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Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 για το
διάστημα από τη Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2021 έως και τη Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2021
Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 77146 (ΦΕΚ 5816/11.12.2021) με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο
περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2021 και
ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00. Με την ΚΥΑ αλλάζει η ισχύς του πιστοποιητικού νόσησης το οποίο
πλέον θα διαρκεί για 90 ημέρες (τρείς μήνες) και όχι για έξι (6) μήνες και επίσης παρέχονται αναλυτικές οδηγίες για τη λειτουργία των
θεματικών χριστουγεννιάτικων πάρκων και των χιονοδρομικών κέντρων.

Διευκρινίσεις της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή για τις εταιρίες ΕΠΕ και ΙΚΕ
Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στο πλαίσιο της συνεχούς
προσπάθειας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων και τη μείωση των διοικητικών βαρών, ανακοινώνει ότι τροποποιήθηκαν
οι διατάξεις των νόμων 3190/1955 (Α’ 91) και 4072/2012 (Α’ 86), σχετικά με τη διάρκεια των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ)
και των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (ΙΚΕ).
Ειδικότερα σύμφωνα με τα άρθρα 50 έως 55 του ν. 4872/2021 (Α’ 247) :
•
•

η διάρκεια και των δύο εταιρικών μορφών ΕΠΕ και ΙΚΕ μπορεί πλέον να είναι ορισμένου ή αορίστου χρόνου
για όσες εταιρείες έχουν επιλέξει διάρκεια ορισμένου χρόνου, η διάρκεια θα μετατρέπεται αυτόματα σε αορίστου χρόνου, εκτός
εάν οι εταίροι αποφασίσουν τη λύση τους

Συνεπώς, κατόπιν των ανωτέρω αλλαγών:
1.

2.

Δεν υφίσταται πλέον η υποχρέωση για τις ΕΠΕ που είχαν επιλέξει στο καταστατικό τους διάρκεια αορίστου να τροποποιήσουν
το καταστατικό τους έως τις 31-12-2021, λόγω της κατάργησης του άρθρου 12 του ν. 4541/2018 με το άρθρο 55 του ν.
4872/2021.
Δεν υφίσταται συνολικά για τις ΕΠΕ και τις ΙΚΕ η υποχρέωση τροποποίησης του καταστατικού κάθε φορά που λήγει η διάρκεια
τους, εκτός αν οι εταίροι επιθυμούν τη λύση της εταιρείας, οπότε θα πρέπει να λαμβάνουν τη σχετική απόφαση.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων παραμένει σταθερά στο πλευρό των επιχειρήσεων και προβαίνει άμεσα σε οποιαδήποτε
προσαρμογή της νομοθεσίας κρίνεται σκόπιμη, προκειμένου να ενισχυθεί η ανάπτυξη τους και να ελαφρυνθεί η λειτουργία τους από
περιττά διοικητικά και οικονομικά βάρη.

Πλήρης οδηγός για τις eγονικές παροχές

Σε πιλοτική λειτουργία η νέα υπηρεσία
myergani.gov.gr

Υποχρεωτικά από την ερχόμενη
Δευτέρα
20/12/2021
κάθε
μεταβίβαση ακινήτου με δωρεά ή
γονική παροχή θα γίνεται με
ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της
πλατφόρμας της ΑΑΔΕ. Η δήλωση
δωρεάς/γονικής
παροχής
συμπληρώνεται
από
τον
πιστοποιημένο συμβολαιογράφο
που
θα
καταρτίσει
την
συμβολαιογραφική πράξη και
υποβάλλεται
από
τους
συμβαλλομένους με τη χρήση των
προσωπικών
τους
κωδικών
TAXISnet. Σε έναν οδηγό με 97
ερωτήσεις-απαντήσεις η ΑΑΔΕ
επιχειρεί
να
λύσει
κάθε
απορία.(ΠΗΓΗ:e-NEWSLETTER
ΕΒΕΑ /15.12.2021)

Η νέα υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών
Υποθέσεων
myergani.gov.gr
τέθηκε σήμερα σε πιλοτική λειτουργία και
αποτελεί το πρώτο βήμα για την υλοποίηση της
ψηφιακής κάρτας εργασίας. «Το myErgani είναι
δύναμη στα χέρια του εργαζόμενου. Αποτελεί
εγγύηση για την τήρηση του ωραρίου του, αλλά
και των υπερωριών του. Πλέον κάθε
εργαζόμενος θα μπορεί να δει ο ίδιος όσα έχει
δηλώσει ο εργοδότης του για εκείνον»,
υπογράμμισε ο Υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης,
κατά την παρουσίαση της νέας υπηρεσίας.
Όπως σημείωσε ο κ. Χατζηδάκης, «στο
Υπουργείο
Εργασίας
και
Κοινωνικών
Υποθέσεων εφαρμόζουμε ένα ολιστικό σχέδιο
για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της αγοράς
εργασίας με στόχο την αποτελεσματική
αντιμετώπιση
της
«μαύρης»
και
της
υποδηλωμένης εργασίας».
Δείτε εδώ ολόκληρη την ανακοίνωση

Έως τέλος Ιανουαρίου με τις παλιές
αντικειμενικές οι μεταβιβάσεις
ακινήτων
Προθεσμία έναν επιπλέον μήνα δίνει το
υπουργείο Οικονομικών για φθηνές
μεταβιβάσεις
ακινήτων.
Πιο
συγκεκριμένα, για όσες πράξεις γίνουν
έως τις 31 Ιανουαρίου του 2022, για
αγορά ακινήτου, γονική παροχή ή
δωρεά, θα λαμβάνονται υπόψη οι
ισχύουσες αντικειμενικές αξίες και όχι
οι αυξημένες που θα τεθούν σε
εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου.
Προϋπόθεση είναι να έχουν γίνει οι
σχετικές δηλώσεις για τον υπολογισμό
του φόρου έως και τις 31 Δεκεμβρίου
του 2021. Η σχετική ρύθμιση
προβλέπεται σε πολυνομοσχέδιο του
υπουργείου
Υγείας.
(ΠΗΓΗ:
eNEWSLETTER ΕΒΕΑ/17.12.2021)

Οι πληρωμές από Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, e-ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ και ΟΠΕΚΑ για την περίοδο 13-17
Δεκεμβρίου
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Σχεδόν 157 εκατ. ευρώ σε πάνω από 630.000 δικαιούχους θα καταβληθούν στο πλαίσιο των πληρωμών που θα
πραγματοποιηθούν από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τον e-ΕΦΚΑ, τον ΟΑΕΔ και τον ΟΠΕΚΑ κατά την
εβδομάδα 13-17 Δεκεμβρίου.Ειδικότερα:1. Από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων την περίοδο 13-17 Δεκεμβρίου
θα γίνουν οι ακόλουθες καταβολές:
– 23,1 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 247.478 εργαζομένους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν σε αναστολή, ως δώρο
Χριστουγέννων.
– 6,8 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 56.154 εργαζομένους, ενταγμένους στη ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, για δώρο Χριστουγέννων
– 6,8 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 29.390 εργαζομένους ενταγμένους στον Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, για την πληρωμή της
οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας για το Νοέμβριο.
– 267.588 ευρώ θα καταβληθούν σε 1.173 δικαιούχους, ενταγμένους στη ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, για υπόλοιπα Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου
2021
2. Από τον e-ΕΦΚΑ την περίοδο 13-17 Δεκεμβρίου θα γίνουν οι ακόλουθες καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του
Φορέα:
– 21,7 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 750 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ
– 305.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 340 δικαιούχους ως παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας,
ατυχήματος, έξοδα κηδείας)
– 30.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 55 δικαιούχους για κληρονομικές παροχές επικουρικής σύνταξης
3. Από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
– 15 εκατ. ευρώ σε 40.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων
– 25 εκατ. ευρώ σε 7.500 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης
– 3,5 εκατ. ευρώ σε 6.500 δικαιούχους για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα
– 800.000 ευρώ σε 3.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας
4. Τέλος, όπως έχει ήδη ανακοινώσει ο ΟΠΕΚΑ, την Τετάρτη, 15 Δεκεμβρίου, θα καταβληθεί η προσαύξηση της εισοδηματικής
ενίσχυσης των ωφελούμενων του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ). Το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 53,3 εκατ. ευρώ και
τα ωφελούμενα νοικοκυριά είναι 250.000
Νέος Αυτόματος Ψηφιακός Βοηθός του ΟΑΕΔ
ΟΑΕΔ Δελτίο Τύπου (09.12.2021): Ενεργοποιήθηκε σήμερα ο νέος Αυτόματος Ψηφιακός Βοηθός (chatbot) τεχνητής νοημοσύνης στον
ιστότοπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, στο πλαίσιο της ψηφιακής μετάβασης του Οργανισμού και της συνεχούς ανάπτυξης αμεσότερων,
ποιοτικών και σύγχρονων υπηρεσιών για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών. Οι πολίτες που θα
κάνουν χρήση του chatbot θα υποβάλλουν γραπτά ερωτήματα σε ελεύθερο κείμενο και θα τους παρέχεται αυτοματοποιημένη
απάντηση κάθε μέρα και όλες τις ώρες (24/7) για θέματα αρμοδιότητας του ΟΑΕΔ.
Το νέο εργαλείο υποβοήθησης της επικοινωνίας των πολιτών βασίζεται σε σύγχρονους αλγόριθμους μηχανικής εκμάθησης (machine
learning) και επεξεργασία γραπτής φυσικής γλώσσας (natural language processing). Πρόκειται για σύστημα αυτοματοποιημένων
ερωταπαντήσεων και ευφυές πρόγραμμα ψηφιακού διαλόγου που αλληλοεπιδρά με τον χρήστη καταλαβαίνοντας και απαντώντας
στα σχόλια και στις ερωτήσεις που τίθενται σε γραπτή φυσική γλώσσα, προωθώντας τη διαδραστική και άμεση επικοινωνία με τον
ΟΑΕΔ. Επιπλέον, ο νέος Αυτόματος Ψηφιακός Βοηθός παρέχει σύντομες και εύστοχες απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα του
χρήστη, ενώ έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεται, ανεξαρτήτως όγκου, προσφέροντας γρήγορες
και συνεχώς βελτιωμένες απαντήσεις. Όταν το σύστημα αδυνατεί να δώσει κάποια σύντομη και εύστοχη απάντηση σε ένα ερώτημα,
προτείνει πιθανές επόμενες ενέργειες του χρήστη. Ο Οργανισμός συνεχίζει την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του, δημιουργώντας
νέου Για να δείτε το συνημμένο του Δελτίου Τύπου πατήστε εδώ.

Σε λειτουργία η ηλεκτρονική μεταβίβαση επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου
Τέθηκε σε λειτουργία η ηλεκτρονική μεταβίβαση επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου συνταξιούχου, που επιτρέπει την έκδοση της
επικουρικής σύνταξης εντός 2 μηνών. Η νέα αυτή ηλεκτρονική διαδικασία έρχεται να αντιμετωπίσει άλλο ένα ζήτημα γραφειοκρατίας
και πολύμηνων καθυστερήσεων που ταλαιπωρούσε τους πολίτες σε μία δύσκολη χρονική στιγμή γι’ αυτούς, έπειτα από την απώλεια
των οικείων προσώπων τους.
Επισημαίνεται ότι η νέα υπηρεσία αναμένεται να διευκολύνει έναν σημαντικό αριθμό πολιτών. Ενδεικτικά, τους τελευταίους 12 μήνες
το σύνολο των αιτημάτων που κατατέθηκαν για μεταβίβαση επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου ξεπέρασαν τις 20.000.
Οι δικαιούχοι της μεταβίβασης μπορούν πλέον να υποβάλουν ηλεκτρονικά το αίτημα και καταργείται η υποχρέωση επίσκεψης στις
υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ. Εφόσον απαιτηθεί, η αρμόδια υπηρεσιακή δομή θα επικοινωνεί κατά περίπτωση με τον αιτούντα, για τις τυχόν
ελλείψεις που διαπιστώνονται.
Από την στιγμή που η κύρια σύνταξη έχει εκδοθεί –η οποία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της επικουρικής- ο
χρόνος αναμονής για την απονομή της επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου συνταξιούχου περιορίζεται στους 2 μήνες.
Η ηλεκτρονική μεταβίβαση επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου ξεκινά σήμερα να καλύπτει όλα τα τέως Ταμεία του Ιδιωτικού Τομέα
και μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα ενταχθεί και ο Δημόσιος Τομέας. Η πλειονότητα των δικαιολογητικών, όπως για
παράδειγμα το πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών, ληξιαρχική πράξη θανάτου κ.ά. αντλούνται μέσω διαλειτουργικότητας με το
Μητρώο Πολιτών και άλλους φορείς του Δημόσιου Τομέα.
Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Αίτηση μεταβίβασης επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου» o χρήστης εισέρχεται είτε
μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr, είτε μέσω του διαδικτυακού τόπου του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) και ακολουθεί την
διαδρομή: Ηλεκτρονικές υπηρεσίες =>Συνταξιούχοι =>ηλεκτρονική υποβολή Αίτησης συνταξιοδότησης.
Μέσα στο 2021 τέθηκαν σε λειτουργία από τον e-ΕΦΚΑ 17 ηλεκτρονικές υπηρεσίες, πλατφόρμες και λογισμικά που διευκολύνουν
τόσο την καθημερινότητα των εργαζομένων όσο και των υπαλλήλων του Οργανισμού. Κάθε μήνα πραγματοποιούνται πάνω από 1,2
εκατομμύρια ηλεκτρονικές συναλλαγές μέσα από τις 52 ηλεκτρονικές υπηρεσίες που είναι προσβάσιμες από την ιστοσελίδα του eΕΦΚΑ και την ενιαία δικτυακή πύλη του Δημοσίου gov.gr.
Μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα πρόκειται να ανακοινωθούν και επιπλέον ηλεκτρονικές υπηρεσίες που αυτοματοποιούν το
σύνολο των ενεργειών που απαιτούνται για την έκδοση των επικουρικών συντάξεων.

Συμβουλές για την ασφαλή επιλογή παιδικών παιχνιδιών ενόψει της εορταστικής περιόδου
Ενόψει των γιορτών των Χριστουγέννων, το Υπουργείο Ανάπτυξης ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό ότι η επιλογή των παιχνιδιών
πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς τα παιχνίδια αποτελούν προϊόντα με υψηλές απαιτήσεις ασφαλείας, αφού προορίζονται
για την ευαίσθητη ηλικιακή ομάδα των παιδιών. Προς την κατεύθυνση αυτή, η Γενική Διεύθυνση Βιομηχανίας & Επιχειρηματικού
Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, ως αρμόδια αρχή Εποπτείας και Ελέγχου των βιομηχανικών προϊόντων, εφιστά
την προσοχή του καταναλωτικού κοινού ως προς τα ακόλουθα σημεία, σχετικά με τις ισχύουσες απαιτήσεις συμμόρφωσης των
παιχνιδιών με το κανονιστικό πλαίσιο:
Οι 7 συμβουλές για τον έλεγχο της ασφάλειας του παιχνιδιού
• Βεβαιωθείτε ότι το παιχνίδι φέρει τη σήμανση «CE»: με την εν λόγω σήμανση, ο κατασκευαστής δηλώνει και πιστοποιεί ότι το παιχνίδι
σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε σύμφωνα με τις βασικές προδιαγραφές ασφάλειας.
• Διαβάστε προσεκτικά όλες τις προειδοποιήσεις και ενδείξεις προφύλαξης, ώστε να αγοράσετε ένα παιχνίδι κατάλληλο για την ηλικία
του παιδιού. Ιδιαίτερα, λάβετε υπόψη την προειδοποίηση (που απεικονίζεται ως λογότυπο ή γραπτή προειδοποίηση) ότι το παιχνίδι
«δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 36 μηνών».
• Για τα μικρά παιδιά, προτιμήστε απλούς μηχανισμούς: ειδικότερα, αποφύγετε παιχνίδια που έχουν μηχανισμούς αναδίπλωσης
(κίνδυνος παγίδευσης ή τραυματισμού).
• Προσέξτε τα ηλεκτρικά παιχνίδια που διαθέτουν μπαταρίες ή τροφοδοτικό: ελέγξτε, εάν είναι δυνατόν, την ασφάλεια της θήκης και
την προσβασιμότητα στις μπαταρίες. Αυτά δεν πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμα στην περίπτωση ενός παιχνιδιού.
• Προτιμήστε πλαστικά χρωματισμένης πρώτης ύλης παρά βαμμένα εκ των υστέρων (που μπορεί να ξεφλουδίσουν).
• Μη διστάσετε να δοκιμάσετε το χειρισμό του παιχνιδιού, εάν είναι δυνατόν.
• Προσοχή σε ορισμένα προϊόντα που είναι ελκυστικά για τα μικρά παιδιά αλλά δεν είναι παιχνίδια και επομένως δεν πρέπει να
χρησιμοποιούνται από μικρά παιδιά: διακοσμητικές ή παραδοσιακές κούκλες γνωστές ως «συλλεκτικές», διακοσμητικά είδη πάρτι,
μοντέλα σε κλίμακα για ενήλικες συλλέκτες, παζλ άνω των 500 τεμαχίων, συλλεκτικά ειδώλια κ.λπ.
Επιπρόσθετα συνιστώνται τα ακόλουθα:
• Προσέξτε τα παιχνίδια κατασκευής παλαιότερων ετών, που μπορεί να μην πληρούν τις τρέχουσες απαιτήσεις ασφαλείας, ειδικά όταν
έχουν μπαταρίες. Μπορεί να είναι η αιτία ατυχημάτων όταν είναι πολύ παλιά, ή όταν έχουν υποστεί αλλοιώσεις.
• Όσον αφορά τα παιχνίδια με μαγνήτες, μπορεί να είναι επικίνδυνα εάν τα μαγνητικά στοιχεία είναι προσβάσιμα. Το παιδί μπορεί να
τα καταπιεί και να πνιγεί
• Μόλις αγοράσετε και πριν χρησιμοποιήσετε το παιχνίδι, διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και προειδοποιήστε το παιδί σας για τους
πιθανούς κινδύνους.
• Εξηγήστε στο παιδί πώς λειτουργεί το παιχνίδι και να του επιστήσετε την προσοχή σε πιθανούς κινδύνους και χειρισμούς που πρέπει
να αποφευχθούν.
• Προσέξτε τα μικρότερα παιδιά να μην δανείζονται παιχνίδια από μεγαλύτερα παιδιά και να μην αφήνουν πολύ μικρά αντικείμενα που
θα μπορούσαν να είναι ελκυστικά για ένα παιδί.
Πριν αγοράσετε ένα παιχνίδι μέσω Διαδικτύου, μπορείτε να μάθετε εάν το εν λόγω παιχνίδι υπόκειται σε ανάκληση προϊόντος. Για να
το κάνετε αυτό, μεταβείτε στον σύνδεσμο https://www.ggb.gr/deltia-all-view ή στον σύνδεσμο https://ec.europa.eu/safety-gatealerts/screen/webReport, την πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί για την παροχή πληροφοριών για επικίνδυνα προϊόντα.
Σε περίπτωση προβλήματος ασφαλείας με ένα παιχνίδι, μπορείτε να υποβάλλετε καταγγελία στην Γενική Διεύθυνση Βιομηχανίας &
Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία, διαθέσιμη στο
σύνδεσμο https://www.ggb.gr/el/complaints-management-system.

Εγκύκλιος για την αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Διευκρινίσεις σχετικά με το χρόνο και τον τρόπο αναγνώρισης πλασματικών ετών ασφάλισης δίνονται με εγκύκλιο του Υφυπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Πάνου Τσακλόγλου.
Mε την εγκύκλιο διαπιστώνεται ότι από 18.07.2018 δεν υφίσταται πλέον διαφοροποίηση μεταξύ των ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ ως
προς το χρόνο υποβολής αιτήσεως αναγνώρισης πλασματικών ετών ασφάλισης και των συνεπειών αυτής και, έκτοτε, είναι δυνατή η
θεμελίωση ή κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος σε μικρότερο ηλικιακό όριο με την αναγνώριση πλασματικών ετών ασφάλισης,
περιλαμβανομένου και του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας.
Οι οδηγίες που δίνονται μέσω της εγκυκλίου έρχονται αφενός συμπληρωματικά σε πρόσφατες και παλαιότερες οδηγίες του Υπουργείου
προς τους ασφαλισμένους, σχετικά με την άσκηση θεμελιωμένου ή κατοχυρωμένου δικαιώματος συνταξιοδότησης ακόμα και μετά την
31η Δεκεμβρίου 2021 και αφετέρου σε απάντηση ερωτημάτων του e-ΕΦΚΑ σχετικά με τη δυνατότητα αναγνώρισης χρόνου
στρατιωτικής υπηρεσίας και θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος με προϋποθέσεις συνταξιοδότησης προηγούμενου έτους.
Συγκεκριμένα, για όλους τους ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ, η αίτηση αναγνώρισης πλασματικών ετών ασφάλισης μπορεί να υποβληθεί
οποτεδήποτε, προγενέστερα ή μεταγενέστερα του έτους, του οποίου τις προϋποθέσεις επιθυμούν να κατοχυρώσουν και το αργότερο
μαζί με την αίτηση συνταξιοδότησης. Ο αναγνωριζόμενος με την αίτηση αυτή χρόνος ασφάλισης μπορεί να αναχθεί σε οποιοδήποτε
προηγούμενο έτος, προς θεμελίωση ή κατοχύρωση των τότε ισχυουσών προϋποθέσεων συνταξιοδότησης. Τα ανωτέρω ισχύουν και
για τις εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης.
Συνεπώς, οι ασφαλισμένοι του e-ΕΦΚΑ που με χρήση πλασματικών ετών ασφάλισης μπορούν να θεμελιώσουν ή κατοχυρώσουν το
δικαίωμα συνταξιοδότησης σε μικρότερο ηλικιακό όριο παροτρύνονται να μην βιαστούν να υποβάλουν την αίτηση αναγνώρισης ή και
την αίτηση συνταξιοδότησης, αλλά μπορούν να υποβάλουν από κοινού αυτές τις αιτήσεις, ακόμη και μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2021.
Δείτε την εγκύκλιο

Ενημέρωση από το ΕΠΑνΕΚ 2014-2020
Απόφαση Ένταξης Ωφελούμενων στο πλαίσιο της Δράσης «E-λιανικό» (Β' κύκλος)
Δημοσιεύθηκε η Απόφαση Ένταξης Ωφελούμενων στο πλαίσιο της Δράσης «E-λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ
επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» (Β κύκλος)
του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την ένταξη χιλίων ενός (1.001) ωφελούμενων, με συνολική δημόσια δαπάνη 4.751.684,30 ευρώ.
Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ
3η Απόφαση Έγκρισης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων
Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας της νόσου
COVID-19 (Β' κύκλος)»
Δημοσιεύθηκε η τρίτη (3η) Απόφαση Έγκρισης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Επιδότηση Τόκων
Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας της
νόσου COVID-19» (Β' κύκλος) του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την έγκριση διακοσίων εβδομήντα μιας (271) αιτήσεων χρηματοδότησης,
δημόσιας δαπάνης 1.384.250,20 ευρώ.
Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ
4η τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Ωφελούμενων Επιχειρήσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Στήριξη Νεοφυών
Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19»
Δημοσιεύθηκε η τέταρτη (4η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Ωφελούμενων Επιχειρήσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Στήριξη
Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά
με την ένταξη επιπλέον εκατόν δέκα οκτώ (118) ωφελουμένων, συνολικής δημόσιας δαπάνης 7.753.155,47 ευρώ.
Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ
17η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Εργαλειοθήκη
Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»
Δημοσιεύθηκε η δέκατη έβδομη (17η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης
«Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την ένταξη επιπλέον
διακοσίων εβδομήντα δύο (272) επενδυτικών σχεδίων, προϋπολογισμού επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 17.337.165,68 ευρώ. Η
συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 458.406.536,41 ευρώ.
Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ
13η τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική
αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών»
Δημοσιεύθηκε η δέκατη τρίτη (13η) τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επιχειρηματικών Σχεδίων
στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών»
του ΕΠΑνΕΚ. Σύμφωνα με την τροποποίηση, το αίτημα τελικής επαλήθευσης για το σύνολο των δικαιούχων της Δράσης μπορεί να
υποβληθεί εντός 60 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία λήξης υλοποίησης των επενδυτικών τους σχεδίων.
Δείτε την 13η τροποποίηση της Πρόσκλησης εδώ
3η Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων
Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας της νόσου
COVID-19 (Β' κύκλος)»
Δημοσιεύθηκε η τρίτη (3η) Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Επιδότηση Τόκων
Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας της
νόσου COVID-19» (Β' κύκλος) του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την απόρριψη εκατόν ενενήντα οκτώ (198) αιτήσεων χρηματοδότησης,
καθώς, βάσει των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης από τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, δεν θεμελιώνουν δικαίωμα υπαγωγής στην
Δράση.
Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ
4η Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού
Μητρώου “Elevate Greece” για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19»
Δημοσιεύθηκε η τέταρτη (4η) Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης «Στήριξη Νεοφυών
Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την
απόρριψη τριάντα μίας (31) αιτήσεων χρηματοδότησης, συνολικής αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 1.959.357,72 ευρώ.
Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ

Ερωτηματολόγιο για προγραμματισμό Επιχειρηματικών Αποστολών 2022
Το ΕΒΕΑ, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για την τόνωση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων τη δύσκολη αυτή
περίοδο λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας, διερευνά το ενδιαφέρον τους για πραγματοποίηση Επιχειρηματικών Αποστολών το
έτος 2022.
Η συμβολή των επιχειρήσεων είναι απαραίτητη για τον σχεδιασμό ενεργειών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους, καθώς η
διερεύνηση των πραγματικών αναγκών αποτελεί καταλύτη για αντιπροσωπευτικές υπηρεσίες.
Για να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο που αποτελεί την βάση για την επιλογή των αγορών και τον σχεδιασμό των
Επιχειρηματικών Αποστολών πατήστε εδώ.

Δημόσιος πλειοδοτικός πλειστηριασμός μετοχών της Γεωργιανής εταιρείας LLC Georgian Natural Products.
Η Πρεσβεία της Γεωργίας στην Ελλάδα, ενημερώνει ότι το Εταιρικό Ταμείο «JSC Partnership Fund» της χώρας, έχει εξαγγείλει
δημόσιο πλειοδοτικό πλειστηριασμό την Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2021 για την πώληση του 50% του μετοχικού κεφαλαίου της
εταιρείας «LCC Georgian Natural Products».
Το υπόλοιπο 40% των μετοχών (από το 90% που κατέχει το «JSC Partnership Fund») θα παραμείνει στην κατοχή της εταιρείας
«LCC Georgian Natural Products».
Η εταιρεία «LCC Georgian Natural Products» διαθέτει πιστοποιητικό κρατικής καταχώρησης σύμφωνα με την νομοθεσία της
Λευκορωσίας. Για να δείτε τη συνημμένη πρόσκληση συμμετοχής πατήστε εδώ.
Σχετικό ενημερωτικό υλικό (στα αγγλικά), που αφορά στους όρους δημοπρασίας εδώ, ενώ περισσότερες λεπτομέρειες διατίθενται
στον υπερσύνδεσμο www.eaucton.ge καθώς και την σημείωση της Πρεσβείας εδώ.
Για περισσότερες διευκρινήσεις: e-mail: gnpauction@fund.ge , gnpauction@partnershipfund.ge
τηλ : 210-368 2841

Εκδήλωση ΒΕΠ: « Το ΒΕΠ πιστοποιείται ως Οργανισμός με «Ουδέτερο Ανθρακικό Αποτύπωμα»»
Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά θα πραγματοποιήσει εκδήλωση Πιστοποίησης του ως Οργανισμός με θέμα «Ουδέτερο Ανθρακικό
Αποτύπωμα» που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 18.00μμ.
Στην εκδήλωση Θα συμμετέχουν ο κ. Γιώργος Αμυράς Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου
Προέδρος ΚΕΕΕ, ο κ. Πέτρος Κόκκαλης Ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Γίωργος Αρβανιτίδης Βουλευτής ΚΙΝΑΛ και ο κ. Νίκος
Χρυσόγελος, τ. Ευρωβουλευτής ΠΡΑΣΙΝΩΝ.
Η εκδήλωση θα διεξαχθεί με Υβριδικό Τρόπο (Φυσική & Διαδικτυακή παρουσία) Για την συμμετοχή με φυσική παρουσία στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Β.Ε.Π "ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ" (Καραΐσκου 111, 3ος όροφος, Πειραιάς), θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και
απαιτείται η επίδειξη έγκυρου πιστοποιητικού εμβολιασμού ή πιστοποιητικού νόσησης το τελευταίο εξάμηνο. Η χρήση μάσκας
προσώπου είναι υποχρεωτική για όλους τους παρευρισκόμενους (υπάλληλοι, τεχνικοί, ασφάλεια).
Διαδικτυακή παρακολούθηση στο: https://us06web.zoom.us/j/88598881701?pwd=bURPUUlhY0NZWkNZRDByaHJkdDhQZz09
Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής : τηλέφωνα 2104121298, 2104174765, και στο site www.bep.gr

6oς Πανελλήνιος Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής
Η ομάδα AegeanRobotics του εργαστηρίου Τεχνητής Νοημοσύνης και Στήριξης Αποφάσεων του Τμήματος Μηχανικών
Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου σας προσκαλεί να συμμετάσχετε ως χορηγοί στον 6ο
Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής 6th AegeanRobotics Online Competition 2022 που θα πραγματοποιηθεί το
Σαββατοκύριακο 9-10 Απριλίου 2022.
Η ομάδα AegeanRobotics έχει εκπονήσει σημαντικό έργο στον τομέα της ρομποτικής διοργανώνοντας σειρά σεμιναρίων, θερινών
σχολείων, on line μαθημάτων και επιδείξεων, έχοντας προμηθευτεί με ίδια μέσα σημαντικό εξοπλισμό.
Από το 2017 στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστήμιου Αιγαίου είναι
διοργανώτρια Πανελλήνιου Διαγωνισμού Ρομποτικής, στο Καρλόβασι της Σάμου, με μεγάλη επιτυχία και δεκάδες συμμετοχές.
Στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής συμμετέχουν Φοιτητές, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί από όλα τα ΑΕΙ
της Χώρας, καθώς και εκπαιδευτικοί και μαθητές Α’Βθμιας και Β’Βθμιας εκπαίδευσης.
Οι υποστηρικτές του διαγωνισμού οι οποίοι θα βοηθήσουν μέσω χορηγιών στην διοργάνωση του, θα προβληθούν με διάφορους
τρόπους, σε όλη την κοινότητα.
Με τη συμμετοχή, σας ως χορηγός του διαγωνισμού, απολαμβάνετε τα προνόμια:
✓ Μονόλεπτο βίντεο του χορηγού θα προβάλλεται στο site και στα διαλείμματα του διαγωνισμού.
✓ Παρουσίαση του εταιρικού λογότυπου στις δράσεις του διαγωνισμού, στο website, poster, newsletter, διαφάνειες παρουσιάσεων
και δελτία τύπου.
Οι χορηγίες ΔΕΝ θα είναι σε χρηματικό πόσο αλλά δωρεά σε είδος.
Ανάλογα με το ποσό που προσφέρετε, θα παραγγείλουμε τον αντίστοιχο εξοπλισμό με τιμολόγιο στο όνομά σας και ο οποίος θα
διατεθεί ως έπαθλο στο διαγωνισμό.
Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε με κάποια χορηγία, παρακαλώ ενημερώστε μας ώστε να επικοινωνήσουμε μαζί σας για τις
περαιτέρω ενέργειες.
Περισσότερες Πληροφορίες: email:aegeanrobotics@aegean.gr
site: https://icsdweb.aegean.gr/aegeanrbtcs

Άνοιξαν» οι αιτήσεις για τον Β΄ κύκλο του προγράμματος επιδότησης της εργασίας για ανέργους 30 ετών και άνω, με
έμφαση στις γυναίκες, σε 6 περιφέρειες
Σήμερα, Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου, ξεκίνησαν οι αιτήσεις επιχειρήσεων για τον Β΄ κύκλο της δράσης «Πρόγραμμα επιχορήγησης
επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω στις Περιφέρειες σε μετάβαση (MΕΤ), με έμφαση στις γυναίκες».
Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα επιχορηγεί την πρόσληψη 5.000 ανέργων στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας,
Ιονίων Νήσων, Πελοποννήσου, Βόρειου Αιγαίου και Κρήτης. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέχρι τις 17 Ιανουαρίου 2022 και ώρα
15:00.
Τα ποσά της επιχορήγησης μισθού και ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη ανέργων σε νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης
έχουν ως εξής:
•
•
•
•
•

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

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, υποβάλλουν την αίτησή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του
Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων στη διεύθυνση
https://www.ependyseis.gr/mis/(S(cqxy1dlrvghsezdo4majtoq4))/System/Login.aspx?ReturnUrl=%2fmis. Κατόπιν, οι εργασιακοί
σύμβουλοι του ΟΑΕΔ θα υποδείξουν στην επιχείρηση υποψηφίους, σύμφωνα με την κατηγορία ανέργου, την ειδικότητα και τα
απαιτούμενα προσόντα και η επιχείρηση θα επιλέξει μεταξύ των υποψηφίων για την πρόσληψη.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιχείρηση να μην έχει μειώσει το προσωπικό της κατά το τρίμηνο πριν την αίτηση και να μην έχει
λάβει χρηματοδότηση από κρατική ενίσχυση άνω των 200.000 € τα προηγούμενα 3 έτη (τρέχον και δύο προηγούμενα). Στην
επιχορήγηση συμπεριλαμβάνονται τα αντίστοιχα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και επιδόματα αδείας.
Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 32.000.000 €, συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».
Για τη Δημόσια Πρόσκληση και για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ
www.oaed.gr

Παράταση για τα βραβέια AFFA 2022
Παρατείνετε η διαδικασία εγγραφών για για μια επιπλέον εβδομάδα με καταλητική ημερομηνία συμμετοχής την Δευτέρα 20
Δεκεμβρίου 2021.
Υπενθυμίζεται ότι 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.

Eνημερωτική εκδήλωση για τη γαλάζια οικονομία στο πλαίσιο της Στρατηγικής για την Έξυπνη Εξειδίκευση
H Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Αυτοτελής Διεύθυνση Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας) και το Ερευνητικό
Κέντρο του Πανεπιστημίου Πειραιά θα πραγματοποιήσουν ενημερωτική εκδήλωση τη Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2021 για τη γαλάζια
οικονομία και πως μπορεί να συμβάλει στην τοπική, περιφερειακή και εθνική ανάπτυξη μέσα από τη Στρατηγική Έξυπνης
Εξειδίκευσης για την περίοδο 2021-2027.
Η εκδήλωση αυτή πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου BLUE AIR, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το
Πρόγραμμα Interreg ΑDRION. Το κύριο αντικείμενο του Ευρωπαϊκού έργου BLUE AIR είναι η δημιουργία μιας κοινής προσέγγισης
που βασίζεται στη γνώση με στόχο τη βελτίωση των στρατηγικών ενίσχυσης της καινοτομίας στο πεδίο της γαλάζιας οικονομίας.
Μέσα από μια πλούσια θεματολογία η εν λόγω εκδήλωση θα επιχειρήσει να φωτίσει διάφορες πτυχές των δράσεων ενίσχυσης της
καινοτομίας στον τομέα της γαλάζιας οικονομίας με γνώμονα κυρίως τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Προγραμματικής
περιόδου 2021-2027.
Οι συμμετέχοντες μπορούν να λάβουν μέρος είτε με φυσική παρουσία στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων ΑΠΘ
(ΚΕΔΕΑ), το οποίο βρίσκεται επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη είτε διαδικτυακά μέσω του εξής συνδέσμου:
https://us02web.zoom.us/j/81615906782?pwd=dWxFSzN2bnNaVFBpdW54SU8zTWdaQT09
Σημειώνεται ότι για την παρακολούθηση της εκδήλωσης με φυσική παρουσία απαιτείται η επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού κατά
του COVID – 19 ή νόσησης σε ισχύ.
Παρακαλούμε όπως δηλώσετε συμμετοχή μέσω της πλατφόρμας που θα βρείτε στο κάτωθι
σύνδεσμο: https://forms.gle/hiZzyCMsrnfUxNot9
Για να δείτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης εδώ.
Περισσότερες πληροφορίες : email: d.innovation@pkm.gov.gr τηλέφωνο: 231319790

Διαδικτυακή Ημερίδα «Πορεία και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενός σύγχρονου ανεξάρτητου Έλληνα εφευρέτη»
Η Mind the Minds θα πραγματοποιήσει την 3η διαδικτυακή συνάντηση με θέμα «Πορεία και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενός σύγχρονου
ανεξάρτητου Έλληνα εφευρέτη», το Σάββατο 18 Δεκεμβρίου 2021 στις 18:00 μ.μ.
Καλεσμένος ομιλητής είναι ο Γιώργος Λιγνός, χημικός μηχανικός, απόφοιτος του ΕΜΠ, ο οποίος ύστερα από πολλά χρόνια σπουδών
και τρία χρόνια πειραματισμού πάνω σε συγκεκριμένη τεχνολογία, είναι έτοιμος τόσο να μας διηγηθεί την πορεία του όσο και να μας
περιγράψει τη θέση ενός νέου εφευρέτη στην Ελλάδα.
Για σύνδεση στο Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/81406923488?pwd=MUxPdE9kSy8ydnM2LzNGVmN2cy9NQT09
Οι κωδικοί σύνδεσης είναι οι :Meeting ID: 814 0692 3488 passcode: 445352
Περισσότερες πληροφορίες στο site: https://mindtheminds.gr
email: info@mindtheminds.gr και στα τηλέφωνα: 69 72 019 489, 69 87 705 733
Ημερίδα Διάγνωση Αναγκών της Αγοράς Εργασίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: Τάσεις Απασχόλησης,
Δυναμικά Επαγγέλματα, Γνώσεις και Δεξιότητες
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διοργανώνει ημερίδα με θέμα “Διάγνωση Αναγκών της Αγοράς Εργασίας στην Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας: Τάσεις Απασχόλησης, Δυναμικά Επαγγέλματα, Γνώσεις και Δεξιότητες” που θα πραγματοποιηθεί στο νέο
κτίριο του ΣΒΕ (26ης Οκτωβρίου 21) τη Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2021 στις 11:00 π.μ.
Βάσει των ισχυουσών διατάξεων σχετικά με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία περιορισμένου αριθμού
συμμετεχόντων και ταυτόχρονη διαδικτυακή μετάδοση μέσω της πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων Zoom. Η διά ζώσης συμμετοχή στην
Ημερίδα επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε όσους επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού σε ισχύ ή πιστοποιητικό νόσησης
σε ισχύ.
Για τη διά ζώσης συμμετοχή σας είναι υποχρεωτική η εγγραφή σας μέσω του συνδέσμου
https://forms.gle/KgZFzaNYky7GvSTy6 έως την Πέμπτη 16-12-2021.
Σε περίπτωση που επιλέξετε τη διαδικτυακή σας συμμετοχή, μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση ακολουθώντας τους
κάτωθι συνδέσμους Σύνδεσης και Εγγραφής στην Ημερίδα:
Σύνδεση στο Zoom: https://zoom.us/j/96026094209
Εγγραφή για τη διαδικτυακή παρακολούθηση της εκδήλωσης: https://forms.gle/F6JUL3Wj7rFmcstb8
Για να δείτε τη συνημμένη πρόσκληση εδώ. το πρόγραμμα εδώ
Για περισσότερες πληροφορίες: site: https://pmdaae-pkm.gr/ e-mail: dpo@pkm.gov.gr
τηλ: 2313 330918
Ημερίδα «Μαραθώνιος Καινοτομίας ΕΚΔΔΑ Hachathon. Open Day – Εκδήλωση ΄Εναρξης των Εργασιών»
Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), στο πλαίσιο της υλοποίησης ενός προγραμματισμού δράσεων
με καινοτόμο και κοινωνικό προσανατολισμό μέσω της προώθησης των νέων αναπτυσσόμενων τεχνολογιών, θα
πραγματοποιήσει την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021, στις 11.30 πμ., τον Μαραθώνιο Καινοτομίας «ΕΚΔΔΑ Gov 5.0 Hackathon» στη
Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Ο Μαραθώνιος Καινοτομίας ΕΚΔΔΑ Gov 5.0 Hackathon είναι μία τεχνολογική δράση ανοιχτής καινοτομίας που αποσκοπεί
στην ενεργοποίηση του οικοσυστήματος καινοτομίας, φορέων και επιχειρήσεων, καθώς και στελεχών της δημόσιας διοίκησης και
της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στόχος του «ΕΚΔΔΑ Gov 5.0 Hackathon» είναι η δημιουργία πρωτότυπων εφαρμογών, ικανών να
προωθήσουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την αξιοποίηση έξυπνων λύσεων που θα επιταχύνουν την αποτελεσματικότητα
των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, καθώς και του ΕΚΔΔΑ.
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης το Open Day του Μαραθώνιου Καινοτομίας ΕΚΔΔΑ Gov 5.0 Hackathon
Στο Open Day μπορούν να συμμετέχουν όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τη διαδικασία του Μαραθωνίου Καινοτομίας,
καθώς και όσοι έχουν να προτείνουν ιδέες, λύσεις ή επιθυμούν να υποστηρίξουν τη διαδικασία ως μέντορες, πάροχοι δεδομένων ή
χορηγοί επικοινωνίας.
Δηλώστε συμμετοχή εδώ
Οι δημόσιοι υπάλληλοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Open Day του Μαραθώνιου Καινοτομίας μπορούν να
ενημερωθούν από την σχετική εγκύκλιο
Για περισσότερες πληροφορίες: site: https://www.uhc.gr/ e-mail: keeuhcci@gmail.com τηλ: 210 3387104

Εκδήλωση Προώθησης Ελαιοτουρισμού
Το Επιμελητήριο Πρέβεζας θα πραγματοποιήσει εκδήλωση με θέμα την προώθηση ελαιοτουρισμού το Σάββατο 18 Δεκεμβρίου 2021
και ώρα 6 μμ. στο Margarona Royal Hotel στην Πρέβεζα με την φυσική παρουσία περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων, τηρουμένων
όλων των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας, όπως προβλέπουν τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα προστασίας
έναντι του κορονοϊού.
Επίσημη προσκεκλημένη είναι η Υφυπουργός Τουρισμού κα Σοφία Ζαχαράκη.
Απαραίτητη προϋπόθεση να προσέλθετε στην εκδήλωση είναι να έχετε μαζί σας ατομική μάσκα προστασίας και πιστοποιητικό
εμβολιασμού ή νόσησης.
Για να δηλώσετε την συμμετοχή σας μέχρι την Παρασκευή 17/12/2021 ή για οποιοδήποτε άλλο θέμα μπορείτε να επικοινωνείτε με το
Επιμελητήριο Πρέβεζας τηλ. 2682029414
e-mail: elenarapti@prevezachamber.gr) site: www.prevezachamber.gr
Για το πρόγραμμα της εκδήλωσης εδώ.

Σεμινάρια : Business Connect Webinar Series conducted by ICICI Bank
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ινδίας στην Ελλάδα μας ενημερώνει ότι η ICICI Bank, μια
κορυφαία τράπεζα του ιδιωτικού τομέα στην Ινδία, διεξάγει μια τακτική σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων για ιδιοκτήτες επιχειρήσεων,
οικονομικά και λογιστικά τμήματα στον τομέα των αυτοαπασχολούμενων από τις 7-16 Δεκεμβρίου 2021.
Αυτές οι σειρές Webinar Business Connect στοχεύουν να βοηθήσουν τους πελάτες εξαγωγής και εισαγωγής μεταδίδοντας γνώσεις
σχετικά με ευκαιρίες, εργαλεία και στρατηγικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλη τη διάρκεια του επιχειρηματικού κύκλου
ζωής τους.
Περισσότερες λεπτομέρειες για τα σεμινάρια παρακάτω Business Connect Webinar:
1. Αυτά τα διαδικτυακά σεμινάρια αφορούν συνήθως σημαντικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι εξαγωγείς/εισαγωγείς και οι ξένες
επενδύσεις σε βασικούς κλάδους.
2. Ο ομιλητής αναμένεται να παρέχει μια άποψη εμπειρογνωμόνων για το θέμα.
3. Η παρουσίαση που βασίζεται στην κάμερα web διαρκεί περίπου 40-45 λεπτά και η συνεδρία QnA διαρκεί από 20-30 λεπτά
4. Το θέμα του/των διαδικτυακού σεμιναρίου αποφασίζεται αμοιβαία μεταξύ της επιχείρησης και της ICICI Bank
5. Ο συνεργάτης μοιράζεται την παρουσίαση 1-2 εβδομάδες πριν από τη συνεδρία, ώστε να μπορούμε να λάβουμε εσωτερικές
εγκρίσεις
6. Ροή διαδικτυακού σεμιναρίου
ένα. Διαφημιστικό βίντεο 1 (3 λεπτά)
σι. Αρχική ψηφοφορία προς έλεγχο (2 λεπτά)
ντο. Καλωσόρισμα και εισαγωγή ομιλητή
ρε. Παρουσίαση ηχείου – κάμερα web + κοινή χρήση οθόνης (40 λεπτά)
μι. Δημοσκοπήσεις που συγκεντρώνουν ενδιαφέρον (30 δευτερόλεπτα)
φά. Συνεδρία QnA (γραπτή ή ακουστική με βάση το θέμα της συνεδρίας)
7. Κοινό-στόχος: Ιδιοκτήτες επιχειρήσεων – Διευθύνων Σύμβουλος, Οικονομικός Διευθυντής, Διευθυντές ΜΜΕ και
Εξαγωγείς/Εισαγωγείς
8. Διάρκεια & Συχνότητα: 1 ώρα Τρίτη και Πέμπτη – 16:30 – 17:30
Για να κάνετε εγγραφή συμμετοχής πατήστε εδώ
Τώρα, η ICICI σχεδιάζει να διοργανώσει το ίδιο είδος διαδικτυακού σεμιναρίου για την Ελλάδα με στόχο να βοηθήσει τους Έλληνες
εξαγωγείς/εισαγωγείς και άλλες επιχειρηματικές κοινότητες.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σεμινάρια επισκεφτείτε το site : www.indiaingreece.gov.in και
https://www.icicibank.com/ e-mail: com.athens@mea.gov.in
τηλ: 210 7216227

Διήμερο Πρακτικό Σεμινάριο με Θέμα_ My Data Ηλεκτρονικά Βιβλία - Πρακτικές Εφαρμογές σε
Απλογραφία και Διπλογραφία
Το Κέντρο Λογιστικών Εφαρμογών θα πραγματοποιήσει
διήμερο σεμινάριο που διεξάγεαι Live Webinar - Live On
Line στις 17-18 Δεκεμβρίου 2021 με θέμα : My DATA Ηλεκτρονικά Βιβλία - Πρακτικές Εφαρμογές σε Απλογραφία
και Διπλογραφία.
Η πρωτοποριακή πλατφόρμα Ζωντανής Διδασκαλίας του
ΚΕΛΕ, δεν είναι ένα πρόγραμμα αυτοδιδασκαλίας σε
αντίθεση με άλλα προγράμματα εκμάθησης web-based. Το
e-kele προσφέρει ζωντανή διδασκαλία με τους κορυφαίους
εκπαιδευτές του ΚΕΛΕ, οι οποίοι χρησιμοποιούν την
δοκιμασμένη μέθοδο Πρακτικής ΚΕΛΕ και φυσικά το
εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιούνται στις τάξεις μας.
Μετά την εγγραφή σας στο σεμινάριο λαμβάνετε αίτηση για
μια ζωντανή συνεδρία εκμάθησης και δοκιμής για να σας
εξοικειώσει με την πλατφόρμα του e-kele .
Οι εκπαιδευόμενοι συνδέονται στην προσωπική σελίδα ekele
με ένα ασφαλές όνομα χρήστη και τον κωδικό
πρόσβασης σε μία προγραμματισμένη ώρα για να
συμμετέχουν στην ζωντανή σύνδεση συνεδρία.
Το αρχικό κόστος συμμετοχής του σεμιναρίου είναι 140
ευρώ και η προσφορά για το συγκεκριμένο τμήμα είναι 100
ευρώ.
Για να δείτε το πρόγραμμα του σεμιναρίου εδώ
Για να δηλώσετε συμμετοχή εδώ
Για περισσότερες πληροφορίες: site:
www.kele.gr e-mail: sales@kele.gr τηλ: 210 3817694

Διεθνής διαγωνισμός ελαιόλαδου Καναδά
Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του
Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στο Τορόντο του Καναδά,
ανακοινώνει

ότι

έχει

ξεκινήσει

η

διαδικασία

υποβολής

υποψηφιοτήτων στον Διεθνή Διαγωνισμό Ελαιόλαδου Καναδά,
που θα πραγματοποιηθεί στις 30-31 Μαΐου 2022.
Το χρονοδιάγραμμα του διαγωνισμού έχει ως εξής:
1/9/2021 Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων
10/1/2022 Λήξη υποβολής πρώιμων υποψηφιοτήτων (early
bird)
1/4/2022 Έναρξη αποστολής δειγμάτων
30/4/2022 Λήξη υποβολής υποψηφιοτήτων
10/5/2022 Λήξη αποστολής δειγμάτων
Δείτε τη συνημμένη πρόσκληση εδώ .
Για περισσότερες πληροφορίες: site: https://canadaiooc.com/ email: ecocom-toronto@mfa.gr
Tηλ: +1-416-515-0132 εσωτ.8227

15ο Συνέδριο "Αλουμίνιο & Αρχιτεκτονικές Κατασκευές"
Η Energy Marketing θα πραγματοποιήσει συνέδριο στις 04 – 06 Νοεμβρίου 2022 στη Θεσσαλονίκη στο Hyatt Regency με θέμα
«Αλουμίνιο & Αρχιτεκτονικές Κατασκευές»
Όλες οι χώρες, όλοι οι κλάδοι συντονίζονται στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ. Η κλιματική αλλαγή πιέζει όλο και
περισσότερο για ποιοτικές αλλαγές νοοτροπίας και πρακτικής.
Η πανδημία COVID 19 ευαισθητοποίησε ακόμα περισσότερο το κοινό στις ανάγκες της βιωσιμότητας και του «Ευ Ζην».
Ο κλάδος αλουμινίου από τη φύση του προσεγγίζει την έννοια της Πράσινης Επιχειρηματικότητας. Ωστόσο οι επιχειρήσεις, και ειδικά οι
μικρότερες, απέχουν πολύ από αυτή την έννοια.
Το μεγάλο ερώτημα που θα απαντήσει το συνέδριο είναι «Πώς οι επιχειρήσεις του κλάδου θα ενταχθούν στην κούρσα του GREEN
BUSINESS, πώς θα εξασφαλίσουν τη δική τους βιωσιμότητα και πώς θα απαντήσουν στις ραγδαία αυξανόμενες ανάγκες της
αρχιτεκτονικής, των τελικών πελατών αλλά και των ίδιων των ανθρώπων τους, στις ανάγκες της βιώσιμης ανάπτυξης».
Για περισσότερες πληροφορίες: site: energymarketing.gr e-mail: maria@energymarketing.gr
τηλ : 210 4512000

EΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΑΔΔΕ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΔΟΔΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1246/23.11.2021 (ΦΕΚ 5497/29.11.2021)
«Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών για το φορολογικό έτος 2020 δυνάμει της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 4 και των
κριτηρίων της παρ.3 σε συνδυασμό με τις παρ.1, 2, 4 και 5 του άρθρου 65 του ν.4172/2013.»
Για περισσότερες πληροφορίες: www.aade.gr
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2224/01.12.2021 (ΑΔΑ:Ψ0ΟΝ46ΜΠ3Ζ-ΨΥΖ)
«Παροχή διευκρινίσεων για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5Γ του ν. 4172/2013 (Α' 167).»
Για περισσότερες πληροφορίες: www.aade.gr
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2225/02.12.2021 (ΑΔΑ:90ΡΔ46ΜΠ3Ζ-ΣΚΒ)
«Διευκρινίσεις ως προς τα δικαιολογητικά που λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων της περ. ε΄ της παρ. 2 του
άρθρου 14 και της παρ. 2 του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α' 167) σε πρόσωπα που παρουσιάζουν ποσοστό αναπηρίας
τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%)»
Για περισσότερες πληροφορίες: www.aade.gr
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2228/10.12.2021 (ΑΔΑ:ΡΣΝΕ46ΜΠ3Ζ-Υ6Ε)
«Χρόνος υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων σε περίπτωση διόρθωσης
λάθους, κατά τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4308/2014 (Α' 251) ή του ΔΛΠ 8, κατά περίπτωση.»
Για περισσότερες πληροφορίες: www.aade.gr
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2227/08.12.2021 (ΑΔΑ:6Ω2Σ46ΜΠ3Ζ-Κ6Ι)
«Κοινοποίηση του καταλόγου των χρυσών νομισμάτων που πληρούν τα κριτήρια του επενδυτικού χρυσού σύμφωνα με το άρθρο 47
του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) με ισχύ για το έτος 2022.»
Για περισσότερες πληροφορίες: www.aade.gr
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1249/09.12.2021 (ΦΕΚ 5779/10.12.2021)
«Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης φόρου δωρεών, γονικών παροχών «Δήλωση Δωρεάς/Γονικής Παροχής»».
Για περισσότερες πληροφορίες: www.aade.gr
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2229/10.12.2021 (ΑΔΑ:6Θ1Ν46ΜΠ3Ζ-8Ξ4)
«Διευκρινίσεις σχετικά με την επιβολή ή μη τέλους επιτηδεύματος α) σε σημεία φόρτισης ηλεκτρικών και υβριδικών αυτοκινήτων και
β) σε σημεία στάθμευσης οχημάτων ενοικίασης μικρής χρονικής διάρκειας»
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Αρ.Πρωτ.:Ο.ΔΕΑΦ 1110885 ΕΞ2021/10.12.2021 (ΑΔΑ:6ΑΜΤ46ΜΠ3Ζ-Ε3Τ)
«Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 2, 8, 19, 56 60, 72, 73, 89, 90, 91 και 97 του ν. 4864/2021 (Α΄237)»

Ζήτηση συνεργασίας από την Ινδία
H εταιρεία RK Global Explorer με έδρα την Ινδία που είναι προμηθευτές όλων των τύπων προϊόντων μηχανικής και οργάνων, με σχετικό
της έγγραφο προς το ΒΕΘ εκδήλωσε το ενδιαφέρον για συνεργασία με ελληνικές επιχειρήσεις για συνεργασία για εξαγωγή του
προϊόντος στην Ελλάδα στην εξαγωγική αγορά.
Τα προϊόντα που προσφέρουν παρατίθενται παρακάτω
.
• Βιομηχανικά παρεμβύσματα – Όλοι οι τύποι βιομηχανικών παρεμβυσμάτων όπως σπειροειδής περιέλιξη, ελαστικά παρεμβύσματα,
φλάντζα φελλού, RTG (οκταγωνικά και οβάλ παρεμβύσματα), παρεμβύσματα φακέλων, παρεμβύσματα PTFE κ.λπ.
• Όργανα και εξαρτήματα – Όλα τα είδη υδραυλικών εξαρτημάτων, σφαιρικές βαλβίδες, πολλαπλές, βαλβίδες βελόνας, κεφαλή αέρα,
σιφόνι και όλα τα είδη εξοπλισμού οργάνων.
• Σωλήνες και εξαρτήματα – Φλάντζες όλων των τύπων όπως λαιμό συγκόλλησης, SORF, φλάντζα ολίσθησης, φλάντζα άρθρωσης
αγκαλιάς, περσίδα, συγκόλληση με υποδοχή καθώς και εξαρτήματα σωλήνων και σφυρηλάτησης όλων των τύπων
• Συνδετήρες: Παροχή ροδέλες με παξιμάδια. Όλα τα είδη παξιμαδιών αποδεικνύουμε με οποιαδήποτε σειρά. (Υλικό: MS/SS/ASTM)
Για περισσότερες πληροφορίες στο site: www.rkglobalexporter.com email: mail@sendfoxmail.com
Τηλ.: +91-7878231608

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΑΙΓΥΠΤΟΣ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Κάϊρο, μας απέστειλε
- Ενημερωτικό έγγραφο με θέμα :Συμπληρωματική πληροφόρηση για το σύστημα τελωνειακών ελέγχων προ-φόρτωσης Advance
Cargo Information (ACI).
-Ενημερωτικό έγγραφο με θέμα :Κατάθεση στον ΠΟΕ ειδοποιήσεων από την Αιγυπτιακή πλευρά σχετικά με την εφαρμογή νέων
προτύπων (standards)/νομοθεσίας για προϊόντα.
Για να δείτε την ηλεκτρονική επιστολή εδώ.
Συνημμένα αρχεία: EGY301 EGY302 EGY303 EGY304 EGY305 EGY306
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο
Κάϊρο (www.agora.mfa.gr ), τηλ: +202-27948482, 27952036,
email: ecocom-cairo@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 : Berlin Energy Transition Dialogue 2022 & «Start Up Energy Transition Award. .Το εν θέματι κείμενο έχει αναρτηθεί και
στο site:http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/office/823
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, τηλ:
0049.30.236099.0 ή
την
ιστοσελίδα
του
ΒΕΘ www.veth.gov.gr .

ΚΑΝΑΔΑΣ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Οττάβα, απέστειλε
Προκήρυξη δεκαοκτώ (18) καινοτόμων έργων στον Καναδά Με προθεσμία εως 17.12.2021
Το εν λόγω Δελτίο έχει αναρτηθεί στην διαδικτυακή πύλη του Γραφείου μας, «Agora» (http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeiaoikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/844).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στον
Καναδά (www.agora.mfa.gr ), email: ecocom-ottawa@mfa.gr , τηλ: 613 238 6271-2, fax: 6132385676, 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: Υποχρεωτική ιατρική εξέταση ξένων υπηκόων στη Ρωσία
Συνημμένα, για ενημέρωσή εδώ η παρουσίαση της διαδικασίας υποχρεωτικής εξέτασης των ξένων υπηκόων που ανήκουν στις
προαναφερόμενες κατηγορίες.
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
23η Έκθεση Τοπικών Προϊόντων “ΚΡΗΤΗ: Η Μεγάλη Συνάντηση & Τοπικές Γεύσεις Ελλάδας”
Πόλη: Ζάππειο, Αθήνα
Ημερομηνία: 15-23/12/2021
Εκθέματα: Έκθεση Τοπικών Προϊόντων
Πληροφορίες: Site: https://pagritiaekthesi.com e-mail: info@pagritiaekthesi.com
τηλ: 2810 213318
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

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
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22/12/2021
ΜΕΤΑΘΕΣΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ
ΓΑΝΤΙΩΝ ΤΗΛ. 210 7464102

738

23/12/2021 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΞΥΛΙΝΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΤΗΛ. 2313307911

745

23/12/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΛ. 26953 60606

753

27/12/2021
ΜΕΤΑΘΕΣΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ
ΓΙΑ
ΤΟΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΔΗΜΟΣΙΟ
ΑΝΟΙΧΤΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
"ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΝΕΦΡΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ"
ΤΗΛ.2413 504379
27/12/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΗΛ. 2310 381080

ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

755

28/12/2021
ΜΕΤΑΘΕΣΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
ΤΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΤΗΛ.26953 60606

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

751

29/12/2021
ΠΑΡΑΤΑΣΗ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
ΤΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ
ΤΙΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΚΤΙΡΙΟΥ
ΤΗΛ.24213
51157
29/12/2021
ΜΕΤΑΘΕΣΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ
ΓΙΑ
ΤΟΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΔΗΜΟΣΙΟ
ΑΝΟΙΧΤΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΕΥΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΗΛ.2413 504379

ΓΝ ΒΟΛΟΥ
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31/12/2021
ΠΑΡΑΤΑΣΗ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
ΤΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΛ. 2421351133

ΓΝ ΒΟΛΟΥ

740

03/01/2022
ΑΝΟΙΚΤΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΗΛ. 2313 300500

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ

739

752

ΤΟΥ
ΤΗΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΓΙΑ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΤΗΝ

251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΓΝ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

424 ΓΣΝΘ

ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα (Συνέχεια)
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10/01/2022
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΛΙΚΟ ΤΗΛ. 2313 327826

731

11/01/2021
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΣΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΗΛ.210 7464102

750

12/01/2022
ΜΕΤΑΘΕΣΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
ΤΟΥ
ΔΙΕΘΝΗ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΥΦΥΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ
ΔΕΥΑ ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ. 22410 45355
14/01/2022
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
68000
ΚΙΛΩΝ
MASTERBATCH ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΡΒΥΛΩΝ ΤΗΛ. 210 3483224
17/01/2022 ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΟΥΡΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛ.2313 323128

ΔΕΥΑΡ

747

18/01/2022
ΥΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
ΚΑΙ
ΤΩΝ
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ
ΤΟΥΣ
ΤΗΛ.210
6508025

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

754

25/1/2022
ΠΑΡΑΤΑΣΗ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
ΤΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ
ΤΙΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΗΛ.24213 51157
27/1/2022
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ ΤΗΛ.
2313 307190

ΓΝ ΒΟΛΟΥ

743

734

744

ΔΗΜΟΣΙΟ
ΓΑΖΑΣ-

ΑΝΟΙΚΤΟ
ΒΑΜΒΑΚΙ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
-ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ
ΓΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ
4ΗΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΘ
251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΑΣΔΥΣ ΘΗΣΕΑΣ

ΓΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΓΝ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

•

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.

