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Έναρξη υποβολών στη Δράση «Εξοικονόμηση κατ΄
οίκον ΙΙ»

Έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για το Ειδικό
Εποχικό Βοήθημα έτους 2019

Ενεργοποιήθηκε τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019 και
ώρα 12:00 η πλατφόρμα για την ηλεκτρονική υποβολή
των αιτήσεων για τον δεύτερο κύκλο του προγράμματος
«Εξοικονόμηση κατ’ οίκον», το οποίο παρέχει
επιχορηγήσεις και άτοκα δάνεια για την ενεργειακή
αναβάθμιση κατοικιών. Οι αιτήσεις υποβάλλονται
ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Προγράμματος
https://exoikonomisi.ypen.gr/ και την σχετική υποσελίδα
για τον Β’ Κύκλο https://exoikonomisi-b.ypen.gr/ . Εκεί
παρέχονται αναλυτικές Οδηγίες για την υποβολή της
αίτησης καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες μέσα από
τον Οδηγό Εφαρμογής και τα Παραρτήματα του Β’ κύκλου
του Προγράμματος, στις Συχνές Ερωτήσεις, στα Τεχνικά
Εγχειρίδια Εισαγωγής Στοιχείων στο Πληροφοριακό
Σύστημα. Για ερωτήσεις που αφορούν στο πρόγραμμα και
στη διαδικασία υποβολής της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 210 3000877 ή
στην ηλεκτρονική διεύθυνση infoekoii@etean.com.gr .
Ειδικά για τεχνικά προβλήματα στην υποβολή της αίτησης
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα
τηλέφωνα 211 1001616 και 2310 804004 ή στην
διεύθυνση support.ekoii@exoikonomisi2-ypen.gr . Η
έναρξη του Β’ κύκλου της ηλεκτρονικής υποβολής
αιτήσεων θα γίνει τμηματικά ανά ομάδα περιφερειών
ξεκινώντας στις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι την κάλυψη των
διαθέσιμων πόρων ανά Περιφέρεια.
- Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής
Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας. Από
16.09.2019 και ώρα 12:00
- Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, Στερεάς Ελλάδας,
Πελοποννήσου,
Βορείου
Αιγαίου,
Κρήτης.
Από
19.09.2019
- Αττικής, Νοτίου Αιγαίου. Από 23.09.2019
O προϋπολογισμός του Β’ Κύκλου ανέρχεται σε 275 εκατ.
ευρώ και αναμένεται να ενταχθούν πάνω από 25.000
αιτήσεις. Για τις τρέχουσες ενημερώσεις παρακαλούμε
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος:
https://exoikonomisi-b.ypen.gr/welcome .

Τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019, από τις 8 π.μ., ξεκίνησε η
διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για το ειδικό
εποχικό επίδομα έτους 2019 από τους δικαιούχους. Την Τετάρτη
18 Σεπτεμβρίου ’19 άρχισε η αντίστοιχη διαδικασία μέσω των
Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Η προθεσμία υποβολής
των αιτήσεων λήγει: α) Τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019, στις 3 μ.μ.
για όσους υποβάλλουν αιτήσεις μέσω των ΚΠΑ 2 και των ΚΕΠ και
β) το βράδυ της ίδιας ημέρας (στις 11.59 μ.μ.) για όσους τις
υποβάλλουν με ηλεκτρονικό τρόπο (www.oaed.gr). Όσον αφορά
στην παραλαβή των δικαιολογητικών, η διαδικασία θα
ολοκληρωθεί την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, δηλαδή την
Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019. Με πρωτοβουλία της νέας Διοίκησης,
φέτος, ξεπεράστηκαν ταχύτερα από κάθε άλλη φορά τα τεχνικά
προβλήματα, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής
των αιτήσεων για την καταβολή του ειδικού εποχικού επιδόματος
25 ημέρες πιο νωρίς σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
Δικαιούχοι του βοηθήματος είναι εργαζόμενοι των παρακάτω
κατηγοριών: Οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, πλινθοποιοί,
αγγειοπλάστες, δασεργάτες, ρητινοσυλλέκτες, καπνεργάτες,
μουσικοί μέλη των οικείων επαγγελματικών σωματείων,
υποδηματεργάτες, μισθωτοί ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης,
χειριστές
εκσκαπτικών-ανυψωτικών-οδοποιητικών-γεωτρητικών
μηχανημάτων, ηθοποιοί, τεχνικοί κινηματογράφου και τηλεόρασης,
ταξιθέτες θεάτρου – κινηματογράφου, χειριστές και βοηθοί
χειριστών κινηματογράφου, ελεγκτές κινηματογράφου και θεάτρου,
ταμίες κινηματογράφου και θεάτρου, μισθωτοί τουριστικού και
επισιτιστικού κλάδου και σμυριδεργάτες. χορευτές - μέλη των
οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων, καθώς και
των τεχνικών απασχολούμενών σε ζωντανές οπτικοακουστικές
εκδηλώσεις - μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών
σωματείων. Τα δικαιολογητικά που αφορούν στις ημέρες
ασφάλισης, στο εισόδημα και στην άδεια διαμονής για τους
πολίτες τρίτων χωρών, αναζητούνται αυτεπάγγελτα από τον
ΟΑΕΔ μέσω των Πληροφοριακών Συστημάτων του ΕΦΚΑ (πρώην
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), της Γ.Γ.Π.Σ. και του Υπουργείου Εσωτερικών
αντίστοιχα.
Πληροφορίες σε σχέση με τους όρους, τις προϋποθέσεις, το ύψος
του βοηθήματος και τα δικαιολογητικά, οι δικαιούχοι μπορούν να
λάβουν από το διαδικτυακό τόπο του Οργανισμού (www.oaed.gr).

Διεξαγωγή Σεμιναρίου από το Π.Τ. Κεντρικής Μακεδονίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
Το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη
διαρκή ενημέρωση των μελών του και των Λογιστών – Φοροτεχνικών διοργανώνει στη Θεσσαλονίκη σεμινάριο με θέμα:
«ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΤΟΧΕΣ, ΟΜΟΛΟΓΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΑ». Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Χρόνος διεξαγωγής :
Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019, ώρες 16:00-20:30 (Αίθουσα 8)
Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019, ώρες 16:00-20:30 (Αίθουσα 9)
Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 2019, ώρες 09:00-17:00 (Αίθουσα 5)
Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2019, ώρες 09:00-17:00 (Αμφιθέατρο 12)
Εισηγητής : ΤΑΜΠΑΚΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – Οικονομολόγος
Έντυπο αίτησης θα διατίθεται: Από το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρ. Μακεδονίας (Αριστοτέλους 26, Θεσσαλονίκη) καθημερινά. Από
την ιστοσελίδα https://www.oe-e.gr/2019/09/16/%ce%b4%ce%b9%ce%b5%ce%be%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%bc%ce%b9%ce%bd%ce%b1%cf%81%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%bf%cf%80-%cf%84-%ce%ba%ce%b5%ce%bd%cf%84%cf%81%ce%b9-9/
και αποστολή με Εmail: oee3pt@oe-e.gr ή Fax: 2310275728

Άνοιξε η πλατφόρμα για διορθώσεις στον ΕΝΦΙΑ
– Χωρίς πρόστιμο οι τροποποιητικές στο Ε9
Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη διόρθωση
λαθών στο έντυπο Ε9 που είχαν ως αποτέλεσμα να
«φουσκώσει» το εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ του
τρέχοντος έτους. Όσοι λοιπόν έχουν διαπιστώσει
λάθη ή παραλείψεις θα πρέπει να υποβάλουν
τροποποιητική δήλωση, διορθώνοντας τα στοιχεία
των ακινήτων τους ώστε κατ’ επέκταση να μειωθεί ο
λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ.
Όσοι προχωρήσουν σε υποβολή τροποποιητικής
δήλωσης, θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:
1.
Η
υποβολή
τροποποιητικών-διορθωτικών
δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) είναι δυνατή
μέσω της εφαρμογής «Ε9 Περιουσιολόγιο» που
βρίσκεται στον λογαριασμό κάθε φορολογουμένου
στο σύστημα Taxisnet (ηλεκτρονική διεύθυνση
www.aade.gr) .
2. Οι φορολογούμενοι που έχουν συμπληρώσει
λανθασμένα το Ε9 ενός ή περισσοτέρων που
υπέβαλαν για τα έτη 2010-2019, έχουν το δικαίωμα
να επιλέξουν το έτος για το οποίο θέλουν να
υποβάλουν τη νέα διορθωτική δήλωση. Αν επιλέξουν
να διορθώσουν στοιχεία δηλώσεων Ε9 ενός ή
περισσοτέρων ετών της περιόδου 2010-2018, οι
όποιες αλλαγές μπορούν να μεταφερθούν και στα Ε9
των επόμενων μέχρι το 2019 ετών, οπότε θα
μεταβληθεί και η εικόνα της περιουσιακής
κατάστασης, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί την 1η
Ιανουαρίου 2019.
3. Εάν οι διορθώσεις που πραγματοποιούνται
αφορούν περισσότερα του ενός έτη, θα πρέπει ο
φορολογούμενος να ξεκινήσει την υποβολή δήλωσης
Ε9 από το πρώτο διαθέσιμο στη εφαρμογή έτος που
πρέπει να γίνει η σχετική
τροποποίηση. Οταν
επιλέγεται
οριστικοποίηση
της
υποβληθείσας
δήλωσης Ε9 σε ένα έτος, εάν κάποιες από τις
διορθώσεις που έγιναν, αφορούν και επόμενο έτος,
τότε δίνεται η δυνατότητα μεταφοράς της δήλωσης
αυτής στο επόμενο έτος. Εμφανίζεται παράθυρο με
σχετικό μήνυμα. Στο επόμενο έτος, η δήλωση
μεταφέρεται ως «προσωρινά» υποβαλλόμενη και ο
φορολογούμενος πρέπει να επιλέξει το έτος αυτό και
στη συνέχεια την καρτέλα «υποβολή δήλωσης Ε9»,
ώστε να μπορέσει να την επεξεργαστεί.
4. Οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλουν όσες
τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 κρίνουν αναγκαίες για
τη
διαμόρφωση
της
σωστής
περιουσιακής
κατάστασης.
5. Εάν μετά την οριστική υποβολή της
τροποποιητικής δήλωσης διαπιστωθούν λάθη ή
παραλείψεις, έτσι ώστε να μην απεικονίζεται ορθά η
περιουσιακή εικόνα για το συγκεκριμένο έτος, μπορεί
να υποβληθεί νέα τροποποιητική δήλωση Ε9, μετά
την έκδοση της πράξης προσδιορισμού φόρου της
προηγούμενης
υποβληθείσας
τροποποιητικής
δήλωσης. Εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία
εκκαθάρισης της προηγούμενης δήλωσης, δεν
μπορεί να υποβληθεί νέα τροποποιητική.
6. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή τροποποιητικήςδιορθωτικής δήλωσης για ένα ή περισσότερα από τα
έτη 2014-2019, θα είναι δυνατό να εκδοθεί νέο
εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ μόνο για κάθε έτος για το
οποίο προκύπτει μείωση του φόρου μέχρι 300 ευρώ.
7. Αν από την υποβολή της τροποποιητικής
διορθωτικής δήλωσης προκύψει μείωση του αρχικώς
βεβαιωθέντος ΕΝΦΙΑ πάνω από 300 ευρώ, τότε ο
φορολογούμενος θα κληθεί με ηλεκτρονικό μήνυμα
μέσω του Τaxisnet να προσέλθει στην αρμόδια ΔΟΥ,
προσκομίζοντας όλα τα δικαιολογητικά που
επιβεβαιώνουν τον λόγο υποβολής της διορθωτικής
δήλωσης, προκειμένου να γίνει έλεγχος και να
οριστικοποιηθεί το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης.
(Πηγή: kathimerini.gr).

Διαγωνισμός για Startups στην Ψηφιακή Τεχνολογία
Το Startups d.Day είναι ένας σύγχρονος διαγωνισμός για νεοφυείς
επιχειρήσεις, ο οποίος διοργανώνεται από το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων
Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) και ο οποίος
υλοποιείται στο πλαίσιο του digital economy forum 2019: Leading
Greece to Growth, το οποίο θα διεξαχθεί στις 31.10.2019 στο ξενοδοχείο
Athenaeum InterContinental. Στόχος του Startups d.Day 2019 είναι να
αναδείξει και να βραβεύσει καινοτόμες ελληνικές, νεοφυείς επιχειρήσεις,
οι οποίες αξιοποιούν την Ψηφιακή Τεχνολογία και δημιουργούν
πρωτοποριακά προϊόντα και λύσεις, τα οποία απευθύνονται στη διεθνή
αγορά.
Α. Σε ποιους απευθύνεται:
Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος ελληνικές νεοφυείς
επιχειρήσεις, που αξιοποιούν την Ψηφιακή Τεχνολογία. Οι εταιρείες θα
πρέπει να έχουν προϊόν/ λύση, είτε έτοιμο/ η είτε σε πιλοτική λειτουργία
(proof of concept), προκειμένου να συμμετάσχουν.
Οι συμμετέχοντες, οι οποίοι θα επιλεγούν, θα έχουν τη δυνατότητα να
παρουσιάσουν το προϊόν/ λύση τους σε επενδυτές, funds,
επιχειρηματίες, συμβούλους επιχειρήσεων, πελάτες, κ.ά., στο πλαίσιο
του συνεδρίου, να δικτυωθούν με ανθρώπους και εταιρείες που μπορούν
να τους βοηθήσουν στην προσπάθεια τους, ενώ για τις διακριθείσες
εταιρείες θα υπάρχουν επιπλέον οφέλη, κυρίως όσον αφορά στην
προβολή τους.
Β. Διαδικασία Αξιολόγησης:
• Όλες οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο ΣΕΠΕ, θα εξετασθούν από
την Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού, η οποία θα επιλέξει τις 10
καλύτερες, οι οποίες και θα έχουν τη δυνατότητα να προβληθούν με
stand (π.χ. roll up, Η/Υ, υλικό προώθησης δικής τους παραγωγής), στο
πλαίσιο του digital economy forum 2019. Οι 10 εταιρείες που θα
επιλεγούν, θα κληθούν στη συνέχεια να παρουσιάσουν την πρόταση
τους σε πάνελ επιχειρηματιών και στελεχών του κλάδου ψηφιακής
τεχνολογίας για την αξιολόγηση τους (σύντομη παρουσίαση διάρκειας
μέχρι 5 λεπτών που θα προηγηθεί της διεξαγωγής του συνεδρίου, σε
τόπο και χρόνο που θα ανακοινωθεί μετά τη διαδικασία επιλογής). Η
παρουσία τους στο συνέδριο θα δώσει την ευκαιρία δικτύωσης με
εξειδικευμένα στελέχη σε διάφορους τομείς, ώστε να λάβουν χρήσιμες
συμβουλές (τεχνικές, χρηματοδοτικές, διοικητικές, οργανωτικές, κ.λπ.)
για την επιχειρηματική τους ανάπτυξη.
• Από αυτές τις 10 εταιρίες, θα προκριθούν οι 5 πρώτες σε σειρά
κατάταξης, οι οποίες θα παρουσιάσουν τη λύση/ προϊόν που έχουν, σε
συγκεκριμένη θεματική ενότητα στη διάρκεια του digital economy forum
2019.
• Οι 3 πρώτες σε σειρά κατάταξης θα βραβευθούν στο επίσημο δείπνο
του digital economy forum 2019, παρουσία του Πρωθυπουργού, κυρίου
Κυριακού Μητσοτάκη.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού θα στελεχωθεί από
επιχειρηματίες και εξειδικευμένα στελέχη από το χώρο των επιχειρήσεων
ψηφιακής τεχνολογίας.
Γ. Τρόπος και δυνατότητα συμμετοχής:
Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν ξεκινήσει να
δραστηριοποιούνται την τελευταία 5ετία και μπορούν να υποβάλουν την
αίτηση τους, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: startups@sepe.gr , μέχρι τις
20 Οκτωβρίου 2019.
Η αίτηση περιλαμβάνει κείμενο μεγέθους έως 2.500 λέξεις, που θα
αναφέρεται στα εξής θέματα:• τα κύρια στοιχεία της εταιρείας
(δραστηριότητα, αποτελέσματα, δομή, κ.λπ.). • τα καινοτόμα προϊόντα/
υπηρεσίες που έχουν δημιουργήσει και η διαφοροποίηση τους από τον
ανταγωνισμό. • στοιχεία που να αποδεικνύουν την αναπτυξιακή πορεία
και δυναμική της εταιρείας εντός ή/ και εκτός Ελλάδας (πελάτες,
πωλήσεις, συνεργασίες, κ.λπ.). • στοιχεία των βασικών στελεχών της
εταιρείας. • διακρίσεις της εταιρείας/ ομάδας τα τελευταία 2 - 3 χρόνια
• προγραμματισμός ανάπτυξης για την επόμενη 2ετία.
Δ. Τι θα κερδίσουν οι διακριθείσες εταιρείες:
• Δωρεάν Εγγραφή στο ΣΕΠΕ.
• Δωρεάν Συνδρομή στο ΣΕΠΕ για το έτος 2020.
• Δυνατότητα συμμετοχής σε Διεθνείς Εκθέσεις σε συνεργασία με το
ΣΕΠΕ.
• Ευκαιρίες Δικτύωσης με Επιχειρήσεις - Μέλη του ΣΕΠΕ για μελλοντικές
συνεργασίες.
• Ευκαιρίες Δικτύωσης με εξειδικευμένους επενδυτές και σχετικά funds.
• Συμμετοχή σε πρωτοβουλίες που υποστηρίζουν startups από
Επιχειρήσεις - Μέλη του ΣΕΠΕ.
Πληροφορίες : www.sepe.gr | info@sepe.gr

Ερωτήσεις-Απαντήσεις για Εργοδότες για την
Εγκύκλιο Ρύθμισης Οφειλών προς ΕΦΚΑ Ν.
4611/2019.
Ποιες κατηγορίες εργοδοτών εντάσσονται
στις διατάξεις της παρούσας ρύθμισης;
Στην παρούσα ρύθμιση εντάσσονται εργοδότες Κοινών
Επιχειρήσεων ή/και Οικοδομοτεχνικών έργων, που
απασχολούν ή έχουν απασχολήσει προσωπικό.
2. Ποιες οφειλές εργοδοτών μπορεί να
υπαχθούν στην παρούσα ρύθμιση;
Οφειλές
από
την
απασχόληση
εργαζομένων
μισθολογικών
περιόδων
έως
τον
12/2018,
συμπεριλαμβανομένων του δώρου Χριστουγέννων 2018
και επιδομάτων αδείας.
3. Μπορούν να ενταχθούν εργοδότες που
έχουν προχωρήσει σε οριστική διακοπή
εργασιών;
Ναι, μπορούν εφόσον οι οφειλές τους ανάγονται στη
χρονική περίοδο έως 12/2018.
4. Μπορούν να ενταχθούν στην παρούσα
ρύθμιση οφειλές που τελούν σε δικαστική
αναστολή είσπραξης;
Ναι, μπορούν, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση στο
ΚΕΑΟ.
5. Έχω κάνει αίτηση υπαγωγής στον
εξωδικαστικό μηχανισμό Ν. 4469/2017.
Μπορώ να υπαχθώ στην παρούσα ρύθμιση;
Ναι, μπορείτε για το ποσό οφειλής προς τον ΕΦΚΑ. Η
οφειλή προς τους υπόλοιπους πιστωτές, διαχωρίζεται
και παραμένει ενεργή για υπαγωγή στον εξωδικαστικό
μηχανισμό.
6. Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξής μου
στη
ρύθμιση
του
Ν.
3869/2010
(υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα). Μπορώ
να υπαχθώ στην παρούσα ρύθμιση?
Όχι, δεν μπορείτε όταν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία.
Μόνο στην περίπτωση που εκκρεμεί η διαδικασία,
παρέχεται η δυνατότητα υπαγωγής στην παρούσα
ρύθμιση, υπό την προϋπόθεση παραίτησής σας από τη
διαδικασία αυτή, για τις οφειλές προς τον ΕΦΚΑ, μέχρι
την ημερομηνία υποβολής αίτησης υπαγωγής στην
παρούσα ρύθμιση.
7. Διατηρώ επιχείρηση με οφειλές που
εκτείνονται τη χρονική περίοδο από 1/2015
έως 3/2019. Πώς μπορώ να εντάξω στη
ρύθμιση τις οφειλές μου;
Στη ρύθμιση του Ν. 4611/2019 εντάσσονται οι οφειλές
έως 31/12/2018. Για τις οφειλές από 1/1/2019, παρέχεται
η δυνατότητα είτε να τις εξοφλήσετε (εφάπαξ) είτε να τις
εντάξετε σε άλλη ρύθμιση (πάγια).
8. Έχω οφειλές στον ΕΦΚΑ, τόσο από
απασχόληση εργαζομένων όσο και ως
ελεύθερος επαγγελματίας. Θα υποβάλλω
μία αίτηση για ένταξη στη ρύθμιση;
Όχι, οι οφειλές για κάθε ιδιότητα ρυθμίζονται αυτοτελώς.
Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί
ηλεκτρονικά μέσω των υπηρεσιών που παρέχονται στον
ιστότοπο του ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr). Για τις
εργοδοτικές σας υποχρεώσεις, θα συνδεθείτε στο
σύνδεσμο «ΚΕΑΟ». Για τις ατομικές σας οφειλές, στην
πλατφόρμα που έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο.
9. Έχω υπαχθεί στη ρύθμιση του Ν. 4321/2015
(100 δόσεων) και τηρώ τους όρους της.
Μπορώ να εντάξω τις ρυθμισμένες οφειλές
μου στη νέα ρύθμιση του Ν. 4611/2019;
Υπάρχει η δυνατότητα ένταξης των ρυθμισμένων
οφειλών, στη ρύθμιση του Ν.4611/2019, με απώλεια των
διευκολύνσεων
της
προηγούμενης
ρύθμισης
(εκπτώσεις).
10. Μέχρι πότε μπορώ να υποβάλλω αίτηση για
ένταξη στη ρύθμιση του Ν. 4611/2019;
Η αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση υποβάλλεται από τον
ενδιαφερόμενο άπαξ έως και 30/9/2019.
1.

11. Έχω υπαχθεί στην παρούσα ρύθμιση και τηρώ
τους όρους της. Μετά από έλεγχο, μου
καταλογίστηκαν οφειλές αναγόμενες στη περίοδο
της ρύθμισης. Μπορούν να ενταχθούν στην ήδη
υπάρχουσα ρύθμιση;
Βεβαίως, οι οφειλές αυτές μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση
αυτή, με ανακαθορισμό του ποσού των δόσεων.
12. Έχω υπαχθεί στην παρούσα ρύθμιση και τηρώ
τους όρους της. Μετά από έλεγχο, μου
καταλογίστηκαν οφειλές αναγόμενες στη περίοδο
της ρύθμισης. Μπορώ να τις εξοφλήσω εφάπαξ ;
Ναι, παρέχεται αυτή η δυνατότητα.
13. Στην παρούσα ρύθμιση εντάσσονται οφειλές από
προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης και
αναγνώριση πλασματικών χρόνων ασφάλισης;
Όχι, δεν εντάσσονται.
14. Έχω εντάξει τις οφειλές μου στην παρούσα
ρύθμιση, σε 90 δόσεις. Μπορώ να μειώσω ή να
αυξήσω τον αριθμό των δόσεων;
Παρέχεται μόνο η δυνατότητα μείωσης του αριθμού των
δόσεων με αναπροσαρμογή του ποσού αυτών και με ελάχιστο
ποσό δόσης 50,00€.
15. Πότε χάνω τη ρύθμιση;
Η απώλεια της παρούσας ρύθμισης επέρχεται εάν δεν
καταβληθεί καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής ποσό που αντιστοιχεί σε
δύο δόσεις ρύθμισης και δεν καταβληθούν (ή ρυθμιστούν),
βεβαιωμένες οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά την 1/1/2019.
Επίσης, η ρύθμιση χάνεται, εάν σε χρονικό διάστημα (3) μηνών
από την άρση αναστολής ή αμφισβήτησης, δεν καταβληθούν (ή
ρυθμιστούν), βεβαιωμένες οφειλές, που κατά την ημερομηνία
υπαγωγής στη ρύθμιση, τελούσαν σε αναστολή είσπραξης ή
αμφισβητούνταν.
16. Έχω οφειλές από απασχόληση εργαζομένων,
αλλά πλέον έχω κλείσει την επιχείρησή μου και
δεν έχω κωδικούς για τις ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
του ΕΦΚΑ. Πού θα απευθυνθώ για την υποβολή
αίτησης για ένταξη στην παρούσα ρύθμιση;
Θα απευθυνθείτε στις Υπηρεσίες ΚΕΑΟ.
17. Εάν ενταχθώ στην παρούσα ρύθμιση με τμηματική
εξόφληση του ποσού της οφειλής (με δόσεις), θα
έχω έκπτωση 100% από τις προσαυξήσεις και τα
πρόσθετα τέλη;
Η έκπτωση 100% παρέχεται μόνο στην περίπτωση εφάπαξ
καταβολής της κύριας οφειλής. Όταν η εξόφληση γίνεται
τμηματικά παρέχεται έκπτωση 50%.
18. Είμαι ασφαλιστικά ενήμερος κατά τη διάρκεια της
ρύθμισης;
Ναι, εφόσον τηρούνται οι όροι της παρούσας ρύθμισης, με την
καταβολή των δόσεων και την εξόφληση (ή ρύθμιση) των
βεβαιωμένων οφειλών μετά την 1/1/2019, παρέχεται η
δυνατότητα χορήγησης αποδεικτικού ασφαλιστικής
ενημερότητας, διμηνιαίας ισχύος.

2nd International Arbitration Forum Δίκαιη δίκη,
οριστικότητα και δημόσια τάξη ως επικρατούσες αρχές στη
Διεθνή Εμπορική Διαιτησία
Το 2nd International Arbitration Forum Δίκαιη δίκη, οριστικότητα
και δημόσια τάξη ως επικρατούσες αρχές στη Διεθνή Εμπορική
Διαιτησία πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 17.10.2019 09:30-17:30 | Hilton Athens . Η αρχή της δίκαιης δίκης, η
ανάγκη οριστικής επίλυσης της διαφοράς με δεσμευτική
απόφαση, τα όρια του πεδίου εφαρμογής της διαιτησίας και ο
δικαστικός έλεγχος των διαιτητικών αποφάσεων είναι τομείς
στους οποίους η διεθνής εμπορική διαιτησία διασταυρώνεται με
κρίσιμα δημόσια συμφέροντα. Οι διακεκριμένοι ομιλητές θα
αναδείξουν τις σύγχρονες πτυχές των εν λόγω σημαντικών
ζητημάτων. Οι γνώσεις τους θα ωφελήσουν σε μεγάλο βαθμό
τους επαγγελματίες που θα παρακολουθήσουν το Forum. Κύρια
γλώσσα εργασίας: Ελληνικά. Δεύτερη γλώσσα: Αγγλικά.
Διερμηνεία και από τις δύο γλώσσες. Περισσότερες
πληροφορίες
στο
σύνδεσμο
:https://www.sakkoulas.gr/el/conferences/arbitration-2019/main/

Επιχειρηματικά Νέα

Διεθνείς Εκθέσεις

ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στα Σκόπια, απέστειλε
Ενημερωτικό Δελτίο Νο.36 Σεπτέμβριος 2019 με θέμα
«Επισκόπηση οικονομικών εμπορικών και επιχειρηματικών
ειδήσεων για την Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας».
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στα Σκόπια: www.agora.mfa.gr, e-mail: ecocomskopje@mfa.gr
ή
την
ιστοσελίδα
του
ΒΕΘ
www.veth.gov.gr.
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βουκουρέστι, απέστειλε
έρευνα αγοράς για τον κλάδο των αγροτικών προϊόντων και
τροφίμων στη Ρουμανία. Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα
του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο Βουκουρέστι
(www.agora.mfa.gr/ro104),
e-mail:
ecocombucharest@mfa.gr,τηλ. 004 021 210 07 48, 021 211 57 24,
ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr

Επιχειρηματική αποστολή στην Άγκυρα της Τουρκίας,
20 – 23 Νοεμβρίου 2019
Το Τουρκικό Προξενείο στη Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει
ότι μεταξύ των ημερομηνιών 21 – 23 Νοεμβρίου 2019
πρόκειται να πραγματοποιηθεί η Διεθνής Έκθεση «
SMART BUILDING TECHNOLOGIES FAIR », από την
εταιρία “ “ Artı 2 Fuarcılık ” στην Τουρκία - ANKARA – στο
ATO Congresium – με την επιχορήγηση του σχετιζόμενου
φορέα εξαγωγής. Στην έκθεση προσκαλούνται τα στελέχη
των διοικήσεων των εταιριών που δραστηριοποιούνται
στους τομείς:
Συσκευές Διακόπτη και Αυτοματισμού, Διαχωριστές και
κόφτες, Εξοπλισμός σύνδεσης, Άλλα υλικά ηλεκτρολογικών
εγκαταστάσεων,
Ηλεκτρικά
προϊόντα
εσωτερικής
εγκατάστασης,
Ηλεκτροκινητήρες
και
εξαρτήματα,
Ηλεκτρικά πάνελ και αξεσουάρ (πάνελ χαμηλής τάσης,
πίνακες
ηλεκτρικής
διανομής),
Υλικά
ηλεκτρικών
διακοπτών, Ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές δοκιμής
και μέτρησης, Εξοπλισμός βιομηχανικής επικοινωνίας.
Παράλληλα με την έκθεση υπάρχει ειδική οργάνωση από
το Υπουργείο Οικονομικών της Τουρκίας, η οποία διαρκεί 3
μέρες και περιλαμβάνει επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο
καθώς και συναντήσεις με τους παραγωγούς. Κατά τη
διάρκεια των ημερομηνιών της Έκθεσης (20 – 23
Οκτωβρίου) το Υπουργείο 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 (20 – 23 Οκτωβρίου) (διαμονή
3 νυχτών). Σε περίπτωση που οι επισκέπτες επιθυμούν να
ταξιδέψουν λιγότερες μέρες ή σε διαφοροποιημένες
ημερομηνίες, θα πρέπει να καλύψουν οι ίδιοι τα έξοδα τους.
Οι εταιρείες που θέλουν να λάβουν μέρος στην έκθεση να
μην προβούν σε προγραμματισμό του ταξιδιού προτού
λάβουν την τελική έγκριση από τη Πρεσβεία, γιατί λόγω
αυξημένου ενδιαφέροντος στην έκθεση ενδέχεται το
υπουργείο να μειώσει τον αριθμό των συμμετεχόντων. Οι
εταιρίες που θέλουν να επισκεφθούν την έκθεση και
επιχειρηματικό φόρουμ πρέπει να κάνουν την εγγραφή
τους ηλεκτρονικά στο selanik@ticaret.gov.tr το αργότερο
μέχρι τις 21.10.2019.
Για
περισσότερες
πληροφορίες
επισκεφθείτε
την
ιστοσελίδα: https://www.atechfuari.com/

BATIMAT
Ημερομηνία: 4-8 Νοεμβρίου 2019
Πόλη: Παρίσι, Γαλλία
Εκθέματα: Δομικά υλικά
Πληροφορίες: www.batimat.com
EKSPOSHOES
Ημερομηνία: 5-6 Νοεμβρίου 2019
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Εκθέματα: Έκθεση υποδημάτων
Πληροφορίες: http://www.eksposhoes.com/
EUROPOR
Ημερομηνία: 5-8 Νοεμβρίου 2019
Πόλη: Ρότερνταμ, Ολλανδία
Εκθέματα: Βιομηχανικός ναυτιλιακός εξοπλισμός
Πληροφορίες: www.europort.nl
THE BG 5 EAST AFRICA
Ημερομηνία: 7-9 Νοεμβρίου 2019
Πόλη: Ναϊρόμπι, Κένυα
Εκθέματα: Δομικά υλικά
Πληροφορίες: www.thebig5cinstructkenya.com
COSMOPROF
Πόλη: Χονγκ Κονγκ, Κίνα
Ημερομηνία: 12-14 Νοεμβρίου 2019
Εκθέματα: Καλλυντικά και προϊόντα ομορφιάς
Πληροφορίες: www.cosmoprof-asia.com
NATURAL AND ORGANIC
Πόλη: Μάλμε, Σουηδία
Ημερομηνία: 13-14 Νοεμβρίου 2019
Εκθέματα: Οργανικά και Βιολογικά τρόφιμα
Πληροφορίες: www.naturalproductsscandinavia.com
CHINA IN TECH FAIR
Πόλη: Σενζέν, Κίνα
Ημερομηνία: 13-17 Νοεμβρίου 2019
Εκθέματα: Τεχνολογία και πληροφορική
Πληροφορίες: www.chtf.com/english/chtf2015/CHTF2015
CNR FASHIONIST
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 19-21 Νοεμβρίου 2019
Εκθέματα: βραδινά φορέματα, νυφικά και κοστούμια
Πληροφορίες:
http://cnrfashionist.com/landing/?gclid=EAIaIQobChMI9KK1utiT5
AIVBOh3Ch1N3wl7EAAYASAAEgJRO_D_BwE
SPACE TECH EXPO EXPLORE
Πόλη: Βρέμη, Γερμανία
Ημερομηνία: 19-21 Νοεμβρίου 2019
Εκθέματα: Τεχνολογία και πληροφορική
Πληροφορίες: www.spacetechexpo.eu
AGRO PACK & CONSUMEXPO
Πόλη: Erbil, Ιράκ
Ημερομηνία: 20-23 Νοεμβρίου 2019
Εκθέματα: τρόφιμα, συσκευασία και γεωργία
Πληροφορίες: http://erbil.agro-pack.com/
SMART BUILDING TECHNOLOGIES FAIR
Πόλη: Άγκυρα, Τουρκία
Ημερομηνία: 21-23 Νοεμβρίου 2019
Εκθέματα: Ηλεκτρολογικά υλικά, ηλεκτρικά προϊόντα,
ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές δοκιμής και μέτρησης
Πληροφορίες: https://www.atechfuari.com/

Εκθέσεις στην Ελλάδα

Εκθέσεις στην Ελλάδα (συνέχεια)
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5 SEREXPO 2019
Πόλη: Στρατόπεδο Κολοκοτρώνη, Ε.Ο Θεσσαλονίκης Σερρών
Ημερομηνία: 25-29/ 09/2019
Εκθέματα: Γενική Έκθεση
Πληροφορίες: Site: http://www.eves.gr/ , Email:
eleftheriadou@eves.gr τηλ: 23210 99744

2 ΔΙΕΘΝΗΣ ΈΚΘΕΣΗ «CARGO TRUCK & VAN EXPO»
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα. Ημερομηνία: 2-4
Νοεμβρίου 2019. Εκθέματα: Επαγγελματικά οχήματα
Πληροφορίες:
site:
http://www.supplychainexpo.gr/el/truck-van-expo/
, τηλ:
210 9010040, e-mail: info@omind.gr

AUTOTEC EXPO 2019
Πόλη: mec Παιανίας, Αθήνα.
Ημερομηνία: 27-29/ 09/2019
Εκθέματα: Ανταλλακτικά, Επισκευή, Συντήρηση και Φροντίδα
Επιβατικών και Φορτηγών Αυτοκινήτων
Πληροφορίες: Site: www.be-best.gr , Email: v.georgaki@bebest.gr , τηλ: (0030) 2169390315

ERGO MARATHON EXPO 2019
Πόλη: Κλειστό Γήπεδο Φαλήρου. Ημερομηνία: 6-9
Νοεμβρίου 2019. Εκθέματα: έκθεση αθλητισμού
Πληροφορίες:https://athensclassicmarathonexpo.gr/index.
php/gr/

KAVALAEXPO 2019
Πόλη: Νέα Καρβάλη Καβάλας
Ημερομηνία: 27-30/ 09/2019
Εκθέματα: διεθνής έκθεση
Πληροφορίες: Site: www.kcci.gr , https://www.kavalaexpo.gr/ T:
2510 222212
10Η ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΠΙΕΡΙΑΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Πόλη: Δήμος Κατερίνης – Οικισμός Ανδρομάχης, Κατερίνη
Ημερομηνία: 27/09-02/ 10/2019
Εκθέματα: καινοτομία, εξωστρέφεια τοπικών προϊόντων.
Πληροφορίες: Site: www.champier.gr , Email:
info@champier.gr , τηλ: 23510 23211 εσωτ. 3 & 7, Φαξ: 23510
25124, Facebook: https://www.facebook.com/ΕμποροβιοτεχνικήΕκθεσιακή-Δραστηριότητα-Πιερίας-Κεντρικής-Μακεδονίας516116192256604/

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ALFAEXPO
Πόλη: Τρίπολη. Ημερομηνία: 13-17 Νοεμβρίου 2019
Εκθέματα: Γενική έκθεση
Πληροφορίες: www.peloponnisosexpo.gr
AGROLAND19
Πόλη: Παιανία, Αττική . Ημερομηνία: 22-24 Νοεμβρίου
Εκθέματα: Έκθεση Λαχανικών, Φρούτων και Αρωματικών
Φυτών
Πληροφορίες: Site: https://www.agroland-expo.gr/ , τηλ:
+30 210 8056205, 207, e-mail: info3ek@otenet.gr
eCOMMERCE&DIGITAL MARKETING EXPO 2019
Πόλη: Ζάππειο Μέγαρο, Αθήνα. Ημερομηνία: 23-24
Νοεμβρίου. Εκθέματα: Έκθεση Digital Marketing
Πληροφορίες:Site:https://www.ecdmexpo.com/index.php/
e/, τηλ:+302109245577,e-mail: info@verticom.gr

Η

7 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΤΑΣ
Πόλη: Άρτα
Ημερομηνία: 27/09-03/ 10/2019
Εκθέματα: Γενική έκθεση
Πληροφορίες: Site: www.e-artas.gr , Email: info@e-artas.gr , τηλ:
26810 28728
ΚΡΗΤΗ Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ
ΓΕΥΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Πόλη: Πλατεία Κοτζιά - Δημαρχείο,Αθήνα
Ημερομηνία: 28/09-06/ 10/2019
Εκθέματα: Τοπικά προϊόντα και γεύσεις Ελλάδας
Πληροφορίες: Αναλυτικές πληροφορίες για την έκθεση μπορείτε
να βρείτε στην ιστοσελίδα www.pagritiaekthesi.gr ή
επικοινωνώντας στα τηλέφωνα: 2810213318 & 6932430433.
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
Πόλη: Metropolitan Expo
Ημερομηνία: 18 – 20 Οκτωβρίου 2019
Εκθέματα: επαγγελματική έκθεση κλάδου κατασκευών
Πληροφορίες: http://buildexpogreece.com/
TTGW 2019
Πόλη: Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, Αθήνα
Ημερομηνία: 19-21/ 10/2019 (αλλαγή ημερομηνίας)
Εκθέματα: Παγκόσμια Έκθεση Θεματικού ΤουρισμούΓαστρονομίας και Οίνου
Πληροφορίες: Site: http://ttgw.gr/ , τηλ: 211 012 9575
Η

7
ΔΙΕΘΝΗΣ ΈΚΘΕΣΗ «ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ
LOGISTICS»
Πόλη: Metropolitan Expo. Αθήνα
Ημερομηνία: 2-4 Νοεμβρίου 2019
Εκθέματα: Μεταφορές. Αποθήκη, Συσκευασία, Διακίνηση
Πληροφορίες: site: http://www.supplychainexpo.gr/ , τηλ: 210
9010040, e-mail: info@omind.gr

&

Επιχειρηματική αποστολή στη Κωνσταντινούπολη,
17- 18 Οκτωβρίου 2019
Το Ελληνοτουρκικό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο
σε
συνεργασία
με
τη
διοργανώτρια
εταιρία
πραγματοποιούν επιχειρηματική αποστολή στα πλαίσια
της Διεθνούς Έκθεσης «INGAS 2019» φυσικού αερίου,
στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας, στις 17- 18
Οκτωβρίου 2019 και συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις του
Halic Congress Center. Το Επιμελητήριο σε συνεργασία με
τη διοργανώτρια εταιρία καλύπτουν το κόστος του
ξενοδοχείου 4 ή 5 αστέρων για δύο νύχτες με πρωινό,
δωρεάν εισιτήριο για την είσοδο στην έκθεση και μεταφορά
από το ξενοδοχείο στον εκθεσιακό χώρο & επιστροφή. Οι
εταιρίες που θέλουν να επισκεφθούν την ανωτέρω έκθεση
παρακαλούνται να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση και
να την στείλουν στο e-mail: fairs@etee.gr ή στο fax:
2110127466. Τα μέλη του ΕΤΕΕ μπορούν να επισκεφθούν
όσες εκθέσεις επιθυμούν κατά τη διάρκεια του έτους
εντελώς δωρεάν. Με την επιβεβαίωση της συμμετοχής
πρέπει να καταβληθούν 70 €/ άτομο ή 120 για δύο άτομα.
Το ανωτέρω ποσό αφορά οργανωτικές δαπάνες του
ΕΤΕΕ. Η συμμετοχή στην έκθεση για παλιά και νέα μέλη
του Επιμελητηρίου είναι έως δύο άτομα. Τα μέλη του
Επιμελητηρίου μπορούν να συμμετέχουν σε όσες εκθέσεις
επιθυμούν κατά τη διάρκεια του έτους. Τελευταία
ημερομηνία συμμετοχής 04-10-2019. Η κατάθεση γίνεται
στην ALPHA BANK στον λογαριασμό 120002002011660
(IBAN: GR 64 0140 1200 1200 0200 2011 660). Για
περισσότερες πληροφορίες: site: www.etee.gr , τηλ: 211
7000264-7, e-mail: info@etee.gr , fairs@etee.gr .

Επιχειρηματική αποστολή στη
Κωνσταντινούπολη, 17- 20 Οκτωβρίου 2019

Επιχειρηματική Αποστολή στην Ιορδανία

Το Ελληνοτουρκικό Εμπορικό & Βιομηχανικό
Επιμελητήριο σε συνεργασία με τη διοργανώτρια
εταιρία πραγματοποιούν επιχειρηματική αποστολή
στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης «ENTECH
2019» τεχνολογιών, αστικής ανάπτυξης κτλ, στην
Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας, στις 17- 20
Οκτωβρίου
2019
και
συγκεκριμένα
στις
εγκαταστάσεις CNR Expo. Το Επιμελητήριο σε
συνεργασία με τη διοργανώτρια εταιρία καλύπτουν
το κόστος του ξενοδοχείου 4 ή 5 αστέρων για δύο
νύχτες με πρωινό, δωρεάν εισιτήριο για την είσοδο
στην έκθεση και μεταφορά από το ξενοδοχείο στον
εκθεσιακό χώρο & επιστροφή. Οι εταιρίες που
θέλουν να επισκεφθούν την ανωτέρω έκθεση
παρακαλούνται να συμπληρώσουν την σχετική
αίτηση και να την στείλουν στο e-mail:
fairs@etee.gr ή στο fax: 2110127466. Τα μέλη του
ΕΤΕΕ μπορούν να επισκεφθούν όσες εκθέσεις
επιθυμούν κατά τη διάρκεια του έτους εντελώς
δωρεάν. Με την επιβεβαίωση της συμμετοχής
πρέπει να καταβληθούν 70 €/ άτομο ή 120 για δύο
άτομα. Το ανωτέρω ποσό αφορά οργανωτικές
δαπάνες του ΕΤΕΕ. Η συμμετοχή στην έκθεση για
παλιά και νέα μέλη του Επιμελητηρίου είναι έως
δύο άτομα. Τα μέλη του Επιμελητηρίου μπορούν να
συμμετέχουν σε όσες εκθέσεις επιθυμούν κατά τη
διάρκεια του έτους. Τελευταια ημερομηνια
συμμετοχης: 04-10-2019 Η κατάθεση γίνεται στην
ALPHA BANK στον λογαριασμό 120002002011660
(IBAN: GR 64 0140 1200 1200 0200 2011 660). Για
περισσότερες πληροφορίες: site: www.etee.gr , τηλ:
211
7000264-7,
e-mail:
info@etee.gr
,
fairs@etee.gr .

Επιχειρηματική
Κωνσταντινούπολη,
Νοεμβρίου 2019

αποστολή
31 Οκτωβρίου

-

στη
03

Το Ελληνοτουρκικό Εμπορικό & Βιομηχανικό
Επιμελητήριο σε συνεργασία με τη διοργανώτρια
εταιρία πραγματοποιούν επιχειρηματική αποστολή
ης
στα πλαίσια της 7 Διεθνούς Έκθεσης «PET-ZOO
FAIR ISTANBUL 2019» με Προϊόντα - Συσκευές Ζωοτροφές - Πρώτες Ύλες, Αξεσουάρ Μικρών
Ζώων στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας, στις
31 Οκτωβρίου – 03 Νοεμβρίου 2019 και
συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις του Istanbul Expo
Center. Το Επιμελητήριο σε συνεργασία με τη
διοργανώτρια εταιρία καλύπτουν το κόστος του
ξενοδοχείου 4 ή 5 αστέρων για δύο νύχτες με
πρωινό, δωρεάν εισιτήριο για την είσοδο στην
έκθεση και μεταφορά από το ξενοδοχείο στον
εκθεσιακό χώρο & επιστροφή. Οι εταιρίες που
θέλουν να επισκεφθούν την ανωτέρω έκθεση
παρακαλούνται να συμπληρώσουν την σχετική
αίτηση και να την στείλουν στο e-mail:
fairs@etee.gr ή στο fax: 2110127466. Τα μέλη του
ΕΤΕΕ μπορούν να επισκεφθούν όσες εκθέσεις
επιθυμούν κατά τη διάρκεια του έτους εντελώς
δωρεάν. Με την επιβεβαίωση της συμμετοχής
πρέπει να καταβληθούν 70 € . H διοργανώτρια
εταιρεία δικαιολογεί ένα άτομο ανά επιχείρηση. Το
ανωτέρω ποσό αφορά οργανωτικές δαπάνες του
ΕΤΕΕ. Τελευταία ημερομηνία συμμετοχής 15-102019. Η κατάθεση γίνεται στην ALPHA BANK στον
λογαριασμό 120002002011660 (IBAN: GR 64 0140
1200 1200 0200 2011 660). Για περισσότερες
πληροφορίες: site: www.etee.gr , τηλ: 211
7000264-7, e-mail: info@etee.gr , fairs@etee.gr .

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών - EBEA, ο ΣΕΒ και
ο ΣΕΒΕ, σε συνεργασία με το Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Αμμάν
(Amman Chamber of Industry) και την υποστήριξη του Υπουργείου
Εξωτερικών και του Οργανισμού Enterprise Greece, διοργανώνουν
Επιχειρηματική Αποστολή στο Αμμάν της Ιορδανίας, από την Τετάρτη 13
έως την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019.
Στην αποστολή θα
εκπροσωπηθούν όλοι οι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας.Για την
καλύτερη προετοιμασία της αποστολής και τον αποτελεσματικότερο
συντονισμό των ενεργειών, παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε τους
διοργανωτές για το ενδιαφέρον συμμετοχής της εταιρείας σας,
συμπληρώνοντας έως την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου, τη σχετική
δήλωση
στο
σύνδεσμο
https://docs.google.com/forms/d/15vJdNkNalXZkRPYqdeqxVlAFN9QQ3
dCgrpqhgQh4New/viewform?edit_requested=true . Για να διασφαλίσετε
τη συμμετοχή σας, πρέπει να καταβάλετε το ποσό που ακολουθεί, σε
έναν από τους παρακάτω λογαριασμούς του ΣΕΒ, με την αιτιολογία:
«Επιχειρηματική Αποστολή στην Ιορδανία 13.11.2019». Παρακαλούμε
όπως αναφέρεται η ακριβής επωνυμία της επιχείρησης, η πλήρης
διεύθυνση, το Α.Φ.Μ. και η Δ.Ο.Υ. Το κόστος συμμετοχής για κάθε
εταιρεία είναι ως εξής:
•
Μέλη ΕΒΕΑ, ΣΕΒΕ και ΣΕΒ: 350€ για τον πρώτο εκπρόσωπο
της εταιρίας. Για κάθε επιπλέον εκπρόσωπο το ποσό είναι 150€. Ο ΣΕΒ,
ο ΣΕΒΕ και το ΕΒΕΑ θα καλύψουν τη διαφορά.
•
Μη Μέλη ΕΒΕΑ, ΣΕΒΕ και ΣΕΒ: 600€ για τον πρώτο
εκπρόσωπο της εταιρίας. Για κάθε επιπλέον εκπρόσωπο το ποσό είναι
300€.
Το ποσό αυτό καλύπτει:
•
Τη διοργάνωση των Β2Β συναντήσεων & του επιχειρηματικού
φόρουμ στο Αμμάν.
•
Τις μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο του Αμμάν με
ιδιωτικό λεωφορείο (για τις προτεινόμενες πτήσεις μόνο).
•
Τις μεταφορές για τις προγραμματισμένες συναντήσεις.
Τα λοιπά κόστη μετακίνησης και διαμονής θα καλυφθούν από τους
συμμετέχοντες.
Σημείωση: Η προετοιμασία των Β2Β συναντήσεων θα ξεκινήσει για
κάθε εταιρεία μετά τη καταβολή του ανωτέρω ποσού. Η λίστα των
συναντήσεων θα οριστικοποιηθεί μετά την επιβεβαίωση των ελληνικών
συμμετοχών και θα αποσταλεί στις εταιρείες πριν την αναχώρηση. Το
ΕΒΕΑ, ο ΣΕΒ και ο ΣΕΒΕ δεν μπορούν να διασφαλίσουν εκ των
προτέρων συναντήσεις για τις ελληνικές εταιρίες.
ΔΙΑΜΟΝΗ: Σχετικά με τη διαμονή σας, προτείνεται το ξενοδοχείο Four
seasons Jordan (https://www.fourseasons.com/amman/) . Η ειδική τιμή
διανυκτέρευσης που μας έχει εξασφαλίσει η Πρεσβεία μας στο Αμμάν
(χωρίς φόρους), από 13/11/2019 έως 15/11/2019 είναι η εξής:
Premium King μονόκλινο με πρωινό (buffet) και ίντερνετ
JOD
115,5 (€148 με βάση τρέχουσα ισοτιμία). Εάν επιθυμείτε να
προχωρήσετε σε κράτηση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την
γραμματέα της Πρεσβείας μας στο Αμμάν κ. Wafaa Hendi στο
gremb.amn@mfa.gr . Εναλλακτικά μπορείτε να απευθυνθείτε στο δικό
σας πρακτορείο.
Οι κάτοχοι ελληνικών διαβατηρίων μπορούν να αποκτήσουν βίζα για την
Ιορδανία από το αεροδρόμιο κατά την άφιξη. Απαιτούμενο για την
έκδοση βίζας είναι το διαβατήριο να ισχύει για τουλάχιστον 6 μήνες. Το
κόστος ανέρχεται στο ποσό των 40 JOD, το οποίο αντιστοιχεί σε
περίπου 48€. Η πληρωμή γίνεται μόνο μετρητοίς.Παρακαλείσθε όπως
ενημερώσετε τους διοργανωτές το συντομότερο δυνατόν για τις τελικές
σας κρατήσεις και μας αποστείλετε σύντομο προφίλ της εταιρείας σας
στα αγγλικά και φωτοτυπία του διαβατηρίου. Για οποιαδήποτε
πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με το ΕΒΕΑ (κα Τίνα Ρέτζεκα,
τηλ. 210 338 2342, email. tretzeka@acci.gr) , τον ΣΕΒ (κα. Βίκυ
Μακρυγιάννη, τηλ. 211 500 6121, email. vmakrigianni@sev.org.gr) και
τον ΣΕΒΕ (κα. Νατάσα Γιαλόγλου, τηλ. 2310 535333, email.
ny@seve.gr) .
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΕΒ : •
ALPHA BANK ΑΡΙΘΜΟΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 120-00-2002-008680. IBAN GR14 0140 1200 1200
0200 2008 680 •
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 146 / 480165-26 IBAN GR 98 0110 1460
0000 1464 8016 526
•
EUROBANK- ERGASIAS A.E. ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:
0026.0025.43.0200882 ΙBAN GR 5402600250000430200882940 •
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A.E. ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 5049-072364-535
IBAN GR22 0172 0490 0050 4907 2364 535

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα
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27/09/19 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ « ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΑΙ
ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,ΕΤΟΥΣ 2018»
ΤΗΛ.2313318449
30/09/19 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
1)ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ
2)ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ
3)ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΗΛ.26953-60606
04/10/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΕΚΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» ΤΗΛ.2313317532
09/10/2019 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ - ΑΝΕΞ. ΥΠΟΜΟΝΑΔΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ/88 ΣΔΙ ΤΗΛ.2254085243
11/10/2019 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΗΛ. 2313317511
16/10/2019
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΥΣΙΚΟΥ
ΑΕΡΙΟΥ
ΠΡΟΣ
ΚΑΛΥΨΗ
ΑΝΑΓΚΩΝ 251 ΓΝΑ ΤΗΛ. 2108705010 & 2108705013

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

17/10/2019
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΚΑΙ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΚΑΛΥΨΗ
ΑΝΑΓΚΩΝ
ΤΗΣ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΚΛΙΝΙΚΗΣ
ΤΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΤΗΛ.
2313307184
31/12/2020
ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
"ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
ΤΟΥ
ΜΗΤΡΩΟΥ
ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ (ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ
ΑΠΟ
ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ,
ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ,
ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ
ή
ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ
ΑΛΛΟ
ΕΚΤΑΚΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ή ΦΥΣΙΚΗ ΚΑ
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ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ

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.

