σήμερα, 7 Δεκεμβρίου 2021,
επετεύχθη, με ομοφωνία, Πολιτική Συμφωνία των κρατών-μελών στο Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών Ecofin, ως προς την
Πρόταση Οδηγίας για τους συντελεστές ΦΠΑ στην Ε.Ε. Η Συμφωνία, η οποία θα υλοποιηθεί σε όλα τα κράτη-μέλη από το 2025, είναι
το αποτέλεσμα συμβιβασμού και επιτυχούς διαπραγμάτευσης σε επίπεδο Ε.Ε. τα τελευταία 2,5 έτη. Κατά τη διάρκεια των τεχνικών
διαπραγματεύσεων σε επίπεδο Συμβουλίου Ε.Ε., αποτέλεσε πολιτική επιλογή η εκπροσώπηση της χώρας μας σε υψηλό
Κυβερνητικό επίπεδο, προκειμένου να εκφράζονται διαρκώς οι πολιτικές θέσεις και επιλογές της Ελλάδας για τη διασφάλιση των
εθνικών συμφερόντων και την επαναφορά φορολογικών δικαιωμάτων, τα οποία από δεκαετίες είχε κατοχυρώσει η χώρα, όσον
αφορά, κατά βάση, στην εφαρμογή μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ. Επιλογή που απεδείχθη ορθή και αποτελεσματική, καθώς η
πρόταση Οδηγίας όπως υιοθετήθηκε, κατοχυρώνει σε μόνιμη βάση τη δυνατότητα της Ελλάδας για εφαρμογή ειδικών, μειωμένων
κατά έως 30% συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου. Δυνατότητα η οποία είχε απαλειφθεί από την Πρόταση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής το 2018, η οποία αντιμετώπισε τη σχετική ειδική διάταξη της Οδηγίας για την Ελλάδα (άρθρο 120 Οδηγίας 2006/112/ΕΚ
για τα νησιά του Αιγαίου) ως μεταβατική και προς κατάργηση στα πλαίσια του οριστικού καθεστώτος ΦΠΑ. Συγκεκριμένα, το
Υπουργείο Οικονομικών, δια της Γενικής Γραμματέως Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας κυρίας Αθηνάς Καλύβα, που
παρευρέθη σε όλες τις τεχνικές συσκέψεις σε επίπεδο Συμβουλίου Ε.Ε., και του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα σε
επίπεδο Συμβουλίου Ecofin, ανέδειξε το ζήτημα διατήρησης ειδικών συντελεστών σε νησιά του Αιγαίου, συνδέοντας το ελληνικό
αίτημα με την τελική της συμφωνία επί του συνόλου των ρυθμίσεων της πρότασης και αναδεικνύοντας ιδιαιτερότητες ελληνικής
νησιωτικότητας, αλλά και νομικά επιχειρήματα υπέρ της ελληνικής θέσης. Σε κάθε περίπτωση, η Πρόταση Οδηγίας για τους
συντελεστές ΦΠΑ, όπως υιοθετήθηκε, έχει σαφή περιβαλλοντική χροιά, καθώς είναι προσαρμοσμένη στους ευρωπαϊκούς στόχους
της Πράσινης Συμφωνίας (Green Deal), τους οποίους υποστήριξε σθεναρά η χώρα μας, προτείνοντας και συμβάλλοντας παράλληλα
στην υιοθέτηση των αναγκαίων συμπληρωματικών παρεμβάσεων για την ομαλή προσαρμογή των ομάδων που πλήττονται
(αγρότες). Ειδικότερα, το Υπουργείο Οικονομικών εστίασε σταθερά στην ανάγκη στήριξης των μικρών αγροτών επαναφέροντας το
πάγιο ελληνικό αίτημα για την παροχή δυνατότητας εφαρμογής μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα αγροτικά μηχανήματα καθώς και
στο βαμβάκι, ως προϋπόθεση συμφωνίας επί της πρότασης, και εισάγοντας ρήτρα διασφάλισης της δυνατότητας εφαρμογής
μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα φυτοφάρμακα – λιπάσματα μέχρι και μετά το 2030. Η Ελλάδα, επαναφέροντας σταθερά την
πολιτική της επιφύλαξη προκειμένου για τη στήριξη των μικρών αγροτών, πέτυχε την ομόφωνη συμφωνία όλων των κρατών-μελών
για τη στήριξη του κλάδου σε όλα τα κράτη-μέλη, με την παροχή δυνατότητας εφαρμογής μειωμένων συντελεστών σε βαμβάκι,
αγροτικά μηχανήματα και λοιπά βασικά αγροτικά είδη, όταν οι δημοσιονομικές συνθήκες το επιτρέψουν. Περαιτέρω, στόχος της
Κυβέρνησης ήταν και είναι, επίσης, η στήριξη της αγοράς ακινήτων. Σε αυτό το πλαίσιο, το Υπουργείο Οικονομικών υποστήριξε
σταθερά και πέτυχε τη διεύρυνση της εφαρμογής των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ σε συναφή αγαθά και υπηρεσίες, μέσω και της
παροχής δυνατότητας αξιοποίησης παρεκκλίσεων που εφαρμόζουν για την εφαρμογή μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ άλλα κράτημέλη, συμπεριλαμβανομένης και της αγοράς ακινήτων. Επιπρόσθετα, το Υπουργείο Οικονομικών κατά τη διάρκεια των συζητήσεων
υπέβαλε επιπλέον αιτήματα για παροχή δυνατότητας εφαρμογής μειωμένων συντελεστών σε επιμέρους αγαθά και υπηρεσίες,
προκειμένου, εφόσον γίνουν αποδεκτά από τα κράτη-μέλη, να μπορούν να αξιοποιηθούν από τη χώρα μας, με βάση τις κοινωνικές
ανάγκες και τους δημοσιονομικούς περιορισμούς. Ενδεικτικά, η Ελλάδα υποστήριξε και πέτυχε εμπλουτισμό του Καταλόγου
μειωμένων συντελεστών με παροχή δυνατότητας, ενδεικτικά:
Εφαρμογής μειωμένων συντελεστών σε ηλιακά πάνελ, βρεφικές πάνες, μάσκες χειρουργικές, υπηρεσίες live streaming θεαμάτων
Απαλλαγής ΦΠΑ σε βασικά είδη και υπηρεσίες πρώτης ανάγκης, καθώς και ιατρικό εξοπλισμό και αναπηρικά είδη
Εφαρμογής απαλλαγής ΦΠΑ σε περιπτώσεις κρίσεων, καταστροφών, πανδημιών.
Συνοψίζοντας, η συμφωνία επί της πρότασης Οδηγίας για τους συντελεστές ΦΠΑ αποτελεί ουσιαστική επιτυχία για τη χώρα μας,
καθώς περιλαμβάνει ειδικά μέτρα που αφορούν κρίσιμους τομείς της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας, όπως η πράσινη και
ψηφιακή μετάβαση, η ενίσχυση των αγροτών και της αγοράς ακινήτων, η στήριξη των γεωγραφικών ιδιαιτεροτήτων της χώρας, μέσω
της στήριξης των νησιών του Αιγαίου, η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, μέσω των ειδικών ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση
κρίσεων και καταστροφών. Παράλληλα, διασφαλίζει κεκτημένα ελληνικά δικαιώματα, ενώ διευρύνει τη δυνατότητα εφαρμογής
μειωμένων συντελεστών σε κρίσιμους τομείς στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού συστήματος ΦΠΑ, με παράλληλη ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας του ελληνικού φορολογικού συστήματος και της οικονομίας.
Η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών επιβεβαιώνουν την επιμονή και την προσήλωση στις προεκλογικές δεσμεύσεις για
στήριξη της κοινωνίας και της οικονομίας, με σαφή στόχο τη συνολική ανάπτυξη και πρόοδο, μέσα και από τον εκσυγχρονισμό και
την πρόοδο του ευρωπαϊκού συστήματος ΦΠΑ.

27η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Ερευνώ –
Δημιουργώ – Καινοτομώ»
Δημοσιεύθηκε η εικοστή έβδομη (27η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης
«Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την ένταξη ένταξης επιπλέον έξι (6) ερευνητικών έργων/πράξεων με
δημόσια δαπάνη 3.656.513,24 ευρώ του B΄ Κύκλου της Δράσης. Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 606.762.876,49 ευρώ και
φορά το σύνολο των 1.137 ερευνητικών έργων της Δράσης (Α΄ και Β΄ Κύκλου). Ειδικότερα, δημόσια δαπάνη ύψους 320.022.954,15
ευρώ αντιστοιχεί στα 578 έργα του Α΄ Κύκλου και δημόσια δαπάνη ύψους 286.739.922,34 ευρώ αντιστοιχεί στα 559 έργα του Β΄ Κύκλου.
Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ.

Εισιτήρια εισόδου στη FRUIT LOGISTCIA, τον Απρίλιο του 2022
Το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο (Τ: +30 210 6419037 , Email: berlinmesse@ahk.com.gr . www.german-chamber.gr, www.germanfairs.gr) ως επίσημος αντιπρόσωπος της Έκθεσης στην Ελλάδα και την Κύπρο σας με επιστολή του προς το ΒΕΘ μας ενημερώνει ότι
διαθέτει ένα Voucher code, με το οποίο μπορείτε να έχετε χαμηλότερη τιμή (15%) στην αγορά των εισιτηρίων σας εισόδου στη FRUIT
LOGISTCIA, τον Απρίλιο του 2022 . Voucher code: AV_GR@FRUIT2022_71. Τον κωδικό μπορείτε να εξαργυρώσετε αποκλειστικά από
την ιστοσελίδα της FRUIT LOGISTICA: https://www.fruitlogistica.com/en/trade-visitors/tickets/.

Στη Βουλή το νομοσχέδιο «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση και ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων απολιγνιτοποίησης».
Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (06.12.2021): Στη Βουλή εισάγεται σήμερα το νομοσχέδιο «Δίκαιη
Αναπτυξιακή Μετάβαση και ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων απολιγνιτοποίησης». Η χάραξη της πολιτικής Δίκαιης Αναπτυξιακής
Μετάβασης έρχεται σε πλήρη ευθυγράμμιση με το στόχο που έχουμε θέσει ως Κυβέρνηση για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου
στις λιγνιτικές περιοχές της χώρας και το κλείσιμο όλων των λιγνιτικών μονάδων το αργότερο έως το 2028. Με την ανωτέρω νομοθετική
πρωτοβουλία, η χώρα μας καθίσταται πρωτοπόρος σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι ρυθμίσεις που εισάγονται αφορούν στις περιοχές που
αναφέρονται στα Εδαφικά Σχέδια Δίκαιης Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ) που συνοδεύουν το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ ΔΑΜ 2021-2027 και βρίσκονται
στο στάδιο της τελικής έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συγκεκριμένα, την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και τους Δήμους
Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας και Οιχαλίας Μεσσηνίας που εξαρτώνται από την εξόρυξη και χρήση λιγνίτη καθώς και τις
Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης που εξαρτώνται από την χρήση πετρελαίου για την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας. Το νομοσχέδιο αυτό θεσπίζει ένα ολιστικό μοντέλο διακυβέρνησης και συντονισμού των εμπλεκόμενων φορέων που θα
καλύπτει τα επίπεδα του σχεδιασμού, του προγραμματισμού, της διαχείρισης και της υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου για τη Δίκαιη
Αναπτυξιακή Μετάβαση με στόχο τη βέλτιστη αποτελεσματικότητα, ταχύτητα και διαφάνεια. Εισάγεται ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που
αντιμετωπίζει τις σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της μετάβασης, εξαλείφοντας γραφειοκρατικά εμπόδια ως προς την
υλοποίηση σημαντικών έργων για την εθνική οικονομία. Η μορφή αυτού του πλαισίου είναι συνεκτική και ενιαία για τη βέλτιστη και
έγκαιρη αξιοποίηση των διαθέσιμων προς το σκοπό αυτό ευρωπαϊκών πόρων και τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των προσπαθειών της
χώρας να οργανώσει σωστά την Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση και να προσελκύσει το επενδυτικό ενδιαφέρον. Το εγχείρημα της Δίκαιης
Αναπτυξιακής Μετάβασης εμπεριέχει δύο βασικές προκλήσεις. Η μία πρόκληση αφορά στην αντιμετώπιση των ευρύτερων οικονομικών
και κοινωνικών επιπτώσεων και ειδικότερα της ανεργίας, καθώς η απασχόληση στις εν λόγω περιοχές είναι σχεδόν πλήρως εξαρτημένη
από τις λιγνιτικές μονάδες, αλλά και των παράπλευρων απωλειών που σχετίζονται με τη θέρμανση των κατοίκων και το κόστος της
ενέργειας. Η δεύτερη αφορά στο μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου των περιοχών μετάβασης, μέσα από την υλοποίηση
μεγάλων και πρότυπων αναπτυξιακών έργων για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Προς αυτό το σκοπό θα συμβάλλει η προώθηση
των επενδύσεων σε τομείς όπως η «καθαρή» ενέργεια, η βιομηχανία και το εμπόριο, η «έξυπνη» αγροτική παραγωγή, ο βιώσιμος
τουρισμός, η τεχνολογία και η εκπαίδευση. Ο στόχος μας ταυτίζεται με τον τίτλο του νομοσχεδίου. Η μετάβαση θα είναι δίκαιη για όλους.

Ψηφιακό επίδομα μητρότητας - Καταργείται η προσέλευση στα υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ
Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε ότι από τη Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021 τίθεται σε λειτουργία το ψηφιακό επίδομα μητρότητας
(κυοφορίας – λοχείας), μια νέα ηλεκτρονική υπηρεσία που καταργεί την υποχρέωση των εγκύων ασφαλισμένων να προσέρχονται 2
με 3 φορές στα τοπικά υποκαταστήματα για να υποβάλλουν μια σειρά από δικαιολογητικά για την λήψη του επιδόματος. Η εφαρμογή
της νέας διαδικασίας χορήγησης του επιδόματος μητρότητας (κυοφορίας – λοχείας) θα καλύψει σε πρώτη φάση το 95% των
δικαιούχων ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ και τους εργοδότες αυτών. Το υπόλοιπο 5% που αφορά σε ειδικές κατηγορίες ασφαλισμένων,
θα εξυπηρετείται από τις Τοπικές Διευθύνσεις του e-ΕΦΚΑ, μέχρι να ενταχθούν και αυτοί στη Β’ φάση εντός του 2022. Με την
ψηφιοποίηση της διαδικασίας όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για το επίδομα μητρότητας αντλούνται αυτόματα μέσω της
διασύνδεσης του e-ΕΦΚΑ με το Μητρώο Πολιτών και την Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση της ΗΔΙΚΑ Α.Ε.. Με τον τρόπο αυτό
καταργείται η υποχρέωση επίσκεψης στα τοπικά υποκαταστήματα. Υπολογίζεται πως κάθε χρόνο απονέμονται 50.000 επιδόματα
μητρότητας που απαιτούσαν την φυσική προσέλευση των ασφαλισμένων 2 με 3 φορές στα τοπικά υποκαταστήματα. Η φυσική
επίσκεψη στα υποκαταστήματα θα καταργηθεί πλήρως από τις 07/01/2022 μειώνοντας παράλληλα τον φόρτο εργασίας των
υπαλλήλων του Οργανισμού στα υποκαταστήματα. Οι πληρωμές των επιδομάτων θα γίνονται με απευθείας πίστωση στους
τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Οι πληρωμές πραγματοποιούνται ανά 15 ημέρες. Η πρόσβαση στη νέα υπηρεσία είναι
εύκολη και γίνεται μέσω της ιστοσελίδας www.efka.gov.gr. Oι ασφαλισμένες εισέρχονται στην υπηρεσία εισάγοντας τους
προσωπικούς κωδικούς taxisnet και υποβάλλουν την αίτησή τους για χορήγηση του επιδόματος μητρότητας (κυοφορίας-λοχείας) στη
νέα υπηρεσία «Ηλεκτρονική Αίτηση Χορήγησης Επιδόματος Μητρότητας» είτε μέσω του διαδικτυακού τόπου του e-ΕΦΚΑ
(www.efka.gov.gr), επιλέγοντας: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες → Μισθωτοί, Αυτοαπασχολούμενοι, Ελ. Επαγγελματίες, είτε μέσω της
Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) στην ενότητα Οικογένεια-> Γέννηση. Τέλος, στη Β΄ φάση που θα
ολοκληρωθεί εντός του 2022, θα ενταχθεί το υπόλοιπο 5% που αφορά σε ειδικές κατηγορίες ασφαλισμένων, δηλαδή α) ασφαλισμένες
υπαγόμενες στο άρθρο 39 παρ.9 του ν.4387/2016, έμμισθες δικηγόροι και ασφαλισμένες του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ, β) φέρουσες και
τεκμαιρόμενες εργαζόμενες μητέρες που απέκτησαν τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, άνεργες (επιδοτούμενες) από
τον ΟΑΕΔ, δικαιούχοι του ειδικού επιδόματος μητρότητας γυναίκες που υιοθετούν τέκνο, καθώς και ασφαλισμένες υπαγόμενες στις
ειδικές κατηγορίες του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (αποκλειστικές νοσοκόμες, αμειβόμενες με εργόσημο, απασχολούμενες σε οικοδομοτεχνικά έργα,
ξεναγοί, ρυτινοσυλλέκτριες κ.α.).

6η τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Ψηφιακό Aλμα»
Δημοσιεύθηκε η έκτη (6η) τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Ψηφιακό 'Aλμα» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την παράταση της
προθεσμίας ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων από τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες, όπως ίσχυε, στους τριάντα (30)
μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης των δικαιούχων στη Δράση. Στην Απόφαση περιλαμβάνονται και αλλαγές
σχετικά με την τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. Δείτε την έκτη (6η) τροποποίηση της Πρόσκλησης εδώ.

Εγχειρίδιο των συνηθέστερων ερωτημάτων που υποβάλλονται από τους πολίτες και των αντίστοιχων απαντήσεων σε
Τελωνειακά θέματα, Δεκεμβρίου 2021
Δείτε εδώ το σχετικό εγχειρίδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) .

AFFA- ATHENS FINE FOOD AWARDS
Την Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου ολοκληρώνεται η διαδικασία εγγραφών για τα βραβεία γεύσης AFFA 2022. Λίγες μέρες έμειναν για την
ολοκλήρωση των εγγραφών στα Athens Fine Food Awards 2022.
Τα Athens Fine Food Awards (AFFA), είναι τα σημαντικότερα βραβεία ποιότητας και γεύσης προϊόντων τροφίμων μικρής παραγωγής,
με έδρα την Ελλάδα. Αποτελούν μια οργανωμένη προσπάθεια για την συγκέντρωση, καταγραφή και προβολή των προϊόντων τροφίμων
Ελλήνων παραγωγών ενώ αποτελούν την ουσιαστικότερη διοργάνωση αξιολόγησης και επιβράβευσης της προσπάθειας τους. Τη
σφραγίδα της οργάνωσης των βραβείων έχει Έκθεση τροφίμων ΕΞΠΟΤΡΟΦ σε συνεργασία με σημαντικούς επαγγελματίες του χώρου.
Τα AFFA είναι βραβεία που ως στόχο έχουν την όσο το δυνατόν αντικειμενικότερη κατάταξη των συμμετεχόντων. Αυτό επιτυγχάνεται
αναδεικνύοντας τα στοιχεία που τους διαφοροποιούν στην αγορά, ακολουθώντας αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης σε διαφορετικές
κατηγορίες. Η γεύση αποτελεί τον κύριο παράγοντα αξιολόγησης και για τον λόγο αυτό η γευσιγνωσία των προϊόντων είναι τυφλή. Τα
προϊόντα χωρίζονται σε 27 αναλυτικές κατηγορίες και αξιολογούνται αρχικά με βάση τα οργανοληπτικά τους χαρακτηριστικά. Η
αξιολόγηση γίνεται βάσει αλγορίθμου ο οποίος αποδίδει την βαθμολογία. Κατόπιν τα προϊόντα κατατάσσονται στις κατηγορίες τους και
διακρίνονται ανάμεσα σε ομοειδή προϊόντα. Η αξιοπιστία των βραβείων, σε διεθνές επίπεδο, βασίζεται στον επαγγελματισμό και την
εμπειρία της επιτροπής αξιολόγησης. Οι σημαντικότεροι επαγγελματίες του κλάδου των τροφίμων βρίσκονται ανάμεσα στα μέλη της
επιτροπής για να οδηγήσουν με αξιοπιστία την μεγάλη προσπάθεια καταγραφής που γίνεται για το ελληνικό τρόφιμο. Για περισσότερες
πληροφορίες και εγγραφές: www.affa.gr ή καλέστε στο 210 9610135.

Αύριο ξεκινάει η προπληρωμή επιδομάτων και Δώρου Χριστουγέννων από τον ΟΑΕΔ
ΟΑΕΔ Δελτίο Τύπου (06.12.2021) : Την Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2021, θα ξεκινήσει η προπληρωμή της τακτικής επιδότησης ανεργίας, της
επιδότησης μακροχρόνιας ανεργίας και του βοηθήματος ανεργίας αυτοαπασχολουμένων, καθώς και η καταβολή του Δώρου
Χριστουγέννων στους επιδοτούμενους ανέργους και στις δικαιούχους της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας.
Η διαδικασία θα συνεχιστεί μέχρι και τις 6 Ιανουαρίου 2022. Οι πιστώσεις των επιδομάτων και του Δώρου Χριστουγέννων θα γίνουν
αυτόματα, με απευθείας κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων και δεν υφίσταται κανένας λόγος προσέλευσης
των δικαιούχων στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ.
Οι πληρωμές εμφανίζονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς εντός 3 εργάσιμων ημερών, μετά την καταβολή τους από τον ΟΑΕΔ.
Υπενθυμίζεται ότι για όσους επιδοτούμενους ανέργους έχουν υποχρέωση δήλωσης παρουσίας κατά το χρονικό διάστημα των
προπληρωμών επιδομάτων, η προπληρωμή θα καταβληθεί μετά την δήλωση παρουσίας, η οποία γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά
στη διεύθυνση:
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/delose-parousias-epidoma-anergias
gov.gr & Εργασία και ασφάλιση & Ανεργία & Δήλωση παρουσίας επιδοτούμενων ανέργων
Για να δείτε το συνημμένο του Δελτίου Τύπου πατήστε εδώ.

Κοινή πρόταση Ελλάδας-Γαλλίας-Ισπανίας-Ιταλίας-Ρουμανίας για μεταρρύθμιση της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας
Με βασικό θέμα την εξέλιξη της διεθνούς ενεργειακής κρίσης και τη λήψη μέτρων για την προστασία των καταναλωτών από τις
ανατιμήσεις, συνεδρίασε την περασμένη εβδομάδα στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας, με τη συμμετοχή και του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστα Σκρέκα. Με πρωτοβουλία της Γαλλίας, οι υπουργοί της Ελλάδας, της Ισπανίας,
της Ιταλίας και της Ρουμανίας, υπέβαλαν κοινή πρόταση για τη μεταρρύθμιση της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας. Η πρόταση που
παρουσίασαν οι πέντε Υπουργοί προβλέπει αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας,
προκειμένου η τιμή που πληρώνουν οι καταναλωτές να αντανακλά το μέσο κόστος του ενεργειακού μείγματος και το μέσο κόστος
παραγωγής. Οι πέντε χώρες προτείνουν, επίσης, να ξεκινήσει άμεσα ενδελεχής αξιολόγηση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με τη
συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Σκοπός της αξιολόγησης είναι να ληφθούν αποφάσεις για τις μεταρρυθμίσεις που
πρέπει να εφαρμοστούν για την προσαρμογή της αγοράς στον στόχο της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά
τουλάχιστον 55% το 2030, σε σχέση με το 1990. Σύμφωνα με την πρόταση, έως το τέλος του 2022 το Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας
θα λάβει υπόψη τα συμπεράσματα της αξιολόγησης, προκειμένου να καταλήξει στις βασικές μεταρρυθμίσεις που θα πρέπει να γίνουν
στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας πριν από το 2025.
«Να διορθωθούν οι στρεβλώσεις»
Στην κοινή τους πρόταση, τα πέντε κράτη μέλη ζητούν να γίνουν παρεμβάσεις για τη διόρθωση των στρεβλώσεων που
παρατηρούνται και στην αγορά φυσικού αερίου. Όπως επισημαίνουν, οι υποδομές αποθήκευσης φυσικού αερίου μπορούν να
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και στην αντιστάθμιση ελλείψεων στην παροχή φυσικού αερίου
σε ανταγωνιστικές τιμές. Επιπρόσθετα, τονίζουν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο σύστασης ενός
κεντρικού μηχανισμού για την προμήθεια φυσικού αερίου, στον οποίο θα μπορούν να συμμετάσχουν τα κράτη μέλη σε εθελοντική
βάση. Οι υπουργοί Ενέργειας συζήτησαν, επίσης, την αναθεώρηση των οδηγιών για την ενεργειακή αποδοτικότητα και την
προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, προκειμένου να ευθυγραμμιστούν με τους στόχους που προβλέπονται στη δέσμη
«Fit for 55». Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστας Σκρέκας, δήλωσε μεταξύ άλλων ότι: «Από την πρώτη στιγμή που
εκδηλώθηκε αυτή η πρωτόγνωρη διεθνής ενεργειακή κρίση, είχαμε επισημάνει ότι απαιτείται συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση για την
προστασία των καταναλωτών. Με τους ομολόγους μου από τη Γαλλία, την Ισπανία, την Ιταλία και τη Ρουμανία, καταθέσαμε κοινή
πρόταση για τη μεταρρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, προκειμένου να στηρίξουμε την κοινωνία
απέναντι στις μεγάλες ανατιμήσεις στο κόστος ενέργειας. Σε αυτή την προσπάθεια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να αναλάβει
κεντρικό ρόλο, καθώς είναι πλέον ξεκάθαρο ότι οι πρωτοβουλίες του κάθε κράτους μέλους ξεχωριστά δεν είναι αρκετές. Η ανάληψη
δράσης σε κεντρικό ευρωπαϊκό επίπεδο είναι επιβεβλημένη για να προστατέψουμε τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, αλλά και την
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία που αποτελεί τον Οδικό Χάρτη για την εκπλήρωση του στόχου της Ευρώπης να γίνει η πρώτη
κλιματικά ουδέτερη ήπειρος έως το 2050».(ΠΗΓΗ: NEWSLETTER TEE/TKM, 09.12.2021).

Οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ για την περίοδο 6-10 Δεκεμβρίου
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση (05.12.2021): Σχεδόν
160 εκατ. ευρώ σε πάνω από 282.5000 δικαιούχους θα καταβληθούν στο πλαίσιο των πληρωμών που θα πραγματοποιηθούν από eΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ την εβδομάδα 6-10 Δεκεμβρίου. Ειδικότερα:
1. Από τον e-ΕΦΚΑ την περίοδο 6-10 Δεκεμβρίου θα γίνουν οι ακόλουθες καταβολές,
19,7 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 730 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ,
Την Τρίτη 7 Δεκεμβρίου θα καταβληθεί 1,15 εκατ. ευρώ σε 2.290 δικαιούχους, ως αναδρομικά κληρονόμων από επιστροφή μνημονιακών
μειώσεων,
35.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 60 δικαιούχους για κληρονομικές παροχές επικουρικής σύνταξης.
2. Από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
110 εκατ. ευρώ σε 250.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων,
22 εκατ. ευρώ σε 6.500 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης,
6 εκατ. ευρώ σε 23.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

Πρόσκληση σε όποιο ενδιαφερόμενο θέλει να εκπαιδευτεί ως μέντορας σε προγράμματα επιτάχυνσης στο πλαίσιο του Lab.40
Η νεοσύστατη δομή επιχειρηματικότητας Lab.40 του Επιμελητηρίου Δράμας ανακοινώνει την έναρξη του προγράμματος
Επιχειρηματικού Εργαστήριου Εκπαίδευσης Μεντόρων που απευθύνεται σε επαγγελματίες με αξιόλογη εμπειρία οι οποίοι επιθυμούν
να εκπαιδευτούν και να αντιληφθούν τον σημαντικό ρόλο του μέντορα στα προγράμματα επιτάχυνσης και εν γένει στο οικοσύστημα των
νεοφυών επιχειρήσεων. Οι εν δυνάμει μέντορες θα εκπαιδευτούν από εξειδικευμένους συμβούλους επιχειρήσεων σε θέματα
στρατηγικής, ανάπτυξης, και βελτίωσης των νεοφυών επιχειρήσεων, στην αξιολόγηση ιδεών, στην παροχή πρακτικών συμβουλών που
δημιουργούν συνθήκες ανάπτυξης και βελτίωσης, στην αξιοποίηση των ευκαιριών, στην ανάληψη ρίσκου, και πολλά άλλα.
Αναλυτικότερα, η Δομή Lab.40 αναζητά εθελοντές μέντορες για την επιπρόσθετη και βέλτιστη καθοδήγηση των ομάδων. Οι γνώσεις και
οι εμπειρίες των έμπειρων επαγγελματιών αποτελούν πολύτιμα εργαλεία για τις ομάδες που συμμετέχουν στη δομή και η καθοδήγηση
ως εθελοντές μέντορες θα είναι καταλυτική για την εξέλιξη των επιχειρηματικών σχημάτων που θα αναδυθούν μέσα από τη Δομή. Την
Πέμπτη, 16 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 17:30, θα πραγματοποιηθεί το Επιχειρηματικό Εργαστήριο Εκπαίδευσης Μεντόρων της Δομής
Στήριξης Επιχειρηματικότητας Lab.40 του Επιμελητηρίου Δράμας, διαδικτυακά στην πλατφόρμα του Zoom. Η Δομή Lab.40 ξεκίνησε
τη λειτουργία της τον Ιούνιο του 2021, έχοντας ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο Επιχειρηματικής Επιτάχυνσης (Lab.40 Accelerator) και
ξεκινώντας τον δεύτερο κύκλου. Νεοφυείς ομάδες με μια πρωτόλεια επιχειρηματική ιδέα ή σκεπτικό που βρίσκονται σε κάποιο αρχικό
στάδιο σχεδιασμού και παραγωγής πρωτότυπου προϊόντος ή υπηρεσίας δέχονται εκπαίδευση, συμβουλευτική και καθοδήγηση, για την
εκπόνηση ενός βιώσιμου επιχειρηματικού σχεδίου (Business Plan). Μετά τη φάση της Επιτάχυνσης, οι νεοφυείς ομάδες φιλοξενούνται
στους χώρους της Δομής ώστε να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην αγορά υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτών, συμβούλων,
καθώς και των εθελοντών μεντόρων. Η διαδικασία της αίτησης παρέχεται μέσα από την ακόλουθη φόρμα:
https://forms.gle/sfrcHiGHu4y2udjN9. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους Μέντορες, παρακαλώ απευθυνθείτε στο +30 2521
022392 ή στο www.Lab40.gr.

Βραβεία MediterraneanTaste 2022 | Λονδίνο
Στις 26-28 Φεβρουαρίου 2022 θα πραγματοποιηθούν τα Βραβεία MediterraneanTaste 2022 | Εξαιρετική Γεύση στο Λονδίνο.
Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς την 3η διοργάνωση των Mediterranean Taste Awards 2021 για δεύτερη συνεχή χρονιά στο Λονδίνο
και το Βερολίνο, με τη συμμετοχή 650 επωνυμιών και βραβεύοντας 400 μάρκες εξαιρετικών σε γεύση τροφίμων, ξεκινούν επίσημα οι
εγγραφές για τα Βραβεία MediterraneanTaste 2022 | Εξαιρετική Γεύση.
Οι παραγωγοί τροφίμων μπορούν να εγγραφούν και να ανταγωνιστούν με τις μάρκες τους σε 25 κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων,
Μέλι, Ελιές, Κρέας, Τυρί (Τυροκομικά Προϊόντα) κ.λπ., σε έξι (6) διαγωνιστικές κατηγορίες.
Οι Διαγωνισμοί:
•
Βραβεία εξαιρετικής γεύσης
•
Βραβεία Βιολογικής Εξαιρετικής Γεύσης
•
Βραβεία Καινοτομίας
•
Βραβεία συσκευασίας και σχεδίου
•
London Buyers Choice Awards, από τα MTA Awards*
Στα Mediterranean Taste Awards στόχος ειναι να προωθηθούν και να διαδωθούν στην κοινότητα των τροφίμων μέσω των κόμβων
κοινωνικής δικτύωσης και στοχευμένων προωθητικών ενεργειών, τα οφέλη και τα πλεονεκτήματα της μεσογειακής διατροφής.
Τα κυριότερα σημεία του ανταγωνισμού:
•
Καθιέρωση των Mediterranean Taste Awards το 2020
•
Αριθμός εγγεγραμμένων και κριθέντων εμπορικών σημάτων τροφίμων 1300 +
•
Δυναμική παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με 3.000.000 προβολές στα κέντρα κοινωνικής δικτύωσης του
Βερολίνου GOOA
•
Καμπάνιες μάρκετινγκ με 700.000 κοινωνικές δεσμεύσεις
•
Αύξηση των εγγεγραμμένων εμπορικών σημάτων τροφίμων για να ανταγωνίζονται κατά 50% από έτος σε έτος.
H πρώτη εγγραφή προϊόντος είναι 100 € ανά επωνυμία ανά κατηγορία βραβείου επιπλέον προϊόν το κόστος είναι 75€ για οποιαδήποτε
από τις πέντε (5) κατηγορίες των Βραβείων.
Για περισσότερες πληροφορίες : site: https://medtasteawards.com/ τηλ: +44(0)207 993 6200
E-mail: info@medtasteawards.com

Ανακοίνωση για την παροχή της αναγκαίας εκπαίδευσης των έτους 2022
Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει το επάγγελμα του λογιστή - φοροτεχνικού προβλέπεται ότι: «Ο λογιστής φοροτεχνικός υποχρεούται να υποβάλει στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος -ΟΕΕ, εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους, υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνει ότι ασκεί το επάγγελμα του λογιστή - φοροτεχνικού, ότι δεν έχει
καταδικασθεί αμετακλήτως για τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 14 του ΠΔ 340/1998, ότι δεν έχει υποπέσει σε πειθαρχικό
παράπτωμα σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας λογιστών - φοροτεχνικών και ότι έχει παρακολουθήσει όλη την αναγκαία εκπαίδευση
που παρέχεται από το ΟΕΕ».
Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος ΟΕΕ, ως αρμόδια Αρχή, που εποπτεύει το επάγγελμα του λογιστή - φοροτεχνικού, υποχρεούται
να παράσχει στους λογιστές - φοροτεχνικούς εκπαίδευση σε λογιστικά και φορολογικά θέματα, υιοθετώντας τη μέθοδο της εξ’
αποστάσεως εκπαίδευσης, με σκοπό την επικαιροποίηση των επαγγελματικών τους γνώσεων.
Το πρόγραμμα σεμιναρίων αναγκαίας εκπαίδευσης λογιστών - φοροτεχνικών έτους 2022, καθώς και επιπλέον πληροφορίες είναι
διαθέσιμα εδώ.

Ο ΟΑΕΔ ενσωματώνει το νέο ευρωπαϊκό σύστημα ταξινόμησης δεξιοτήτων, ικανοτήτων, προσόντων και επαγγελμάτων
(ESCO)
Δελτίο Τύπου ΟΑΕΔ 10.12.2021: Από τη Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021, όλες οι υπηρεσίες του ΟΑΕΔ θα λειτουργούν με βάση το νέο
ευρωπαϊκό σύστημα ταξινόμησης δεξιοτήτων, ικανοτήτων, προσόντων και επαγγελμάτων (ESCO). Ο ΟΑΕΔ είναι ο πρώτος ελληνικός
οργανισμός που υιοθετεί το καινοτόμο αυτό εργαλείο, η ενσωμάτωση του οποίου υλοποιήθηκε μέσω του έργου «MATCHING» με
χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία (EaSI). Μέσω του ESCO,
ενισχύονται σημαντικά οι υπηρεσίες του ΟΑΕΔ και ιδιαίτερα η διαδικασία σύζευξης προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας,
καθώς οι αναζητούντες εργασία θα μπορούν να εμπλουτίζουν το βιογραφικό τους με δεξιότητες, ικανότητες, προσόντα και γνώσεις, ενώ
οι επιχειρήσεις θα μπορούν να περιγράφουν με πιο λεπτομερή τρόπο τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας και, παράλληλα, να
αναγνωρίζουν ορθότερα τις δεξιότητες των υποψηφίων. Το ESCO αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της
στρατηγικής «Ευρώπη 2020», ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να επικοινωνούν σε μία κοινή γλώσσα. Η ταξινόμηση ESCO
προσδιορίζει και κατηγοριοποιεί δεξιότητες, ικανότητες, προσόντα και επαγγέλματα που έχουν σχέση με την αγορά εργασίας, με την
εκπαίδευση και με την κατάρτιση στην ΕΕ, ενώ παρουσιάζει συστηματικά τις σχέσεις μεταξύ των διάφορων εννοιών. Σήμερα, το ESCO
καλύπτει 2.942 επαγγέλματα και 13.485 δεξιότητες-ικανότητες. Στο πλαίσιο της υιοθέτησης του ESCO, ο ΟΑΕΔ διοργανώνει την
Πέμπτη, 16 Δεκεμβρίου 2021, τη Διαδικτυακή Ημερίδα «ESCO, Δεξιότητες και Εργασιακή Ένταξη» με στόχο να αναδείξει τη σημασία
της υιοθέτησης του ESCO σε εθνικό επίπεδο, καθώς και τα ευρύτερα πλεονεκτήματά του για όλους τους φορείς που συνδέονται με την
ταξινόμηση δεξιοτήτων, ικανοτήτων, προσόντων και επαγγελμάτων. Εκπρόσωποι του ΟΑΕΔ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κοινωνικών
εταίρων, ακαδημαϊκών και ερευνητικών φορέων, αλλά και του επιχειρηματικού κόσμου, θα αναλύσουν τη σημασία του ESCO για τις
ευρωπαϊκές Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης, καθώς και την καίρια συμβολή του σε τομείς όπως η ανάπτυξη δεξιοτήτων, η διάγνωση
αναγκών δεξιοτήτων και η σύζευξη προσφοράς και ζήτησης εργασίας σύμφωνα με τις ανάγκες των επιχειρήσεων. Περισσότερες
πληροφορίες: www.oaed.gr/esco-matching . Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου του ΟΑΕΔ.

ΑΑΔΕ - myProperty: Ψηφιακά από Δευτέρα οι δηλώσεις φόρου δωρεών και γονικών παροχών
ΑΑΔΕ Δελτίο Τύπου 09.12.2021: Για ακόμα δύο συναλλαγές με την ΑΑΔΕ, οι φορολογούμενοι δεν χρειάζονται πλέον να επισκέπτονται
την ΔΟΥ. Από την ερχόμενη Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου, οι δηλώσεις φόρου δωρεών και γονικών παροχών υποβάλλονται μέσω του
myProperty. Μέσω της ψηφιακής εφαρμογής, υποβάλλονται αρχικές δηλώσεις για δωρεές ακινήτων, που βρίσκονται εντός
αντικειμενικού συστήματος, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο μεταβιβάζεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο
δωρεάς ή γονικής παροχής. Μάλιστα, από τις 20 Δεκεμβρίου, οι δηλώσεις αυτές υποβάλλονται υποχρεωτικά ψηφιακά. Σε ό,τι αφορά
δηλώσεις, που έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες ΔΟΥ σε έντυπη μορφή, εξακολουθούν να ισχύουν και διεκπεραιώνονται κανονικά, εκτός
αν οι συμβαλλόμενοι τις ανακαλέσουν. Στο πλαίσιο της αναβάθμισης της εφαρμογής, το myProperty θα τεθεί εκτός λειτουργίας από το
Σάββατο, 11 Δεκεμβρίου, στις 16:00, έως την Κυριακή, 12 Δεκεμβρίου, στις 21:00.

Ημερίδα με θέμα: «Doing Business in Belgium and the Netherlands – COVID 19 Challenges and Opportunities»
Η Enterprise Greece σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών διοργανώνει διαδικτυακή ημερίδα, την Τετάρτη στις 15 Δεκεμβρίου
2021 με θέμα «Doing Business in Belgium and the Netherlands – COVID 19 Challenges and Opportunities» Η ημερίδα θα
πραγματοποιηθεί και στα ελληνικά και στα αγγλικά. Η ώρα έναρξης του σεμιναρίου για την Ελλάδα είναι στις 15:00 μ.μ και για το
Βέλγιο/Ολλανδία στις 14:00 μ.μ. Στο πλαίσιο του καθολικού ψηφιακού μετασχηματισμού των υπηρεσιών και εργαλείων της η Enterprise
Greece συνεχίζει την υποστήριξη των Ελλήνων εξαγωγέων ώστε να προσεγγίσουν διεθνείς αγορές και να προωθήσουν ελληνικά
προϊόντα υψηλής ποιότητας. Θα υπάρχει ενημέρωση για τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις της εξαγωγικής δραστηριότητας, εν μέσω
COVID19. Για να δηλώσετε συμμετοχή πατήστε εδώ. Για να δείτε το πρόγραμμα της ημερίδας πατήστε εδώ.

Ημερίδα με θέμα : «Επενδύοντας στην Ελλάδα: Πλαίσιο – Προοπτικές – Ευκαιρίες»
Το Γραφείο ΟΕΥ Βουκουρεστίου σε συνεργασία με το Ελληνο-Ρουμανικό Εμπορικό Επιμελητήριο διοργανώνουν διαδικτυακή ημερίδα
με θέμα : «Επενδύοντας στην Ελλάδα: Πλαίσιο – Προοπτικές – Ευκαιρίες» την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 12:00 μ.μ.
Το θέμα της ημερίδας θα αφορά κυρίως στην ρουμανική αγορά και επιχειρήσεις,
στην οποία θα φιλοξενήσει τον κ.Ιωάννη Σμυρλή, ΓΓ ΔΟΣ & Εξωστρέφειας, τον κ.Γεώργιο Φιλιόπουλο, Δ/νοντα Σύμβουλο του Enterprise
Greece, εκπροσώπους των εταιρειών Συμβούλων Επιχειρήσεων TGS Global και ΕΥ Greece, ενώ παράλληλα χαιρετισμό θα
απευθύνουν η Πρέσβυς της Ελλάδας στη Ρουμανία κα Σοφία Γραμματά και ο Πρόεδρος του Ελληνο-Ρουμανικού Εμπορικού
Επιμελητηρίου κ.Χριστόδουλος Σεφέρης.
Η σχετική πρόσκληση επισυνάπτεται συνημμένα εδώ.
Για να κάνετε εγγραφή πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες : e-mail: ecocom-bucharest@mfa.gr τηλ: 0040-21-2100748

Διαδικτυακό workshop με θέμα: «Πλαίσιο ανάθεσης υπηρεσιών και έργων από δημόσιους φορείς σε κοινωνικές
επιχειρήσεις»
Η Γνώση Αναπτυξιακή ΑΜΚΕ διοργανώνει διαδικτυακό workshop με θέμα: «Πλαίσιο ανάθεσης υπηρεσιών και έργων από δημόσιους
φορείς σε κοινωνικές επιχειρήσεις» την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 11.30 π.μ.
Στόχος της εκδήλωσης είναι η ανταλλαγή απόψεων και η κατάθεση προτάσεων για την προώθηση της κοινωνικής
επιχειρηματικότητας, μέσω της ανάδειξης των δυνατοτήτων ανάθεσης υπηρεσιών και έργων από δημόσιους οργανισμούς σε φορείς
της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν Φόρμα Συμμετοχής, έως τη Δευτέρα 13/12/2021 και ώρα 14:00, ακολουθώντας τον εξής
σύνδεσμο: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKHLvjBmb03OPNlSJGzrGWAUKqF3vGN1v5Bqye79fdGLbJmw/viewform
Για να δείτε τη συνημμένη πρόσκληση για την εκδήλωση πατήστε εδώ και στο πρόγραμμα εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες : site: www.gnossi-ngo.org , e-mail: info@gnossi-ngo.org τηλ: 2310 410121.

Διαδικτυακή Ημερίδα με θέμα : «το όνομα αλλάζει – ο ρόλος μας ΟΧΙ»
Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Συντονιστών Ασφαλιστικών Συμβούλων (ΠΣΣΑΣ) θα πραγματοποιήσει διαδικτυακή εκδήλωση, την Τετάρτη
15 Δεκεμβρίου 2021 & ώρες 16:00-18:30, με θέμα : «το όνομα αλλάζει – ο ρόλος μας ΟΧΙ»
Σκοπός της ημερίδας είναι η ανακοίνωση των αλλαγών του Καταστατικού του, το νέο όνομα του Συνδέσμου αλλά κυρίως το όραμά του
να συμβάλλει στην ανάπτυξη της Ασφαλιστικής Αγοράς.
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει :
•
Χαιρετισμούς Επισήμων
•
Live συνέντευξη τύπου με δημοσιογράφους από τον Κλαδικό τύπο
•
Ανακοίνωση νέων συνεργασιών με πιστοποιημένους Φορείς & Πανεπιστημιακούς Καθηγητές
•
Την νέα παρουσία του Συνδέσμου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
•
Το νέο διαδραστικό site του Συνδέσμου με καθημερινή ενημέρωση των Μελών του και πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό
αποκλειστικά για τα Μέλη του Συνδέσμου
•
Όραμα – Διεκδικήσεις – Ανάπτυξη - Εξωστρέφεια
Η συμμετοχή είναι δωρεάν.
Οι εγγραφές θα γίνονται δεκτές έως και την ημέρα διεξαγωγής της εκδήλωσης, μέχρι τις 12 το μεσημέρι, στο κάτωθι Link,
συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας, το μαιλ σας & τον προσωπικό κωδικό σας σύνδεσης.
Η απάντηση για την επιβεβαίωση της εγγραφής θα σταλεί αυτόματα από την πλατφόρμα {notifications@liveon.tech}
Για να παρακολουθήσετε ανήμερα την εκδήλωση καθώς και για να περιηγηθείτε και να δείτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης, θα μπείτε
στη παρακάτω σελίδα και θα επιλέξετε Σύνδεση βάζοντας το μαιλ σας και τον προσωπικό κωδικό που έχετε επιλέξει κατά την εγγραφή
σας.
https://pssas-event.liveon.tech/

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημοσίων Συμβάσεων
Η Νομική βιβλιοθήκη, το επιστημονικό Περιοδικό «Θεωρία και Πράξη Διοικητικού Δικαίου» (ΘΠΔΔ) και ο νομικός επενδυτικός Οδηγός
“Greek Law Digest: The Official Guide to Greek Law”, σε συνεργασία με τον όμιλο Economia, θα πραγματοποιήσουν το 1ο Πανελλήνιο
Συνέδριο Δημοσίων Συμβάσεων την Τετάρτη 15 & Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2021 διαδικτυακά μέσω της virtual platform της ΝΟΜΙΚΗΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ.
Το Συνέδριο έχει σκοπό να αποτελέσει πόλο έλξης και σημείο συνάντησης για το σύνολο όσων δραστηριοποιούνται στον τομέα των
Δημοσίων Συμβάσεων. Ειδικότερα, σκοπό έχει να προσελκύσει και να δώσει βήμα σε εκπροσώπους αναθετουσών αρχών, οικονομικών
φορέων, μελετητών του δικαίου (νομικούς, δικαστές, μέλη Ανεξάρτητων Αρχών), συνιστώντας μια πολυεπίπεδη συνάντηση, η οποία θα
εξελιχθεί σε θεσμό τα επόμενα χρόνια, συμβάλλοντας μέσα από τα πορίσματά της, στην κατανόηση, την εκλογίκευση και τον
εκσυγχρονισμό των διαγωνιστικών διαδικασιών ανάθεσης στην χώρα μας.
Για δήλωση συμμετοχής πατήστε εδώ. Κόστος Συμμετοχής: 210,00 €
Για περισσότερες πληροφορίες: site: https://www.nb.org Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 3678800,
e-mail: info@nb.org

Ημερίδα με θέμα: «Πώς να αυξήσετε τις πωλήσεις σας μέσω Διαδικτύου κατά την περίοδο των Χριστουγεννιάτικων
εορτών»
Το Επιμελητήριο Κορινθίας διοργανώνει την Κυριακή 12 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 18:30 μ.μ, δωρεάν διαδικτυακό workshop με
θέμα: «Πώς να αυξήσετε τις πωλήσεις σας μέσω Διαδικτύου κατά την περίοδο των Χριστουγεννιάτικων εορτών».
Το digital event περιλαμβάνει επαγγελματικά tips από Κορινθιακές επιχειρήσεις και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο
κομμάτι του digital marketing, με σκοπό την προώθηση των διαδικτυακών πωλήσεων των επιχειρήσεων του Νομού
Κορινθίας ενόψει Χριστουγέννων.
Τεχνικές και πρακτικά tips θα δώσουν οι:
• Στέλιος Ξανθόπουλος | Social Media Specialist & Radio Advertising Manager

•

Designous | Creative Agency

•

Just Radio 96.4 – Klife | Ραδιοφωνικός σταθμός - Site

•

Tourix | We Deliver Results in the Travel & Tourism Industry

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί μέσω zoom και θα προβληθεί live μέσω της Facebook σελίδας και του Youtube του
Επιμελητηρίου Κορινθίας. Η παρακολούθηση της εκδήλωσης είναι ελεύθερη.
Για να δηλώσετε συμμετοχή πατήστε εδώ
Για περισσότερες πληροφορίες: site: www.korinthiacc.gr τηλ: 27410 24464 (937) email: media@korinthiacc.gr .

Διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα: «Η Οργάνωση των Αποθηκών στους Φορείς του Δημοσίου»
Το πιστοποιημένο από το Υπουργείο Παιδείας, Κέντρο Δια βίου μάθησης με την επωνυμία «Κέντρο Εκπαίδευσης» διοργανώνει
διαδικτυακό μονοήμερο σεμινάριο συνολικής διάρκειας πέντε (5) ωρών Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021 από τις 10:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ.
με θέμα: «Η Οργάνωση των Αποθηκών στους Φορείς του Δημοσίου»
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει στους συμμετέχοντες, οδηγίες για την οργάνωση και παρακολούθηση της Αποθήκης των
Δήμων και των Ν.Π.Δ.Δ..
Ιδιαίτερα, θα γίνει αναλυτική αναφορά στο σεμινάριο στα ακόλουθα θέματα:
• Ο ρόλος των αποθηκών στο σύστημα της οικονομικής διαχείρισης των φορέων του δημοσίου
• Oι δημοσιονομικοί έλεγχοι του ελεγκτικού συνεδρίου και οι αποθήκες
• Διαδικασίες λειτουργίας των αποθηκών
• Ο ρόλος του αποθηκάριου
• Bήματα και στήσιμο της αποθήκης στους φορείς
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το έντυπο συμμετοχής..
Το κόστος συμμετοχής είναι 70 ευρώ / κωδικό πρόσβασης
Στους συνδρομητές της ιστοσελίδας https://www.karagilanis.gr/ παρέχεται δωρεάν ένας (1) κωδικός πρόσβασης (για χρήση
αποκλειστικά σε ένα τερματικό).
Θα δοθεί επιμορφωτικό υλικό: εισήγηση.
Το σεμινάριο απευθύνεται σε:
• Προϊσταμένους των Οικονομικών Υπηρεσιών.
• Υπαλλήλους των Οικονομικών Υπηρεσιών και ειδικότερα στους εμπλεκόμενους με τη διαχείριση προμηθειών και αποθηκών
• Μέλη της διοίκησης των Φορέων
Εισηγητές θα είναι :
• Καραγιλάνης Στέλιος: Οικονομολόγος
• Κουκούλη Γιώτα: Λογίστρια, Ειδική επί θεμάτων αποθηκών
Για την διασφάλιση της ποιότητας και της επιτυχίας του διαδικτυακού σεμιναρίου ο αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι περιορισμένος
και θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.
Κατά συνέπεια παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με την υπεύθυνη διοργάνωσης του σεμιναρίου, κυρία Γκέκη
Κωνσταντίνα καθημερινά από τις 9:00 π.μ. έως και τις 17:00 μ.μ., για δηλώσεις συμμετοχής και παροχή διευκρινήσεων.
Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι αδυνατούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο οφείλουν να ενημερώσουν την υπεύθυνη του
σεμιναρίου τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν την διεξαγωγή του.
Τα σεμινάρια απευθύνονται ΑΥΣΤΗΡΑ στα μέλη της διοίκησης και στους υπηρεσιακούς παράγοντες των Φορέων του Δημοσίου.
Στο σεμινάριο ΔΕΝ μπορούν να λάβουν μέρος οποιασδήποτε μορφής ιδιώτες, ανεξάρτητα με την σχέση που μπορεί να έχουν με με
τους Φορείς του Δημοσίου.
Για περισσότερες πληροφορίες: site: https://www.karagilanis.gr/epikoinonia.html , e-mail: site@karagilanis.gr , τηλ: 210-9948116, 2109483223

E. 2224 /01-12-2021 - Παροχή διευκρινίσεων για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5Γ του ν. 4172/2013 (Α' 167).
Με την εγκύκλιο διευκρινίζονται ειδικότερα θέματα για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5Γ του ΚΦΕ, όπως η έννοια της νέας
θέσης εργασίας και ο τρόπος που διενεργείται η παρακράτηση φόρου εισοδήματος και εισφοράς αλληλεγγύης στο εισόδημα που
εμπίπτει στον ειδικό τρόπο φορολόγησης του άρθρου αυτού. Η εγκύκλιος αφορά τα φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τη φορολογική
τους κατοικία στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5Γ του ΚΦΕ και εμπίπτουν στον ειδικό τρόπο φορολόγησης
εισοδήματος από μισθωτή εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα που προκύπτει στην ημεδαπή του άρθρου αυτού. Δείτε εδώ
αναλυτικά το κείμενο της εγκυκλίου.

Συνέδριο: «Digital economy forum 2021: digitalisation, no longer a choice but a necessity».
Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), διοργανώνει διαδικτυακό συνέδριο την Δευτέρα 20
Δεκεμβρίου 2021 με θέμα : Digital economy forum 2021: digitalisation, no longer a choice but a necessity”. Στη νέα πραγματικότητα που
έχει δημιουργήσει η πανδημία του COVID-19, η ψηφιακή τεχνολογία, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα, κατέχει καίριο ρόλο και
αποτελεί θεμελιώδη προτεραιότητα για την κοινωνία και την οικονομία. Κεντρικός Ομιλητής στο Κλείσιμο των Εργασιών του digital
economy forum 2021 είναι ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ την Έναρξη των Εργασιών του συνεδρίου
θα πραγματοποιήσει ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, κύριος Αλέξης Τσίπρας. Επίσης, το digital economy forum 2021 τελεί
υπό την Αιγίδα της Α.E. της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου.Για να δηλώσετε συμμετοχή στο συνέδριο πατήστε
εδώ. Παράλληλα, στο digital economy forum 2021 θα λάβουν μέρος κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, αξιωματούχοι των Ευρωπαϊκών
Θεσμών, εκπρόσωποι κλαδικών φορέων και οργανισμών, εκπρόσωποι των σημαντικότερων επιχειρήσεων του κλάδου ψηφιακής
τεχνολογίας καθώς και άλλων κλάδων της οικονομίας. Για να δείτε το πρόγραμμα του συνεδρίου πατήστε εδώ. Για περισσότερες
πληροφορίες μπορείτε να μπείτε στο site: https://deforum.sepe.gr/ , email: forum@sepe.gr , τηλ.: 2109249540, 2109249541

Επιχειρηματικά Νέα
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Μπουένος Άϊρες, απέστειλε Ενημερωτικό Δελτίο
Νοεμβρίου 2021 . Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ
της

Ελλάδας στο

Μπουένος

Άϊρες(www.mfa.gr/missionsabroad/es/argentina ), email: ecocom-buenosaires@mfa.gr ή

την

ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .
ΒΕΛΓΙΟ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στις Βρυξέλλες, απέστειλε ενημερωτικό δελτίο με
τίτλο: Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Βέλγιο -Νοέμβριος 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 .
ΙΣΠΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μαδρίτη, απέστειλε ενημερωτικό έγγραφο με
θέμα:
- Ενημέρωση ανάρτησης για την αυξητική πορεία των τουριστικών ποών στην Ισπανία τον περασμένο Οκτώβριο. Tο εν θέματι κείμενο
έχει αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη Αgora και μπορείτε να το δείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: www.agora.mfa.gr/ta-grafeiaoikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/78214
-Ενημέρωση ανάρτησης για τα τρέχοντα επίπεδα ανεργίας στην Ισπανία. Tο εν θέματι κείμενο έχει αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη
Αgora και μπορείτε να το δείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeiaana-xora/infofile/78219
-Ενημέρωση ανάρτησης για την αποτίμηση δημοσιευμάτων για την δράση εξωστρέφειας γαστρονομικού χαρακτήρα. Tο εν θέματι
κείμενο έχει αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη Αgora και μπορείτε να το δείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:
www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/78258
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 .

ΡΩΣΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα, απέστειλε ενημερωτικό δελτίο με
θέμα: Μηδενισμός των δασμών για εισαγωγές στην Ευρασιατική Οικονομική Ένωση.
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 .

Εκθέσεις στην Ελλάδα
EXPOWEDDING-19η Έκθεση γάμου & βάπτισης
Πόλη: Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης
Ημερομηνία: 15-17/01/2022
Εκθέματα: Έκθεση γάμου & βάπτισης
Πληροφορίες: Site: https://www.expowedding.gr/ τηλ: 2310.253111
AGROTICA-29η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΦΟΔΙΩΝ
Πόλη: ΔΕΘ – Helexpo, Θεσσαλονίκη
Ημερομηνία: 27-30 Ιανουαρίου 2022
Εκθέματα: Γεωργικά Μηχανήματα, Εξοπλισμού και Εφοδίων
Πληροφορίες: Site: https://www.ekagem.gr / τηλ: 2310291101
8η ΕΞΠΟΤΡΟΦ
Πόλη: Μαρούσι , Αθήνα
Ημερομηνία: 28-30 Ιανουαρίου 2022
Εκθέματα: τρόφιμα, ποτά
Πληροφορίες: Site: https://expotrof.gr/ , τηλ: 2109610135,e-mail:info@rmi.gr
8η ΕΞΠΟΤΡΟΦ: The Greek Fine Food Exhibition
Πόλη: Αθήνα MEC Παιανίας
Ημερομηνία: 4-6 Φεβρουαρίου 2022
Εκθέματα: Τρόφιμα
Πληροφορίες: Site: 8η ΕΞΠΟΤΡΟΦ - The Greek Fine Food Exhibition - (expotrof.gr)
4Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΈΚΘΕΣΗ E L E C - T E C
Πόλη: Αθήνα MEC Παιανίας
Ημερομηνία:11- 13/2/2022
Εκθέματα: Hλεκτρολογικά είδη
Πληροφορίες: Site: , https://www.elec-tec.gr/el/default.asp?sw=1920 , email:info=elec-tec.gr@mailstudio.gr τηλ:210 6800470
33Η ΈΚΘΕΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΔΩΡΩΝ, ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΜΟΔΑΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Ημερομηνία: 19-21 Φεβρουαρίου 2022
Εκθέματα: Έκθεση Τουριστικών Ειδών, Δώρων, Λαϊκής Τέχνης, Μόδας & Αξεσουάρ
Πληροφορίες: Site: www.alfaexpo.gr , e-mail: info@alfaexpo.gr

ATHENS INTERNATIONAL JEWELLERY SHOW -34η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ, ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ, ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ
ΛΙΘΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Πόλη: Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης
Ημερομηνία: 25-28/02/2022
Εκθέματα: ’Έκθεση κοσμημάτων, πολύτιμων λίθων και μηχανημάτων εξοπλισμού
Πληροφορίες: Site: https://athens-jewellery.helexpo.gr/ τηλ: +30 2310291177
DETROP BOUTIQUE-30η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ
Πόλη: Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης
Ημερομηνία: 26-28/02/2022
Εκθέματα: Έκθεση για τρόφιμα και ποτά
Πληροφορίες: https://detropboutique.helexpo.gr/el τηλ: 2310291692
ARTOZYMA-10η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ, ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΤΟΙΜΩΝ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Πόλη: Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης
Ημερομηνία: 26-28/02/2022
Εκθέματα: Έκθεση για αρτοποιία,ζαχαροπλαστική,μηχανημάτων και έτοιμων προϊόντων
Πληροφορίες: https://artozyma.helexpo.gr/el τηλ: 2310291135

Διεθνείς Εκθέσεις

39th INTERNATIONAL CHILDREN BABY MATERNITY EXPO
Πόλη: Κωνσταντινούπολη
Ημερομηνία: 08-11/12.12.2021
Εκθέματα: Έκθεση ειδών για βρέφη και μωρά
Πληροφορίες: site
https://www.cbmeturkey.com/en/exhibit/why-exhibit.html
MINING
Πόλη: Κωνσταντινούπολη
Ημερομηνία: 09-12/12.12.2021
Εκθέματα: Έκθεση εξόρυξης, μηχανημάτων λατομείου και βαρέων οχημάτων.
Πληροφορίες: site: https://madenturkiyefuari.com/en/
10th INDIA INTERNATIONAL SILK FAIR
Πόλη: Haryana,Ινδία
Ημερομηνία:18-20.12.2021
Εκθέματα: Διεθνής Έκθεση Μεταξιού της Ινδίας
Πληροφορίες: site: www.indiansilkfair.in
THE FASHION FAIR
Πόλη: ψηφιακή έκθεση
Ημερομηνία: 13-16 Ιανουαρίου 2021
Εκθέματα: δερμάτινα, γούνα, τσάντες και υφάσματα ενδυμάτων
Πληροφορίες: site: https://www.artifashionfair.com/ , e-mail: anna@artifuar.com, gulbaykara@artifuar.com
VIRTUAL FOOTWEAR & LEATHER EXPO
Πόλη: Ψηφιακή Έκθεση (Ινδία)
Ημερομηνία: 27 Ιανουαρίου – 2 Φεβρουαρίου 2021
Εκθέματα: Υποδήματα (Δέρμα / Μη Δέρμα), Δερμάτινα ενδύματα και αξεσουάρ
Πληροφορίες: site: http://www.vfle.in/ , τηλ: (+91) 9873311557, e-mail: sudhanshu.gupta@ficci.com
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ / ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ VIVANESS ESPECIAL 2021
Πόλη: Ψηφιακή Έκθεση
Ημερομηνία: 17-19 Φεβρουαρίου 2021
Εκθέματα: Φυσικά και Βιολογικά καλλυντικά
Πληροφορίες: site: www.biofach.de/en , www.vivaness.de/en , τηλ: 2106410405

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα
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13/12/2021 ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΤΗΛ.2107464102

251 ΓΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

733

13/12/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΛ.2310 001055

ΑΔΙΣΠΟ - 4ο ΓΡΑΦΕΙΟ

732

14/12/2021
ΥΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ
ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛ. 2310 381080

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΝΕΡΓΟΥ

424 ΓΣΝΘ
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22/12/2021
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
"ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ" ΤΗΛ.2421351157

ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΓΝ ΒΟΛΟΥ
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23/12/2021
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΛ.26953 60606

ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΦΟΡΩΝ
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13/01/2022 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛ.2313307190

ΓΝΘ Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
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17/01/2022 ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΟΥΡΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛ.2313 323128

ΓΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΤΗΝ
ΚΑΙ

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

•

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.

