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Σε όλες τις ΔΟΥ της χώρας «Τα Αιτήματά μου» - Σε επιπλέον 27 ΔΟΥ «Τα Ραντεβού μου»
ΑΑΔΕ δελτίο τύπου 21.12.2021: Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ενημερώνει ότι από Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2021, οι
φορολογούμενοι μπορούν να απευθύνουν ψηφιακά αιτήματα στο σύνολο των ΔΟΥ της επικράτειας μέσω της πλατφόρμας «Τα
Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr). Μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας, «Τα Αιτήματά μου», στην ουσία
καταργούνται τόσο οι φυσικές επισκέψεις στις ΔΟΥ, όσο και η αποστολή email σε αυτές. Η πλατφόρμα των Αιτημάτων:
Καθοδηγεί τον φορολογούμενο, ώστε να υποβάλει αίτημα για περισσότερες από 250 διαδικασίες
Περιγράφει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
Αποδίδει αυτόματα αριθμό πρωτοκόλλου
Ενημερώνει με email για την πορεία εξέλιξης του αιτήματος.
Ο φορολογούμενος ή ο εκπρόσωπός του λαμβάνει την απάντηση της Υπηρεσίας στην προσωπική του θυρίδα, εντός της πλατφόρμας.
Δείτε εδώ για ποιες Διαδικασίες μπορείτε να υποβάλλεται αίτημα στις ΔΟΥ.
«Τα Ραντεβού μου» σε επιπλέον 27 ΔΟΥ
Επιπλέον, η ΑΑΔΕ επεκτείνει τη λειτουργία της πλατφόρμας «Τα Ραντεβού μου» μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE
(myaade.gov.gr), σε άλλες 27 ΔΟΥ (συνολικά 47). Στην πλατφόρμα, «Τα Ραντεβού μου», οι φορολογούμενοι και οι εκπρόσωποι τους
έχουν τη δυνατότητα να προγραμματίζουν ψηφιακά τα ραντεβού για τις υποθέσεις, που τους αφορούν, σε ημέρα και ώρα, όπου είναι
διαθέσιμη η σχετική Υπηρεσία. Σε κάθε βήμα της διαδικασίας προγραμματισμού παρέχεται στον χρήστη ενημέρωση για τις όποιες
αλλαγές (πχ ολοκλήρωση, ακύρωση ή επαναπρογραμματισμός ραντεβού), μέσω e-mail ή/και SMS, στα στοιχεία, που δηλώνει κατά
την καταχώρηση του ραντεβού.
Δείτε παρακάτω τις 27 ΔΟΥ που προστέθηκαν σήμερα στην πλατφόρμα.
1 ΔΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
11 ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
21 ΔΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
2 ΔΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
12 ΔΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
22 ΔΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
3 ΔΟΥ ΒΟΛΟΥ
13 ΔΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ
23 ΔΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
4 ΔΟΥ Α΄ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
14 ΔΟΥ ΣΑΜΟΥ
24 ΔΟΥ ΠΥΡΓΟΥ
5 ΔΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
15 ΔΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
25 ΔΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
6 ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
16 ΔΟΥ ΧΙΟΥ
26 ΔΟΥ ΣΥΡΟΥ
7 ΔΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
17 ΔΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ
27 ΔΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
8 ΔΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
18 ΔΟΥ Ζ΄ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
9 ΔΟΥ ΚΩ
19 ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
10 ΔΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
20 ΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
Δείτε ΕΔΩ συνολικά, σε ποιες Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ είναι δυνατός ο προγραμματισμός ραντεβού ψηφιακά μέσα από το
https://myaade.gov.gr.

Χωρίς γραφειοκρατία η απόδοση ΑΦΜ και η έναρξη/μεταβολή επιχείρησης
ΑΑΔΕ δελτίο τύπου 22.12.2021: Ελαχιστοποίηση της γραφειοκρατίας στις δηλώσεις απόδοσης ΑΦΜ, έναρξης ατομικής επιχείρησης
και μεταβολής στοιχείων φυσικού ή νομικού προσώπου, παράλληλα με τη δυνατότητα υποβολής των δηλώσεων μέσω της ψηφιακής
πύλης myAADE (myaade.gov.gr) και της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου», προβλέπει απόφαση, που υπέγραψε ο Διοικητής της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής.
Αναλυτικότερα:
• Καθιερώνεται η χρήση των νέων δηλώσεων Μητρώου, Δ210 και Δ211 σε αντικατάσταση των παλαιότερων εντύπων, Μ1, Μ2, Μ6,
Μ7 κλπ. Οι νέες δηλώσεις έχουν τη μορφή επεξεργάσιμου αρχείου PDF, μπορούν να συμπληρωθούν ψηφιακά και να αποσταλούν
στις ΔΟΥ με την πλατφόρμα «Τα Αιτήματά μου», της πύλης myAADE.
• Καταργείται η υποβολή φωτοαντιγράφου της αστυνομικής ταυτότητας ως στοιχείο ταυτοποίησης κατά την απόδοση ΑΦΜ ή τη
μεταβολή ατομικών στοιχείων μητρώου, είτε μέσω ΔΟΥ, είτε μέσω myAADElive. Η ΑΑΔΕ διασταυρώνει την αστυνομική ταυτότητα
μέσω διαλειτουργικότητας με την Ελληνική Αστυνομία.
• Καταργείται, από 31 Ιανουαρίου 2022, η υποχρέωση προσκόμισης βεβαίωσης του eΕΦΚΑ κατά την υποβολή δήλωσης έναρξης ή
μεταβολής επιχειρηματικής δραστηριότητας.
• Προβλέπεται η δυνατότητα αίτησης απόκτησης ΑΦΜ από τον διαχειριστή κτηρίου, του οποίου η ιδιότητα προκύπτει από το
πρακτικό της γενικής συνέλευσης εκλογής του. Σε περίπτωση, που δεν υπάρχει διαχειριστής, αίτηση μπορεί να υποβάλει
οποιοδήποτε πρόσωπο έχει εξουσιοδοτηθεί με απόφαση της απαιτούμενης πλειοψηφίας, επί της νόμιμης απαρτίας των
συνιδιοκτητών του κτηρίου, όπως την ορίζει ο κανονισμός.
• Οι πολυκατοικίες δεν έχουν υποχρέωση απόκτησης ΑΦΜ με συγκεκριμένη προθεσμία. Μπορούν να αποκτήσουν ΑΦΜ όποτε το
αποφασίσουν και να καταθέσουν τη σχετική δήλωση χωρίς πρόστιμο.
• Προβλέπεται, πέραν της ταχυδρομικής διεύθυνσης, και η ταχυδρομική θυρίδα, ως στοιχείο επικοινωνίας του φορολογουμένου με
τη φορολογική διοίκηση.
Ταυτόχρονα, με την ίδια απόφαση, ρυθμίζονται μια σειρά από ζητήματα ξεκαθαρίζοντας το πλαίσιο κανόνων και προϋποθέσεων για
την έναρξη και τη διακοπή επιχειρήσεων.
Ειδικότερα:
• Τίθεται προθεσμία δύο ετών στα υπό ίδρυση νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία ίδρυσής
τους. Σε περίπτωση, που δεν ολοκληρώνεται η ίδρυση του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας, η ΑΑΔΕ προβαίνει σε
διακοπή με οίκοθεν διαδικασία.
• Τίθεται προθεσμία ενός έτους για τη διακοπή επαγγελματικής δραστηριότητας ατομικής επιχείρησης μετά τον θάνατο του
επιχειρηματία.
• Με σκοπό την αποφυγή δήλωσης στο Μητρώο της ΑΑΔΕ διακριτικών τίτλων που δεν έχουν δηλωθεί στο ΓΕΜΗ, κατά την έναρξη
ατομικής επιχείρησης εισάγεται η προσκόμιση βεβαίωσης από το ΓΕΜΗ για τη διαθεσιμότητα του διακριτικού εμπορικού τίτλου.
• Με σκοπό την ορθή τήρηση της νομοθεσίας για την παροχή αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών, προβλέπεται έλεγχος του
δικαιώματος, που παρέχει η άδεια διαμονής, για την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας, κατά την έναρξη ατομικής
επιχείρησης από υπηκόους τρίτων χωρών.
Όπως δήλωσε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, «Με αυτές τις αλλαγές, περιορίζονται στο ελάχιστο δυνατόν οι
γραφειοκρατικές διαδικασίες, βελτιώνεται δραστικά η εξυπηρέτηση των φορολογουμένων και μειώνoνται οι επισκέψεις στις ΔΟΥ,
ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον και η ορθότητα των δεδομένων του Μητρώου της ΑΑΔΕ».

Από 1η Ιανουαρίου 2022 οι νέες εντάξεις στο πρόγραμμα των 100.000 θέσεων εργασίας
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Ενημερώνουμε ότι ο προβλεπόμενος αριθμός των 100.000 νέων θέσεων εργασίας του «Ανοιχτού προγράμματος 100.000 νέων
επιδοτούμενων θέσεων εργασίας» που υλοποιείται επιτυχώς από 1η Οκτωβρίου 2020 έχει πλήρως καλυφθεί και ως εκ τούτου δεν είναι
δυνατή νέα ένταξη μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021.
Οι επιχειρήσεις – εργοδότες που επιθυμούν να προσλάβουν εργαζόμενο μέσω του προγράμματος αυτού θα μπορούν να υποβάλουν
αίτηση ένταξης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ από 1η Ιανουαρίου 2022, καθώς το εν λόγω πρόγραμμα επεκτείνεται από την ως άνω ημερομηνία
για άλλες 50.000 νέες θέσεις εργασίας. Επιπροσθέτως, από 1η Ιανουαρίου 2022 θα είναι διαθέσιμο και το «Ανοικτό πρόγραμμα νέων
θέσεων εργασίας για την πρώτη πρόσληψη νέων ηλικίας 18-29 ετών – «Πρώτο Ένσημο». Οι επιχειρήσεις – εργοδότες που επιθυμούν
να προσλάβουν νέο, ηλικίας 18-29 ετών χωρίς προηγούμενη προϋπηρεσία, θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις ένταξης (ειδικό
έντυπο) στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.
Οι επιχειρήσεις –εφόσον το επιθυμούν- θα μπορούν να ενταχθούν παράλληλα για τον ίδιο ωφελούμενο στο πρόγραμμα «Πρώτο
ένσημο» και στο πρόγραμμα νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται σε αυτά.
Οι επιχειρήσεις – εργοδότες θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις ένταξης (ειδικό έντυπο παράλληλης ένταξης) στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

Συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην 30η DETROP BOUTIQUE & 10η ARTOZYMA 2022
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της πολιτικής της για την προβολή και προώθηση των προϊόντων της περιοχής, έχει
κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να συμμετάσχει στην 30η DETROP BOUTIQUE 2022 & 10η ARTOZYMA 2022, που θα
πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Διεθνούς Εκθεσιακού και Συνεδριακού Κέντρου Θεσσαλονίκης, στις 26 με 28 Φεβρουαρίου
2022 στη Θεσσαλονίκη. Σκοπός της συμμετοχής της Περιφέρειας είναι η επιπρόσθετη αναγνωρισιμότητα και η ανάδειξη των
αγροτικών τοπικών ποιοτικών προϊόντων της, η ενίσχυση της εξωστρέφειας και διεύρυνσης των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων
που δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό τομέα, η δικτύωση και γνωριμία των επαγγελματιών του κλάδου των τροφίμων και
ποτών με τα προϊόντα και τους παραγωγούς τους, καθώς επίσης η προβολή και προώθηση της ξεχωριστής Μακεδονικής Κουζίνας,
καθιστώντας την έναν από τους ελλαδικούς πυλώνες της μεσογειακής διατροφής με δυνατότητα απήχησης παγκοσμίως.
Η DETROP BOUTIQUE έχει ως στόχο να αναδείξει τα καλύτερα delicatessen προϊόντα και τρόφιμα, τόσο από άποψη ποιότητας όσο
και μεθόδων παραγωγής των Ελλήνων παραγωγών. Η έκθεση προβάλλει την γαστρονομική κουλτούρα της χώρας σε εγχώριους και
διεθνείς αγοραστές (με τους οποίους κλείνονται Β2Β συναντήσεις στη διάρκεια της έκθεσης), ενώ απευθύνεται σε εμπόρους λιανικής
και χονδρικής, αντιπροσώπους σουπερμάρκετ, ξενοδοχείων, εστιατορίων καθώς και σε καταστήματα deli, οργανικών προϊόντων και
φούρνους. Πλαισιωμένη από πλήθος παράλληλων εκδηλώσεων γευσιγνωσίας, συνεδρίων και ημερίδων, η DETROP BOUTIQUE
παρουσιάζει όλες τις καινοτομίες των κλάδων τροφίμων-ποτών. Η έκθεση πραγματοποιείται παράλληλα με την 10η έκθεση
ARTOZYMA που αποτελεί σημείο αναφοράς για τον κλάδο της αρτοποιίας και της ζαχαροπλαστικής. Στο πλαίσιο της Έκθεσης θα
διοργανωθεί το ιδιαίτερα επιτυχημένο θεματικό σαλόνι Cheese n’ Wine, αναδεικνύοντας διαφορετικές ετικέτες κρασιών και
αποσταγμάτων και την αξία του pairing με τυροκομικά και άλλα προϊόντα των εκθετών της DETROP BOUTIQUE. Θα
πραγματοποιηθούν επίσης παράλληλες εκδηλώσεις όπως τα FOOD BARS, που αποτελούν ένα μοντέρνο μπακάλικο στολισμένο με
τα προϊόντα των παραγωγών όπου θα ετοιμάζονται και θα προσφέρονται μπουκιές γευσιγνωσίας. Για την πραγματοποίηση των
εκθέσεων, η Π.Κ.Μ. έχει προβεί σε ενοικίαση ειδικά διαμορφωμένου χώρου, με ειδικής κατασκευής και ιδιαίτερης αισθητικής
περίπτερα, τα οποία καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες προβολής των εκθεμάτων της Περιφέρειας μας.
Πιο συγκεκριμένα, ενδεικτικά ο εξοπλισμός ανά σταντ (6 τ.μ.) αποτελείται από:
• ΔΑΠΕΔΟ Μοκέτα Alma Elea χρώματος ανοιχτό μπεζ
• ΔΟΜΗ Σύστημα αλουμινίου Octanorm (Η:2.50m)
• ΠΛΗΡΩΣΗ Panels δερματίνης μαύρου χρώματος σε συνδυασμό με OSB
• ΜΕΤΩΠΗ Σύστημα αλουμινίου Octanorm με πλήρωση panels δερματίνης μαύρου χρώματος
• ΕΠΙΓΡΑΦΗ Επωνυμία εταιρίας σε οβάλ επιγραφή
• ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Info - αλουμινίου σε συνδυασμό με OSB, ένα σκαμπώ, δύο ράφια (1,00Χ0,30 μ)
• ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ Ενα πολύπριζο 500W δύο θέσεων, τρία HQI
• ΒΙΤΡΙΝΑ 3 γυάλινα ράφια, 1 τεμ.
Στο κόστος συμπεριλαμβάνονται επίσης οι λειτουργικές δαπάνες των περιπτέρων (παροχή και σύνδεση ρεύματος, νερό, καθαριότητα,
φύλαξη, σύνδεση internet κ.α.), αποκομιδή και απομάκρυνση συσκευασιών και απορριμμάτων κ.α. Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα
ενοικίασης έξτρα εξοπλισμού (τραπέζι, καρέκλες, ψυγείο κ.α.,) με το κόστος να επιβαρύνει τις επιχειρήσεις
Λόγω συγκεκριμένου αριθμού των stand, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας για την διάθεσή τους λαμβάνοντας υπόψη:
• Τον εξαγωγικό χαρακτήρα της επιχείρησης και αν διαθέτει τις απαραίτητες πιστοποιήσεις
• Τη δραστηριότητα της επιχείρησης και κατά πόσο συμβάλλει στην αύξηση της προστιθέμενης
αξίας των προϊόντων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
• Την εκπροσώπηση όσο το δυνατό περισσότερων Περιφερειακών ενοτήτων της ΠΚΜ
• Τους εκθέτες οι οποίοι δεν έχουν ξανασυμμετέχει σε περίπτερο της Περιφέρειας σε διεθνείς εκθέσεις.
Βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή των επιχειρήσεων είναι τα προϊόντα τους να έχουν παραχθεί/ τυποποιηθεί/ μεταποιηθεί εντός
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς επίσης η επωνυμία της επιχείρησης ή η ετικέτα της συσκευασίας των προϊόντων να
μην παραπέμπουν σε άλλη περιφέρεια.
Για την υλοποίηση των παραπάνω και την αρτιότερη συμμετοχή της Περιφέρειας στην έκθεση, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τα
μέλη σας που θα επιθυμούσαν να προβάλουν τα προϊόντα τους μέσα από το περίπτερο της Π.Κ.Μ. (σε ξεχωριστό stand 6 τ.μ.), να
δηλώσουν συμμετοχή (βλ. συνημμένο Έντυπο Δήλωσης Συμμετοχής) το συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από την Παρασκευή
14 Ιανουαρίου 2022. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση για την πρωτοβουλία της
Περιφέρειας καθώς και για άλλες δράσεις εξωστρέφειας και υποστήριξης του Τμήματος Προβολής Αγροτικών Προϊόντων στα
τηλέφωνα 2313330350 κα. Γλυκερία Καραλή, 2313330391 κα. Τσιαμπαλή Χαρίκλεια, κα. Μαρία Ελευθεριάδου 2313330052

Αναστολή των χρεώσεων των
Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας στους
λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας
και
διευκολύνσεις
στους
λογαριασμούς φυσικού αερίου
Ψηφίστηκε η
τροπολογία του
Υπουργείου
Περιβάλλοντος
και
Ενέργειας που περιλαμβάνει την
αναστολή
των
χρεώσεων
των
Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας στους
λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας και
διευκολύνσεις στους λογαριασμούς
φυσικού αερίου (άρθρο 32 και 33 του
Ν. 4872 ΦΕΚ Α 247/10.12.2021).
Επισυνάπτεται εδώ ο νόμος 4872/2021.

Έως τις 23/1/2022 η δήλωση των διευθυντικών στελεχών
στο ετήσιο έντυπο Ε4
Από το Γραφείο Τύπου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη παρατείνεται έως τις 23 Ιανουαρίου
2022 η προθεσμία που έχουν οι εργοδότες να δηλώσουν στο ετήσιο έντυπο Ε4
(Πίνακας Προσωπικού) τα διευθυντικά τους στελέχη. Ειδικότερα προβλέπεται ότι οι
εργοδότες που απασχολούν προσωπικό που κατά την ημερομηνία λήξης της
υποβολής του ετήσιου έντυπου Ε4 για το τρέχον έτος κατείχε θέση διευθυντικού
στελέχους, σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στην Υπουργική Απόφαση
90972/15.11.2021 (ΦΕΚ Β’ 5393) μπορούν να δηλώσουν την κτήση της ιδιότητας
αυτής στο ειδικό πεδίο του Ε4 έως την προαναφερθείσα ημερομηνία.
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (3520/Β΄/19-9-2019)
απόφαση
του
Υπουργού
Εργασίας
και
Κοινωνικών
Υποθέσεων,
«Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού
Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ενημέρωση ενδιαφερομένων για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας στη Διεθνή Έκθεση
PROWEIN 2022, 27-29 Μαρτίου 2022 στο Ντίσελντορφ
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΤΑ ΚΜ), στο πλαίσιο της
πολιτικής τους για την προβολή και προώθηση των προϊόντων της περιοχής, προτίθενται να συμμετάσχουν στη Διεθνή Έκθεση για
τον κλάδο του οίνου και των αλκοολούχων ποτών PROWEIN 2022, που θα πραγματοποιηθεί από τις 27 έως 29 Μαρτίου 2022 στο
Εκθεσιακό Κέντρο Messe Dusseldorf – Exhibition Centre, στο Ντίσελντορφ στη Γερμανία.
Στόχος της Περιφέρειας με τη συμμετοχή της είναι η προώθηση προς τη διεθνή αγορά των εκλεκτών τοπικών κρασιών και
αλκοολούχων ποτών που παράγονται στην εδαφική της επικράτεια, η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον οινικό κλάδο, η
εξωστρέφεια της παραγωγής και η τόνωση του πρωτογενούς τομέα της Περιφέρειας, που παίζει καταλυτικό ρόλο στην ελληνική
οικονομία εν γένει.
Η Δ.Ε. PROWEIN 2022 - International Trade Fair Wines and Spirits αποτελεί τη μεγαλύτερη και πιο δημοφιλή διεθνή έκθεση για τον
κλάδο του οίνου και των αλκοολούχων ποτών. Οι περισσότεροι ανά τον κόσμο επαγγελματίες και αγοραστές του κλάδου
επισκέπτονται την έκθεση, χρησιμοποιώντας την ως εργαλείο για την αναζήτηση συνεργατών από τη διεθνή αγορά οίνου και
αλκοολούχων ποτών.
Λόγω της πανδημίας του covid-19 οι διοργανώσεις του 2020 και του 2021 δεν πραγματοποιήθηκαν.
Η προηγούμενη διοργάνωση της Δ.Ε. PROWEIN διεξήχθη το 2019, όπου φιλοξένησε 6.900 εκθέτες από περισσότερες από 65 χώρες.
Την έκθεση επισκέφθηκαν περισσότεροι από 60.000 επαγγελματίες από 133 χώρες του κόσμου. Το 50% των επισκεπτών της
έκθεσης προερχόταν εκτός Γερμανίας, κυρίως από την Ιταλία και τη Γαλλία.
Στην έκθεση μπορούν να προβληθούν: Κρασιά, κρασιά με ονομασία προέλευσης, αφρώδη κρασιά, βιολογικά κρασιά, γλυκά κρασιά,
fruit wines, kosher wines, μη αλκοολούχα κρασιά και ποτά, ποτά βασισμένα σε κρασί, σαμπάνια, αποστάγματα όπως ούζο, ρακί,
τσίπουρο, λευκά αλκοολούχα ποτά, λικέρ, μπύρες, ανθρακούχο νερό, μεταλλικό νερό, αξεσουάρ για μπαρ και κάβες, εξοπλισμός,
περιοδικά του κλάδου κλπ.
Είναι η τέταρτη φορά που η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα συμμετάσχει στη μεγάλη αυτή έκθεση οίνου και αλκοολούχων
ποτών δίνοντας τη δυνατότητα σε σημαντικούς και ποιοτικούς παραγωγούς της Περιφέρειας να παρουσιάσουν τα μοναδικά τους
προϊόντα και δείχνοντας τον επαγγελματισμό των παραγωγών της Περιφέρειάς μας που στοχεύουν σε αγορές διαχρονικά αυξάνοντας
το κύρος τους. 1 Λόγω συγκεκριμένου αριθμού των stand, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας για την διάθεσή τους λαμβάνοντας
υπόψη:
• Τον εξαγωγικό χαρακτήρα της επιχείρησης και αν διαθέτει τις απαραίτητες πιστοποιήσεις,
• Τη δραστηριότητα της επιχείρησης και κατά πόσο συμβάλλει στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας,
• Την εκπροσώπηση όσο το δυνατό περισσότερων Περιφερειακών ενοτήτων της ΠΚΜ,
• Τις επιχειρήσεις που δεν έχουν ξανασυμμετέχει σε περίπτερο της Περιφέρειας σε διεθνείς εκθέσεις. Βασική προϋπόθεση για τη
συμμετοχή των επιχειρήσεων είναι τα προϊόντα τους να έχουν παραχθεί/ τυποποιηθεί/ μεταποιηθεί εντός της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας, καθώς επίσης η επωνυμία της επιχείρησης ή η ετικέτα της συσκευασίας των προϊόντων να μην παραπέμπουν σε άλλη
περιφέρεια.
Οποίοι συμμετέχοντες επιθυμούν να προβάλουν τα προϊόντα τους μέσα από το περίπτερο της Π.Κ.Μ., να δηλώσουν το ενδιαφέρον
τους μπορούν να δηλώσουν δήλωση συμμετοχής εδώ και
στα e-mail: g.karali@pkm.gov.gr ή dao@pkm.gov.gr το συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από την Τρίτη 28 Δεκεμβρίου 2021.
Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα 2313330350 κα. Γλυκερία Καραλή, 2313330391 κα.
Τσιαμπαλή Χαρίκλεια, κα. Μαρία Ελευθεριάδου 2313330052.
Δείτε εδώ την συνημμένη πρόσκληση.

Ενημέρωση από το ΕΠΑνΕΚ 2014-2020
Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών -EQUIFUND
Το Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών - ΤΑΕΣΥΜ (EquiFund) αποτελεί ένα επιτυχημένο εργαλείο του ΕΠΑνΕΚ, που βοήθησε πολλές
καινοτόμες επιχειρήσεις να χρηματοδοτηθούν.
Μπορείτε να δείτε εδώ μια συνοπτική παρουσίαση σε μορφή ψηφιακού εντύπου, με βασικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου
εργαλείου.
Ενδεικτικά πρότυπα δικαιολογητικών για την υποβολή αιτήματος τελικής καταβολής ενίσχυσης στη Δράση «Επιχορήγηση
Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων»
Δημοσιεύθηκαν από τον Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας & Επιχειρηματικότητας (ΕΦΕΠΑΕ)
ενδεικτικά πρότυπα δικαιολογητικών για την υποβολή αιτήματος τελικής καταβολής ενίσχυσης στη Δράση του ΕΠΑνΕΚ «Επιχορήγηση
Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων». Το αρχείο με τα πρότυπα δικαιολογητικά περιλαμβάνει διευκρινίσεις και χρήσιμες οδηγίες για την
ορθή υποβολή του αιτήματος τελικής καταβολής ενίσχυσης από τους δικαιούχους της Δράσης.
Δείτε το αρχείο των πρότυπων δικαιολογητικών εδώ

7η τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Υφιστάμενων
Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων»
Δημοσιεύθηκε η έβδομη (7η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση
Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με τη συμπληρωματική ένταξη δύο (2) αιτήσεων
χρηματοδότησης, δημόσιας δαπάνης 8.125,41 ευρώ. Τα συνολικά ενταγμένα έργα στη Δράση ανέρχονται σε χίλια διακόσια εβδομήντα
ένα (1.271) και η συνολική δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται σε 12.089.655,28 ευρώ.
Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ

27.8 εκ. ευρώ για έρευνα και καινοτομία από το Ταμείο Ανάκαμψης
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων Δελτίο Τύπου 21.12.2021: Με επιπλέον 27,8 εκ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης
«Ελλάδα 2.0» ενισχύεται άμεσα η Δράση «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» (ΕΔΚ), Β΄ κύκλος, Παρέμβαση II «Συμπράξεις
Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς». Πιο συγκεκριμένα, ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης είναι 27,8 εκ. ευρώ
και η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη από το Ταμείο Ανάκαμψης μέσω του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» ανέρχεται σε 24.72 εκ. ευρώ. Φορέας Υλοποίησης της Δράσης έχει ορισθεί η Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ).
Απευθύνεται αποκλειστικά στους δυνητικούς δικαιούχους 36 έργων της Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020. Οι
προτάσεις αυτές, αν και είχαν αξιολογηθεί με πολύ υψηλή βαθμολογία και θεωρούνται άριστες, δεν χρηματοδοτήθηκαν λόγω
εξάντλησης των διαθέσιμων πόρων. Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε:
«Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων καταφέρνει και στην απορρόφηση του Ταμείου Ανάκαμψης να είναι από τα πρώτα
Υπουργεία, όπως ακριβώς καταφέραμε να πρωταγωνιστήσουμε στην απορρόφηση των πόρων του ΕΣΠΑ. Μέσα στο 2021
προχωράμε στην προκήρυξη για τους δυνητικούς δικαιούχους 36 έργων της Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020 έτσι
ώστε όλες οι ώριμες προτάσεις να χρηματοδοτηθούν κανονικά. Συνεχίζουμε με τον ίδιο ρυθμό».
Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Χρίστος Δήμας δήλωσε σχετικά:
«Πήραμε συνειδητή απόφαση να αξιοποιήσουμε άμεσα τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης ώστε να χρηματοδοτήσουμε
ερευνητικές προτάσεις οι οποίες είχαν αξιολογηθεί με πολύ υψηλή βαθμολογία αλλά δεν είχαν χρηματοδοτηθεί επειδή είχε
εξαντληθεί ο προϋπολογισμός. Με αυτόν τον τρόπο επιβραβεύουμε την επιστημονική αριστεία και στηρίζουμε έμπρακτα την
επιστημονική και επιχειρηματική καινοτομία».
Ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας, Αθανάσιος Κυριαζής, δήλωσε σχετικά:
«Με τη πρόσκληση που υπογράψαμε, σήμερα, στοχεύουμε στην χρηματοδότηση ώριμων ερευνητικών προτάσεων από το Ελλάδα
2.0. Είναι η πρώτη πρόσκληση για ενισχύσεις έργων έρευνας και καινοτομίας από το Ταμείο Α νάκαμψης».

Υπογραφή της συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις επιχειρησιακές ρυθμίσεις του Σχεδίου «Ελλάδα 2.0»
από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ δελτίο τύπου 23.12.2021: Υπογράφηκε στις 21 Δεκεμβρίου 2021 η συμφωνία επιχειρησιακών
ρυθμίσεων για την υλοποίηση και παρακολούθηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0». Η
συμφωνία, την οποία υπέγραψαν ο Επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων κ. Paolo Gentiloni και ο Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών και αρμόδιος για το «Ελλάδα 2.0» κ. Θόδωρος Σκυλακάκης, καθορίζει λεπτομερώς τα βήματα παρακολούθησης της
υλοποίησης των έργων και μεταρρυθμίσεων που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο.
Συγκεκριμένα, η συμφωνία εξειδικεύει τις ρυθμίσεις και το χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης και υλοποίησης, τους δείκτες
εκπλήρωσης των προβλεπόμενων οροσήμων και στόχων, τις ρυθμίσεις για την παροχή πλήρους πρόσβασης της Επιτροπής στα
σχετικά δεδομένα τεκμηρίωσης, και, κατά περίπτωση, τα πρόσθετα ορόσημα και στόχους που σχετίζονται με την πληρωμή του
δανείου.
Με δεδομένο ότι η ειδοποιός διαφορά του Ταμείου Ανάκαμψης από τα υπόλοιπα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
είναι πως οι εκταμιεύσεις προς τα κράτη-μέλη πραγματοποιούνται με βάση την εκπλήρωση οροσήμων και στόχων, και όχι
δαπανών, η συμφωνία επιχειρησιακών ρυθμίσεων αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη για τη χώρα μας στη διαδρομή με στόχο την
αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.
Η συμφωνία επιχειρησιακών ρυθμίσεων (αρχείο στα αγγλικά) είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα www.greece20.gov.gr, του
«Ελλάδα 2.0».

Ανακοίνωση για την HOTEL EQUIPMENT & FOOD PRODUCT FAIRS 2022
Το Εμπορικό Τμήμα της Πρεσβείας της Τουρκίας στην Αθήνα μας ενημερώνει ότι, στις 18-21 Ιανουαρίου 2022 πρόκειται να
πραγματοποιηθεί η Έκθεση «HOTEL EQUIPMENT & FOOD PRODUCT FAIRS 2022» από την Ένωση Εξαγωγέων στην Τουρκία
- Aττάλεια με την επιχορήγηση του σχετιζόμενου φορέα εξαγωγής. Στην έκθεση προσκαλούνται τα στελέχη των διοικήσεων των
εταιριών που δραστηριοποιούνται στον τομέα εστιατορίου, κουζίνας, πλυντηρίων, fast food, εξαρτήματα υπηρεσιών, ενδύματα
προσωπικού, ξενοδοχειακών λευκών ειδών(hotel textile), Έπιπλα, Συστήματα Η/Υ και Τηλεπικοινωνίας, αίθουσες συνεδρίου,
κλιματισμού, φωτισμού, γεννητριών, κήπου, εξαρτημάτων πλαζ, ειδών καθαρισμού, αξεσουάρ για πισίνες, τζακούζι, ειδών
καθαρισμού πισίνας, διασκέδασης, ανελκυστήρων για αναπήρους, ειδών αθλητισμού, spa, ομορφιάς, ειδών κομμωτηρίου, –
καθώς και στον τομέα των κλαδικών εκδόσεων, και γαλακτοκομικά προϊόντα, κρεατικά προϊόντα, φυτικό έλαιο, κατεψυγμένα
τρόφιμα, όσπριο, μπαχαρικά και φυσικά προϊόντα, σοκολάτες και άλλα γλυκά, μαρμελάδα, ξηροί καρποί, πρόσθετες ουσίες και
συντηρητικά.
Παράλληλα με την έκθεση υπάρχει ειδική διοργάνωση από το Υπουργείο μας, το οποίο διαρκεί 3 μέρες (17-20 Ιανουαρίου 2022)
και περιλαμβάνει επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο καθώς και συναντήσεις με τους παραγωγούς. Οι λεπτομέρειες της
συγκεκριμένης διοργάνωσης είναι όπως παρακάτω:
Κατά τη διάρκεια των ημερομηνιών της έκθεσης (17-20 Ιανουαρίου 2022) το Υπουργείο μας θα καλύψει τα έξοδα διαμονής ενός
εκπροσώπου από κάθε εταιρία για 3 νύχτες σε ξενοδοχείο 5 αστέρων.
Τα έξοδα διαμονής θα καλυφθούν μόνο εφόσον οι επισκέπτες λάβουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και ταξιδέψουν στις
συγκεκριμένες ημερομηνίες (17-20 Ιανουαρίου 2022) (διαμονή 3 νυχτών). Σε περίπτωση που οι επισκέπτες επιθυμούν να
ταξιδέψουν λιγότερες μέρες ή σε διαφοροποιημένες ημερομηνίες, θα πρέπει να καλύψουν οι ίδιοι τα έξοδά τους.
Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Hotel Equipment (anfashotelequipment.com)
Anfaş FoodProduct (anfasfoodproduct.com)
Λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος στην έκθεση, ενδέχεται το Υπουργείο μας να μειώσει τον αριθμό των συμμετεχόντων στο
πρόγραμμα. Για αυτό το λόγο, παρακαλούνται οι εταιρείες που κάνουν αίτηση να μην προβούν σε προγραμματισμό του ταξιδιού
τους προτού λάβουν την τελική έγκριση από τη Πρεσβεία μας.
Oι εταιρείες που θέλουν να επισκεφτούν την έκθεση πρέπει να συμπληρώσουν την συννημμένη αίτηση και να μας την στείλουν
το αργότερο μέχρι τις 07.01.2022 στο e-mail atina@trade.gov.tr

Ανακοίνωση για την η διεθνή έκθεση World Smart
Energy Week Japan
Το Εμπορικό Τμήμα της Πρεσβείας του Τόκυο στην Αθήνα
μας ενημερώνει ότι, στις 16-18 Μαρτίου 2022 πρόκειται να
πραγματοποιηθεί η Διεθνής Έκθεση «World Smart Energy
Week Japan» από το EU - Japan Industrial Cooperation
Center. Η έκθεση δραστηριοποιείται
σε τεχνολογίες
ηλεκτρικών συσσωρευτών, δικτύων ηλεκτρικής ενέργεια,
ανανεώσιμες
πηγές
ενέργειας
και
μείωση
του
αποτυπώματος άνθρακα. Σκοπός της πρωτοβουλίας αυτής
είναι η υποστήριξη των ευρωπαϊκών Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) να δραστηριοποιηθούν και να
συνάψουν συνεργασίες με ιαπωνικές επιχειρήσεις στον
κλάδο των τεχνολογιών που έχουν σχέση με την κλιματική
αλλαγή και τη μείωση της χρήσης άνθρακα. Ειδικότερα
σχεδιάζεται η διοργάνωση ενός περιπτέρου 32,5 τ.μ. με
φυσική παρουσία του EU -Japan Industrial Cooperation
Center και ταυτόχρονη διαδικτυακή συμμετοχή 8 έως 12
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.
Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις θα εκπροσωπούνται στην
έκθεση από το EU Japan Industrial Cooperation Center,
αλλά παράλληλα θα συμμετέχουν διαδικτυακά και θα έχουν
B2B συναντήσεις. Παράλληλα θα πραγματοποιηθούν
διαδικτυακές Β2Β συναντήσεις για μεγαλύτερο αριθμό
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, οι οποίες θα λάβουν χώρα κατά
τη διάρκεια της έκθεσης, αλλά και μετά από αυτήν. Αν γίνει
εφικτό θα υπάρξουν Β2Β συναντήσεις και πριν από την
έκθεση. Η συμμετοχή στις Β2Β συναντήσεις είναι δωρεάν.
Μπορούν να συμμετάσχουν μόνο Ευρωπαϊκές MME και
Τεχνολογικές
Συστάδες
Επιχειρήσεων
που
δραστηριοποιούνται στην πράσινη ενέργεια και στην μείωση
του αποτυπώματος άνθρακα. Εννοείται ότι θα υπάρχει και
μια διαδικασία επιλογής, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι
συμμετοχές θα είναι κατάλληλες. Τυχόν ενδιαφερόμενες
επιχειρήσεις παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το
Γραφείο ΟΕΥ του Τόκυο, ecocomtokyo@mfa.gr , τηλ. +813-3404-5853, μέχρι τις 14/1/2022
Διαδικτυακό σεμινάριο «HPC Tech & Tools Training
Snippets»
Η EuroCC@Greece θα πραγματοποιήσει διαδικτυακό
σεμονάριο του ICS-FORTH με θέμα "HPC Tech & Tools
Training Snippets", στις 20 Ιανουαρίου, στις 16:00-18:30
μ.μ.
Το διαδικτυακό σεμινάριο στοχεύει να εισαγάγει το κοινό στη
χρήση διαφόρων εργαλείων που σχετίζονται με το HPC
μέσω εκπαιδευτικών μαθημάτων διάρκειας 15-20 λεπτών με
πρακτικά παραδείγματα.
Το διαδικτυακό σεμινάριο διοργανώνεται από το ICSFORTH, στο πλαίσιο του EuroCC@Greece, ενός έργου στο
πλαίσιο της κοινής επιχείρησης EuroHPC και του
προγράμματος Horizon 2020 (H2020) της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Για να δείτε το link για το zoom εδώ
Το κόστος συμμετοχής στο σεμινάριο είναι δωρεάν και θα
διεξαχθεί στα ελληνικά. Στο Marketplace μπορείτε να βρείτε
και να συνδεθείτε με HPC / Big Data / AI Professionals στην
Ελλάδα. Επιπλέον, μπορείτε να προσθέσετε τα δικά σας
στοιχεία και να εγγραφείτε ως μέλος της Κοινότητας του
EuroCC@Greece HPC Marketplace εδώ .
Focus Business Turkey December 2021
Το Εμπορικό Τμήμα του Γενικού Προξενείου της Τουρκικής
Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη απέστειλε το ενημερωτικό
δελτίο Focus Business Turkey Δεκέμβριος 2021 που έχει
ετοιμάσει το Υπουργείο Εμπορίου της Τουρκικής
Δημοκρατίας. Το δελτίο περιέχει ειδήσεις για την οικονομία,
αναφορές για τους τομείς εξαγωγών και για τις περιφέρειες.
Δείτε το εν λόγω ενημερωτικό δελτίο .

Διεθνής Έκθεση FASHION STYLE RUSSIA
Το Γραφείο Οικονομικών-Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μόσχα, μας ενημερώνει ότι στις
15-18 Φεβρουαρίου 2022 πρόκειται να πραγματοποιηθεί η
Διεθνής Έκθεση Ένδυσης, Υπόδησης, Αξεσουάρ και
Υπηρεσιών «FASHION STYLE», η οποία διοργανώνετε με την
υποστήριξη του Υπουργείου Βιομηχανίας και Εμπορείου, του
ΕΒΕ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και του Ρωσικού Εξαγωγικού
Κέντρου. Η έκθεση διεξάγεται για πρώτη φορά και θα
συγκεντρώσει όλους τους τομείς της μόδας σε μια πλατφόρμα:
γυναικεία, ανδρικά, παιδικά, αθλητικά ενδύματα, εσώρουχα,
γούνες και δερμάτινα προϊόντα, υποδήματα, τσάντες και
δερμάτινα είδη, καθώς και υπηρεσίες προώθησης (μάρκετινγκ,
logistics,
merchandising,
σήμανσης,
εκπαίδευσης,
πιστοποίησης).
Η έκθεση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Ρωσικής
Εβδομάδας Κλωστοϋφαντουργίας και Ελαφριάς Βιομηχανίας,
στις 14-17 Μαρτίου 2022, Μόσχα, Expocenter.
• Η πρώτη συνεδρία του FASHION STYLE RUSSIA θα
πραγματοποιηθεί στη Μόσχα, στο εκθεσιακό κέντρο
CROCUS EXPO.
• Στη δεύτερη συνεδρία, 29 Αυγούστου - 1 Σεπτεμβρίου 2022,
στο ίδιο εκθεσιακό χώρο CROCUS EXPO θα
πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα όλες οι εκδηλώσεις της
Ρωσικής Εβδομάδας Κλωστοϋφαντουργίας και Ελαφριάς
Βιομηχανίας όπως : Διεθνής Έκθεση FASHION STYLE,
Διεθνής Έκθεση Κλωστοϋφαντουργίας και υφασμάτων
INTERFABRIC, Σαλόνι Κλωστοϋφαντουργίας για το σπίτι
TEXTILE & HOME, Διεθνής Έκθεση Εργοστασίων με
Ελεύθερες
Παραγωγικές
Εγκαταστάσεις
FACTORY
OUTSOURCE WEEK.
Επισυνάπτεται παρουσίαση της έκθεσης με τις πληροφορίες
και τα πακέτα συμμετοχής.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται
την
ιστοσελίδα
της
έκθεσης
https://fashionexpo.ru/
Επίσης, στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης Ένδυσης,
Υπόδησης, Αξεσουάρ και Υπηρεσιών «FASHION STYLE
RUSSIA» (15-18.02.2022) πρόκειται να διεξαχθεί στη Μόσχα
η θεματική ενότητα (salon) «INTERFUR», η οποία αφορά
τους τομείς της γούνας, των δερμάτινων ειδών, τον εξοπλισμό
κατασκευής γούνινων ενδυμάτων και τα αξεσουάρ. Στην
«INTERFUR» θα λάβουν μέρος διεθνείς οίκοι δημοπρασιών,
εταιρείες χονδρικής πώλησης γούνας και δέρματος,
κατασκευαστές γούνας και δερμάτινων ειδών, ενώσεις και
σύνδεσμοι, κατασκευαστές καλλυντικών περιποίησης γούνας
και δέρματος, καθαριστήρια γουναρικών και μεταφορικές
εταιρείες. Επισυνάπτεται παρουσίαση της θεματικής ενότητας
(salon) με περισσότερες πληροφορίες.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται τον διαδικτυακό τόπο της «INTERFUR»
https://interfur.ru/en

Παράταση προθεσμίας- Προκήρυξη δεκαοκτώ
καινοτόμων έργων στον Καναδά
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδος στην Οττάβα ενημερώνει ότι δόθηκε
παράταση για την υποβολή προτάσεων μέχρι την 14η
Ιανουαρίου 2022, για την προκήρυξη 18 καινοτόμων έργων ,
της Δράσης LCBA (Carbon and Circular Economy Business
Action ) στους τομείς:
α) γεωργίας, β) υδατοκαλλιέργειας και αγροδιατροφής,
γ) ηλεκτρισμού, κτιρίων και υποδομών, δ) απορριμμάτων και
πλαστικών και ε) μεταφορών.
Λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες στην ακόλουθη ιστοσελίδα:
https://lcbacanada.com/challenges/
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την κα Ana
Guallarte (email :ana.guallarte@eeas.europa.eu) ή με την
LCBA
στις
ακόλουθες
ηλεκτρονικές
διευθύνσεις: info@lcbacanada.com;
todd.allmendinger@lcbacanada.com,
για
περισσότερες
πληροφορίες.

Γ΄ Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων σε ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ πρόγραμμα τηλεκατάρτισης για ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
στον ιδιωτικό τομέα
Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της
ιδιωτικής οικονομίας για συμμετοχή τους σε επιδοτούμενο πρόγραμμα τηλεκατάρτισης, ανεξάρτητα του τόπου κατοικίας του στην
Ελλάδα.
Η Γ΄ Πρόσκληση αφορά υποψήφιους ωφελούμενους για το πρόγραμμα «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ».
Οι συμμετέχοντες θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο διαμορφώνεται σε €5 ανά ώρα κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων
των νόμιμων κρατήσεων και ασφαλιστικών εισφορών.
Το πρόγραμμα κατάρτισης είναι διάρκειας 70 ωρών.
Δικαίωμα Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής, έχουν εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα ανεξαρτήτως του κλάδου ή του
είδους της επιχείρησης όπου απασχολούνται, και είναι:
α) Είτε πλήρους απασχόλησης,
β) Είτε εποχικά εργαζόμενοι,
γ) Είτε μερικής απασχόλησης.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων γίνονται μόνον μέσω της ακόλουθης ηλεκτρονικής πλατφόρμας: https://katartisialuminio.gr/
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Τρίτη 4 Ιανουαρίου2022.
Για περισσότερες πληροφορίες: site: Sbe.org.gr e-mail: dinaki@sbe.org.gr τηλ: 2310 539817

Workshop με θέμα: «Υποστήριξη της Ελλάδας για την ενίσχυση του πλαισίου που διέπει την υπερχρέωση»
Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους θα πραγματοποιήσει διαδικτυακό εκπαιδευτικό σεμινάριο προς τους
επαγγελματικούς φορείς του ιδιωτικού τομέα, την Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 15:30 - 17:30 μ.μ. όπου θα παρουσιαστούν οι
ακόλουθες θεματικές ενότητες:
•
•
•
•

μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης και οι δομές ενημέρωσης και υποστήριξης οφειλετών,
εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών φυσικών και νομικών προσώπων,
διαδικασία εξυγίανσης οφειλών επιχειρήσεων,
παροχή 2ης ευκαιρίας, μέσω πτώχευσης και ταυτόχρονης απαλλαγής από όλα τα χρέη.

Η ΕΓΔΙΧ έχει προγραμματίσει μια σειρά αντίστοιχων ενημερωτικών δράσεων, με στόχο την ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων
φορέων και την εξοικείωσή τους με τις σχετικές διαδικασίες του θεσμικού πλαισίου. Απώτερος σκοπός είναι η αντιμετώπιση της
υπερχρέωσης στη χώρα μας.
H εν λόγω ενημερωτική εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου με τίτλο «Υποστήριξη της Ελλάδας για
την ενίσχυση του πλαισίου που διέπει την υπερχρέωση». Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση
των εφαρμοστικών μέτρων που απαιτούνται για την πλήρη ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 1023/2019 για την αντιμετώπιση
του ιδιωτικού χρέους. Η ενημερωτική δράση, αποσκοπεί στην περαιτέρω εξοικείωση και ευαισθητοποίηση των εμπλεκόμενων
φορέων με τις διαδικασίες του Νόμου 2 4738/2020 (Α' 207) για τη ρύθμιση των οφειλών και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας, καθώς
και στην παρουσίαση των τροποποιήσεων που επήλθαν κατά το διάστημα που μεσολάβησε από την ψήφισή του έως σήμερα. Ο
Νόμος 4738/2020 αποτελεί μια σημαντική νομοθετική παρέμβαση για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, που αντικατέστησε
όλα τα προηγούμενα επιμέρους εργαλεία διευθέτησης οφειλών και εισήγαγε καινοτομίες, σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς
πρακτικές. Συγκεκριμένα, μέσω της επιτάχυνσης των διαδικασιών πρόληψης και αντιμετώπισης της υπερχρέωσης, επιδιώκονται
οφέλη τόσο για την κοινωνία όσο και την εθνική οικονομία. Το έργο εποπτεύεται από την ΕΓΔΙΧ του Υπουργείου Οικονομικών και
υλοποιείται από την ανάδοχο ιδιωτική εταιρεία συμβούλων KPMG, στην οποία ανατέθηκε η εκπόνηση των εργασιών, κατόπιν
διαγωνισμού, από τη Γενική Διεύθυνση Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (DG Reform) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που
χρηματοδοτεί το έργο στο πλαίσιο του προγράμματος τεχνικής υποστήριξης (TSI).
Για να παρακολουθήσετε την εκδήλωση εδώ.
Μετά την εγγραφή, οι συμμετέχοντες θα λάβουν με σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τον σύνδεσμο διασύνδεσής τους
στην ενημερωτική τηλεδιάσκεψη.
Για να δείτε το πρόγραμμα εδώ και την πρόσκληση εδώ
Για περισσότερες πληροφορίες: site: http://www.keyd.gov.gr/ e-mail: egdix.gram@keyd.gov.gr
τηλ: 2132125665

Ζήτηση συνεργασίας από το Ισραήλ
Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας στο Τελ Αβίβ μας ενημερώνει ότι περιήλθε στο
Γραφείο ΟΕΥ μέσω της Κεντρικής Ομοσπονδίας Επιμελητηρίων του Ισραήλ ανακοίνωση ενδιαφέροντος της μεγαλύτερης ισραηλινής
αλυσίδας super markets Shufersal για εισαγωγή εμφιαλωμένου μεταλλικού νερού από την Ελλάδα.
Παρακαλούνται τα μέλη του ΒΕΘ που παράγουν σχετικά προϊόντα και ενδιαφέρονται να προωθήσουν τα προϊόντα τους για απ'
ευθείας επικοινωνία με την κυρία Sharon Mermelstein - Deputy Director International Relations Division, Tel.+972-35631021, Fax.+972-3-5619027, Ε-mail: sharonc@chamber.org.il, www.chamber.org.il. Επίσης να ενημερώσουν το γραφείο ΟΕΥ
για την πορεία τυχόν εξελίξεων.

Ρυθμίσεις για την καταβολή του ειδικού εποχικού
βοηθήματος του ΟΑΕΔ και την κάλυψη ασφαλιστικών
εισφορών
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Με τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων που κατατέθηκε στο πολυνομοσχέδιο του
Υπουργείου Υγείας αντιμετωπίζονται τα ζητήματα που προέκυψαν
για μερίδα δικαιούχων (εργαζόμενοι στους τομείς του πολιτισμού
και του τουρισμού με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης
που έλαβαν αποζημίωση ειδικού σκοπού σε συνέχεια υποβολής
μονομερούς δήλωσης) για τη χορήγηση του ειδικού εποχικού
βοηθήματος του άρθρου 22 του ν. 1836/1989 του ΟΑΕΔ για το
2021. Ταυτόχρονα καθίσταται δυνατή η ολοκλήρωση της
απεικόνισης των ημερών ασφάλισης (ενσήμων) για όσους
δικαιούχους δεν ήταν δυνατή η διασταύρωση των στοιχείων τους,
ώστε να υποβληθεί η σχετική ΑΠΔ από το Υπουργείο Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων και να λάβουν την ασφαλιστική
κάλυψη που προβλέπει ο νόμος. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται
ότι, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, ειδικά για το
έτος 2021, δικαιούνται να λάβουν το ειδικό εποχικό βοήθημα του
άρθρου 22 του ν. 1836/1989 εργαζόμενοι που ήταν δικαιούχοι και
έλαβαν το βοήθημα του έτους 2019 ή 2020 κατά το χρονικό
διάστημα μεταξύ 10 Σεπτεμβρίου 2021 και 30 Νοεμβρίου 2021,
ανεξαρτήτως του κλάδου των ημερών ασφάλισής τους κατά το
έτος 2020 και της ιδιότητάς τους κατά το χρόνο της αίτησής τους
(τηρουμένων των λοιπών προϋποθέσεων του προαναφερθέντος
άρθρου) και έλαβαν την αποζημίωση ειδικού σκοπού από το
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κατόπιν
υποβολής μονομερούς υπεύθυνης δήλωσης, εφόσον υπάγονται
σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες: α) εργαζόμενοι στον τομέα
του πολιτισμού, εγγεγραμμένοι στην ειδική ηλεκτρονική
πλατφόρμα artandcultureprofessionals.services.gov.gr στο ΠΣ
ΕΡΓΑΝΗ για τους οποίους είτε δεν έχει υποβληθεί η σχετική ΑΠΔ
από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μέχρι τη
δημοσίευση της προτεινόμενης ρύθμισης, είτε έχει υποβληθεί η
σχετική ΑΠΔ και έχουν υπαχθεί σε κλάδο ασφάλισης που δεν τους
καθιστά δικαιούχους του ειδικού εποχικού βοηθήματος, β)
εργαζόμενοι στον τουριστικό κλάδο με δικαίωμα υποχρεωτικής
επαναπρόσληψης για τους οποίους δεν έχει υποβληθεί η σχετική
ΑΠΔ από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Για όσους εκ των ανωτέρω δικαιούχους δεν έχουν υποβάλει
αίτηση στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ για την καταβολή του
ειδικού εποχικού βοηθήματος, η σχετική προθεσμία που
προβλέπει ο νόμος παρατείνεται έως 28 Φεβρουαρίου 2022.
Επιπροσθέτως, οι εργαζόμενοι στον τομέα του πολιτισμού,
εγγεγραμμένοι
στην
ειδική
ηλεκτρονική
πλατφόρμα
artandcultureprofessionals.services.gov.gr του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ
καθώς και οι εργαζόμενοι στον τουριστικό κλάδο με δικαίωμα
υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, οι οποίοι έλαβαν την
αποζημίωση ειδικού σκοπού κατόπιν υποβολής μονομερούς
υπεύθυνης δήλωσης με βάση τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου
τους (ΑΦΜ), για τους οποίους δεν είναι δυνατή η διασταύρωση
των στοιχείων τους με τα στοιχεία που τηρεί ο e-ΕΦΚΑ (όπως
ΑΜΑ, ΑΜΚΑ), λαμβάνουν ΑΜΑ που τους αποδίδεται από τον eΕΦΚΑ και ασφαλίζονται από το Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων επί του ποσού της αποζημίωσης ειδικού
σκοπού και με βάση το βασικό πακέτο κάλυψης ασφαλιστικών
εισφορών.
Νέες προθεσμίες για δηλώσεις Covid για υπεκμισθώσεις
ακινήτων
ΑΑΔΕ Δελτίο Τύπου 20.12.2021: Με σκοπό την επιτάχυνση
καταβολής των δηλώσεων COVID που αφορούν υπεκμισθώσεις
ακινήτων, με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή: α) από την 21η Δεκεμβρίου
2021 μέχρι και την 10η Ιανουαρίου 2022, οι εκμισθωτές ακινήτων,
των οποίων τα ακίνητα έχουν υπεκμισθωθεί, μπορούν να
υποβάλουν αρχική ή τροποποιητική «Δήλωση Covid» ή/ και
τροποποιητική (όχι αρχική) «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων
Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» για τους μήνες Νοέμβριο 2020
μέχρι και Ιούλιο 2021. Β)από την 11η Ιανουαρίου 2022 μέχρι και
την 21η Ιανουαρίου 2022, οι υπεκμισθωτές ακινήτων δύνανται να
υποβάλουν τροποποιητική «Δήλωση Covid» για τους παραπάνω
μήνες.

Ζητήσεις συνεργασίας από την Ινδία
Η Πρεσβεία της Ινδίας στην Αθήνα ενημερώνει ότι η Bharat
Heavy Electrical Limited (BHEL), ένας κορυφαίος κρατικός
κατασκευαστής εξοπλισμού ολοκληρωμένων σταθμών
παραγωγής ενέργειας και ένας από τους μεγαλύτερους
μηχανικούς και κατασκευαστικούς οργανισμούς της Ινδίας,
αναζητά ενδιαφερόμενους συνεργάτες, Expression of
Interest (EoI), για την κατασκευή:
1) Σύστημα Ηλεκτρόλυσης Παραγωγής Υδρογόνου
2) Σύστημα κυψελών καυσίμου PEM με βάση το υδρογόνο
Η προθεσμία για τη λήψη απαντήσεων για το EoI είναι η 15η
Δεκεμβρίου 2021.
Δείτε εδώ την συνημμένη επιστολή
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:
https://www.bhel.com/expression-interest-eoi-partneringbhel-regard-i-electrolyser-system-hydrogen-production-ii και
στο email: techeoi@bhel.in
_______
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
______
Η εταιρία NETU SOLVENTS, μια εταιρεία στην Ινδία
ενδιαφέρεται να εξάγει το “AD BLUE” – DIESEL EXHAUST
FLUID, μια λύση που χρησιμοποιείται σε βαρέα
επαγγελματικά οχήματα για τη μείωση της ρύπανσης. Η
τεχνολογία που σχετίζεται με τα υγρά καυσαερίων ντίζελ είναι
παγκοσμίως αναγνωρισμένη για τον περιορισμό της
ρύπανσης. Αυτή είναι μια βασική και υποχρεωτική απαίτηση
σε πολλές χώρες. Αποτελεί το 3-4% του ντίζελ που
καταναλώνεται από ένα HCV, αυτό το προϊόν εισάγεται
κυρίως από διαφορετικές χώρες και παρέχεται σε μεγάλες
εταιρείες logistics, εταιρείες εξόρυξης, εταιρείες παραγωγής
πετρελαίου και εταιρείες αυτοκινήτων.
Για να δείτε το προφίλ της εταιρείας εδώ
Για περισσότερες πληροφορίες: site: www.greenoxindia.in
email: info@greenoxindia.in
τηλ :91-704288819
τηλ: 2313 330918

Εκθέσεις στην Ελλάδα
WORLD TOURISM EXPO
Πόλη: Αθήνα
Ημερομηνία: 1-3 Απριλίου 2021
Εκθέματα: Έκθεση τουρισμού
Πληροφορίες: Site: https://mact.gr/ , τηλ: 2110129575 e-mail: info@mact.gr
FRESKON-ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
Πόλη: Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης
Ημερομηνία: 07-09/04/2022
Εκθέματα: Έκθεση για φρούτα και λαχανικά
Πληροφορίες: Site https://freskon.helexpo.gr/ τηλ: 2310291161 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
3Ο YACHTING FESTIVAL ATHENS
Πόλη : Καλλιθέα, Αθήνα
Ημερομηνία:7-10/04/2022
Εκθέματα: Θαλάσσια σπορ
Πληροφορίες: Site: www.mact.gr, e-mail: g.karachristos@mact.gr τηλ: 2110129575

Διεθνείς Εκθέσεις

JEWELLERYANTALYA
Πόλη: Αττάλεια, Τουρκία
Ημερομηνία: 7-11 Ιανουαρίου 2022
Εκθέματα: Έκθεση κοσμημάτων
Πληροφορίες: site:www.musavirlikler.gov.tre-mail: atina@ticaret.gov.tr
32nd INTERNATIONAL HOSPITALITY INDUSTRY EQUIPMENTS EXHIBITION
Πόλη: Αττάλεια, Τουρκία
Ημερομηνία: 18 - 21 Ιανουαρίου 2022
Εκθέματα: Έκθεση ξενοδοχειακού εξοπλισμού
Πληροφορίες:site:https://www.anfashotelequipment.com/
e-mail: thessaloniki@trade.gov.tr
39th INTERNATIONAL FAIR OF KHARTOUM
Πόλη: Χαρτούμ, Σουδάν
Ημερομηνία: 19-26 Ιανουαρίου 2022
Εκθέματα: Γενική Εμπορική Έκθεση
Πληροφορίες: site: www.khartoumexpo.com, e-mail: fk.mrkm@sudanfreezones.com
3rd LESHOW INSTABUL
Πόλη: Κωνσταντινούπολη
Ημερομηνία: 20-22 Ιανουαρίου 2022
Εκθέματα: Έκθεση μόδας
Πληροφορίες: site:https://leshowistanbul.com/en/home/
ISTANBULFURNITUREFAIR
Πόλη: Κωνσταντινούπολη
Ημερομηνία: 25-30 Ιανουαρίου 2022
Εκθέματα: Έκθεση επίπλων
Πληροφορίες: site:https://www.istanbulfurniturefair.com/
CHRISTMASWORLD
Πόλη: Φρανκφούρτη
Ημερομηνία: 28-31 Ιανουαρίου 2022
Εκθέματα: εποχιακής διακόσμησης
Πληροφορίες: Site: https://greece.messefrankfurt.com , τηλ:2106410405
e-mail:info@messefrankfurt.gr

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βερολίνο, απέστειλε :
-Ενημερωτικό έγγραφο με θέμα : Αναβολή και ακύρωση Διεθνών Εμπορικών Εκθέσεων στη Γερμανία κατά το επόμενο
χρονικό διάστημα .Το εν θέματι κείμενο έχει αναρτηθεί και στο site:http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikonupotheseon/office/823
-Ενημερωτικό έγγραφο με θέμα : Νέος Πρόεδρος της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Τράπεζας
(Bundesbank)
-Ενημερωτικό έγγραφο με θέμα : Παράταση οικονομικής ενίσχυσης γερμανικών επιχειρήσεων από το Ταμείο Οικονομικής
Σταθερότητας - Μέτρα στήριξης από Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Τα εν θέματι κείμενα έχουν αναρτηθεί και στο site:http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikonupotheseon/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 .
ΙΤΑΛΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Ρώμη , απέστειλε Ετήσια Έκθεση 2020
Γραφείου ΟΕΥ Ρώμης σε συνεργασία με το Γραφείο ΟΕΥ Μιλάνου, διαθέσιμη και ηλεκτρονικά στον διαδικτυακό κόμβο
AGORA του Υπουργείου Εξωτερικών στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikonupotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/78429
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στη Ρώμη (www.agora.mfa.gr ), http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/office/843 , email:
ecocom-rome@mfa.gr ,τηλ: (+39) 06 85375550,2 .

Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης της Χρονιάς το 1555
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη
ανακοίνωση:Σημαντική διάκριση απέσπασε ο νέος Ενιαίος Αριθμός Εξυπηρέτησης Πολιτών 1555 για εργασιακά και
ασφαλιστικά θέματα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στα Εθνικά Βραβεία Εξυπηρέτησης Πελατών,
που απονεμήθηκαν την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου από το Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών (ΕΙΕΠ). Συγκεκριμένα,
το 1555 έλαβε το πρώτο Βραβείο στην κατηγορία Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών της Χρονιάς. Η διάκριση
αυτή αποτυπώνει τη μέχρι τώρα επιτυχημένη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου, αλλά και τη νέα κουλτούρα που εκφράζει
και υπηρετεί, σε θέματα εξυπηρέτησης του πολίτη. «Το 1555 αποτελεί ένα έργο τομή στην εξυπηρέτηση των πολιτών από
το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και τους εποπτευόμενους φορείς ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ και ΟΠΕΚΑ,
καταργώντας οριστικά τις συνθήκες ταλαιπωρίας που βίωναν μέχρι πρότινος.
Θυμίζω τις εικόνες με τα κατεβασμένα τηλέφωνα και τις αναμονές στο ακουστικό μέχρι να βρεθεί υπάλληλος στην άλλη
άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Εικόνες που δεν τιμούσαν κανέναν και πρωτίστως Οργανισμούς όπως ο ΕΦΚΑ, που
ασκούν κοινωνική πολιτική και οφείλουν να ανταποκρίνονται άμεσα στις ανάγκες των πολιτών. Ήδη έχουν εξυπηρετηθεί
πάνω από 770.000 κλήσεις μέσα σε 5 μήνες λειτουργίας, δωρεάν και με ελάχιστο χρόνο αναμονής. Μέχρι τώρα έχει γίνει
κατορθωτό το 85% όσων καλούν να παίρνουν άμεση απάντηση και να κλείνει το θέμα τους. Ωστόσο και οι υπόλοιποι, με
πιο περίπλοκες υποθέσεις, λαμβάνουν απάντηση μετά από κάποιο, σύντομο σχετικά, χρονικό διάστημα. Διαβεβαιώνω
όλους όσους περιμένουν αυτή τη στιγμή απάντηση ότι θα τη λάβουν. Και ότι οι προσπάθειες όλων των ειδικών και των
υπαλλήλων που εμπλέκονται με το θέμα έχουν στραφεί στην αντιμετώπιση των εκκρεμών αυτών υποθέσεων. Η σημερινή
βράβευση είναι μία απάντηση σε όσους έσπευσαν να αμφισβητήσουν αυτή την προσπάθεια, αλλά και μία ακόμη απόδειξη
ότι έγινε ένα μεγάλο βήμα μπροστά», δήλωσε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης.
Αντικαθιστώντας επτά διαφορετικά τηλεφωνικά κέντρα και γραμμές που υπήρχαν μέχρι πρότινος, το 1555 αποτελεί πλέον
το ενιαίο σημείο επαφής του πολίτη με τις υπηρεσίες του Υπουργείου. Λειτουργεί σε 24ωρη βάση, επτά ημέρες την
εβδομάδα και είναι δωρεάν για όσους καλούν. Έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία μια πιλοτική περίοδο 100 ημερών,
καλύπτει σήμερα το σύνολο των εποπτευόμενων φορέων και των υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων και συγκεκριμένα: ΕΦΚΑ, ΟΠΕΚΑ, ΟΑΕΔ, Υπηρεσίες Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εργασιακά Θέματα (ΕΡΓΑΝΗ),
Ισότητα Φύλων και Δημογραφική Πολιτική, καθώς και τα θέματα Βίας Κατά των Γυναικών, όπου οι κλήσεις παραπέμπονται
στο ειδικό τηλεφωνικό κέντρο 15900. Οι κύριες δραστηριότητες του τηλεφωνικού κέντρου περιλαμβάνουν την υποδοχή των
αιτημάτων των πολιτών, την παροχή πληροφόρησης, την καταγραφή και επίλυση εξατομικευμένων θεμάτων, μέσω
συστήματος ticketing. Η λειτουργία του υποστηρίζεται από ομάδα 1.000 συνολικά ατόμων, στελεχών του Υπουργείου, των
εποπτευόμενων φορέων και εταιριών του ιδιωτικού τομέα με υψηλή τεχνογνωσία και εξειδίκευση στο σχεδιασμό και την
παροχή υπηρεσιών.Η λειτουργία του 1555 ήρθε να καλύψει κενά και χρόνια προβλήματα στην επικοινωνία με τον πολίτη,
όπως η ύπαρξη διαφορετικών τηλεφωνικών κέντρων, με ωράριο λειτουργίας δημοσίων υπηρεσιών και περιορισμένες
δυνατότητες εξυπηρέτησης.
Μέχρι πρότινος, η δυνατότητα υποδοχής κλήσεων από τις διάφορές υπηρεσίες δεν ξεπερνούσε τις 1.500 ημερησίως και ο
μέσος χρόνος αναμονής ήταν 15 λεπτά. Σήμερα, το τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρετεί καθημερινά πάνω από 8.000 κλήσεις
κατά μέσο όρο, ενώ οι πολίτες λαμβάνουν άμεσα απάντηση στο 85% των υποθέσεων που τους αφορούν.
Στο αμέσως επόμενο διάστημα, η λειτουργία του 1555 θα ενισχυθεί περαιτέρω, με δράσεις που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη
όπως η αναβάθμιση της ιστοσελίδας και η δημιουργία ειδικής ψηφιακής εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα, καθώς και η
ανάπτυξη νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

EΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΑΔΔΕ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1251/13.12.2021 (ΑΔΑ:6ΠΥ146ΜΠ3Ζ-6ΕΠ)
Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης της εισφοράς προστασίας του περιβάλλοντος για τα
πλαστικά προϊόντα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4736/2020 (Α'200) όπως ισχύει, καθώς και της διαδικασίας
επιβολής, είσπραξης και απόδοσης αυτής. (ΦΕΚ 5982/20.12.2021)
Για περισσότερες πληροφορίες: www.aade.gr
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1250/07.12.2021 (ΑΔΑ: Ω2ΙΞ46ΜΠ3Ζ-Β2Δ)
Επέκταση του Καταστήματος Αφορολογήτων, Αδασμολογήτων και Φορολογημένων Ειδών της Κ.Α.Ε. Α.Ε. στον Διεθνή
Αερολιμένα Αθηνών «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» (ΦΕΚ 5827/14.12.2021)
Για περισσότερες πληροφορίες: www.aade.gr
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2230/09.12.2021 (ΑΔΑ: ΩΤ6546ΜΠ3Ζ-ΦΛ3)
Κοινοποίηση της αριθ. Α. 1205/25.08.2021 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Τροποποίηση του άρθρου 19 της υπ’ αριθμ.
Τ.1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ (Β’ 516) «Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών
και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κλπ» και του άρθρου 3 της αρ. πρωτ. Δ. 179/7/7.2.2005 ΑΥΟΟ (Β’
215) «Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία απαλλαγής από τον ΕΦΚ που αναλογεί στα καύσιμα των βοηθητικών
σκαφών θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας» (Β’ 4040) - Παροχή συμπληρωματικών διευκρινίσεων επί του άρθρου 19 της αριθ.
Τ.1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ (Β’ 516) Για περισσότερες πληροφορίες: www.aade.gr
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ Α1253/17.12.2021 (ΦΕΚ 6050/20.12.2021)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ18Α 5017560 ΕΞ2010/22.04.2010 ΑΥΟ «Όροι και προϋποθέσεις για την απαλλαγή από
δασμούς και φόρους των καυσίμων που περιέχονται στις κανονικές δεξαμενές των μηχανοκίνητων οχημάτων δημοσίας χρήσης
μεταφοράς εμπορευμάτων που εισέρχονται στην χώρα μας από τρίτες χώρες - καθορισμός ανώτατης ποσότητας», (Β’ 610).
Για περισσότερες πληροφορίες www.aade.gr
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1254/16.12.2021 (ΦΕΚ 6053/20.12.2021)
Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για την παροχή δημοσίων πληροφοριών (open data) σχετικά με την κατάσταση κίνησης ή
ακινησίας των οχημάτων για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα, την τρέχουσα κατάσταση ασφάλισής τους,
τυχόν δήλωσή τους ως απωλεσθέντων ή κλαπέντων, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr ΕΨΠ) και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Διαδικασία και λεπτομέρειες χορήγησης των στοιχείων μητρώου οχημάτων από
την Α.Α.Δ.Ε., προς δημοσίευση.
Για περισσότερες πληροφορίες www.aade.gr
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1255/17.12.2021 (ΦΕΚ 6053/20.12.2021)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1162/2018 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Υποβολή
Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω
διαδικτύου» (Β’ 3579).
Για περισσότερες πληροφορίες www.aade.gr
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2231/17.12.2021 (ΑΔΑ:ΩΔΧ046ΜΠ3Ζ-Λ6Μ)
Επικαιροποίηση των οδηγιών εφαρμογής του νομικού πλαισίου χορήγησης ατέλειας από το δασμό εισαγωγής των συσκευών
και οργάνων που προορίζονται για την ιατρική έρευνα, διάγνωση και θεραπεία (άρθρα 57-58 του Κανονισμού (ΕΚ) 1186/09).
Για περισσότες πληροφορίες www.aade.gr
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ(ΓΔΦΔ)
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2233/23.12.2021 (ΑΔΑ: 9ΜΑΡ46ΜΠ3Ζ-ΚΡΥ)
«Διαχείριση των εκκρεμών δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου από τις Δ.Ο.Υ.»
Για περισσότερες πληροφορίες www.aade.gr
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1257/20.12.2021 (ΦΕΚ 6180/23.12.2021)
«Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1006/ 31-12-2013 (Β’ 19/2014) απόφασης Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας
Δημοσίων Εσόδων «Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/Μεταβολής Στοιχείων
και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας.»
Για περισσότερες πληροφορίες www.aade.gr
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1258/21.12.2021 (ΦΕΚ 6094/22.12.2021)
«Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1179/2021 (Β΄ 3750) απόφασης»
Για περισσότερες πληροφορίες www.aade.gr

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα
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11/01/2022
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΡΙΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ
ΤΗΛ:2313327867

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ
4ΗΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

24/01/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΕΝΟΠΛΩΝ
ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ - ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Α/Φ ΑΣΕΠΕ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΟΥΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛ:2106593433

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

26/01/2022 ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛ:
2313307195

ΓΝΘ Γ. 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.

