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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Μετά τη θετική ανταπόκριση που
είχε η κυκλοφορία του 1ου
ενημερωτικού
δελτίου
του
ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε. από την παρούσα
έκδοση
αποφασίσθηκε
ο
εμπλουτισμός της περιεχόμενης
ύλης του και η αύξηση της
συχνότητας έκδοσης του, όποτε
θεωρείται αναγκαίο.
Συγκεκριμένα δεδομένου ότι ο
ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε.
αποτελεί
τον
κατεξοχήν επαγγελματικό σύλλογο
των
αυτοαπασχολούμενων
γεωλόγων μελετητών, θεωρήθηκε
σημαντικό να προστεθούν

ενημερωτικές στήλες που αφορούν
τον αυτοαπασχολούμενο Γεωλόγο,
σε σχέση με θέματα ασφαλιστικά,
φορολογικά και γενικότερα θέματα
λειτουργίας
ενός
γραφείου
μελετών. Το διοικητικό συμβούλιο
του ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε. παροτρύνει όλα τα
μέλη του, να προωθούν το
ενημερωτικό
δελτίο
του
ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε. και σε μελετητές μη
μέλη του ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε. και νέους
συναδέλφους ενημερώνοντας τους
και φέρνοντας τους σε επαφή με το
ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε., καθώς και στην
αποστολή
άρθρων
που
θα
μπορούσαν να δημοσιευθούν σε
σχέση με το μελετητικό αντικείμενο.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Ε.Π.Σ.
Ο Σύνδεσμος Γεωλόγων Μελετητών Ελλάδας (ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε.) σε συνέχεια της έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης
Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/6015/136/2022 ΦΕΚ 510/Β/9-2-2022, έστειλε την 31/3/2022 αίτημα συνάντησης με το Γενικό
Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, προκειμένου να συζητηθούν προβλήματα που
προκύπτουν στην εφαρμογή των προδιαγραφών του θέματος, καθώς και στην αναγκαιότητα τροποποίησης τους, σε
σχέση με ότι αναφέρεται στις γεωλογικές μελέτες και στην αλληλουχία εκπόνησης μελετών.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΩΝ – ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ Γ.Γ.Φ.Π.Υ.
Αντιπροσωπεία του Συνδέσμου Γεωλόγων Μελετητών Ελλάδας (ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε.) συναντήθηκε στις 23/3/2022 με το Γεν.
Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων κ. Βαρελίδη Π. προκειμένου να τον ενημερώσει σχετικά με τα
προβλήματα που εντοπίζονται στη διαδικασία αδειοδότησης των υφιστάμενων υδροληψιών (Διευθύνσεις Υδάτων,
ΟΤΑ Α΄ή Β΄ βαθμού) και τις επιπτώσεις που έχει αυτό το πρόβλημα στην οικονομική δραστηριότητα του τόπου. Ο
Γενικός Γραμματέας ήταν θετικός στην προώθηση της νομοθετικής κατοχύρωσης του Μητρώου επιθεωρητών
υδροληψίας και της δημιουργίας ενός Ηλεκτρονικού Συστήματος Αδειοδότησης Υδροληψιών (Η.Σ.Α.Υ.), υπό την
εποπτεία και τον συντονισμό του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., με το οποίο ο ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε. βρίσκεται σε άμεση συνεργασία.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε. ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
Ο Σύνδεσμος Γεωλόγων Μελετητών Ελλάδας (ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε.) με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ., συμμετέχει στην
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Η Πρωτοβουλία συγκροτείται από 62
φορείς μεταξύ των οποίων η ΑΔΕΔΥ, ο Σύλλογος Μηχανικών ΕΥΔΑΠ, ο Σύλλογος Επιστημονικού Προσωπικού ΕΥΔΑΠ,
το Σωματείο Εργαζομένων Αποχέτευσης ΕΥΔΑΠ, το Σωματείο Εργαζομένων ΕΥΑΘ, η Πανελλήνια Ένωση
Βιοεπιστημόνων και η Συντονιστική Επιτροπή του Περιβαλλοντικού Δικτύου Αθήνας στο οποίο συμμετέχουν 24
περιβαλλοντικές οργανώσεις. Άμεσος στόχος της Πρωτοβουλίας είναι η αποτροπή της ιδιωτικοποίησης του
Υδροδοτικού Συστήματος της Αττικής (ΕΥΣ) και η στήριξη της προσφυγής των εργαζομένων της ΕΥΔΑΠ στο ΣτΕ για την
ακύρωση του διαγωνισμού που έχει προγραμματιστεί να συζητηθεί στις 10 Μαΐου 2022. Ψήφισμα κατά της
ιδιωτικοποίησης του νερού και της διαφύλαξης του δημόσιου χαρακτήρα του.
https://drive.google.com/file/d/18OEdmnfxarU5GFZFWGwbu5hAzvoff3Vu/view?usp=sharing

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΔΕΚΤΟ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΩΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
Με διάταξη που περιλήφθηκε τόσο στο άρθρο 3, παρ. 6 της Κ.Υ.Α. 34817/7-2-2022 «Παρακολούθηση και επίβλεψη
δημοσίων έργων κάτω των ορίων από ιδιώτες Ελεγκτές Μηχανικούς», όσο και στο άρθρο 3, παρ. 6 της Κ.Υ.Α.
34887/7-2-2022 «Παρακολούθηση και επίβλεψη μελετών κάτω των ορίων από ιδιώτες Ελεγκτές Μηχανικούς»,
δίνεται η δυνατότητα και στους ιδιώτες Γεωτεχνικούς να διαπιστευθούν ως Ελεγκτές Μηχανικοί για την
παρακολούθηση και επίβλεψη δημοσίων έργων και μελετών. Με διάταξη που περιλήφθηκε τόσο στο άρθρο 3, παρ. 6
της Κ.Υ.Α. 34817/7-2-2022 «Παρακολούθηση και επίβλεψη δημοσίων έργων κάτω των ορίων από ιδιώτες Ελεγκτές
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Μηχανικούς», όσο και στο άρθρο 3, παρ. 6 της Κ.Υ.Α. 34887/7-2-2022 «Παρακολούθηση και επίβλεψη μελετών κάτω
των ορίων από ιδιώτες Ελεγκτές Μηχανικούς», δίνεται η δυνατότητα και στους ιδιώτες Γεωτεχνικούς να
διαπιστευθούν ως Ελεγκτές Μηχανικοί για την παρακολούθηση και επίβλεψη δημοσίων έργων και μελετών.
https://geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24712&TabID=1

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΓΕΜΗ
Αναβάλλεται η εφαρμογή της απόφασης που αφορά στην εγγραφή στο ΓΕΜΗ, η οποία επρόκειτο να τεθεί σε ισχύ
από την 1η Απριλίου 2022 και μετατίθεται την 1η Ιουλίου 2022, σύμφωνα με ανακοίνωση της γενικής γραμματείας
Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή. Συγκεκριμένα δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η
Υπουργική Απόφαση 31512/24-3-2022 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 90043/10-08-2021 υπουργικής απόφασης
«Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα και μη
εμπορική δραστηριότητα. Εγγραφή και υποχρεώσεις δημοσιότητας των φυσικών προσώπων που εγγράφονται στο
Γ.Ε.ΜΗ. βάσει Κ.Α.Δ.» (Β’ 4066), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 104186/24-09-2021 (Β’ 4486) και υπ’ αρ.
138352/20-12-2021 (Β΄ 6054) υπουργικές αποφάσεις». https://drive.google.com/file/d/18U8MgYhd1MfWisfrH3hPAuJSnkEkCJE/view?usp=sharing

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
ΤΙΜΗΣ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ
(ΤΚ)
ΤΟΥ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022
Για τον προσδιορισμό της προεκτιμώμενης αμοιβής μελετών και υπηρεσιών για το έτος 2022, ο συντελεστής (τκ) που
αναφέρεται στο άρθρο ΓΕΝ.3 του «Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ 8 δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει»,
που εγκρίθηκε με την αριθμ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/17-5-2017 (ΦΕΚ Β΄2519) απόφαση του Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ. (όπως
τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΝΣ/οικ.56023/ΦΝ466/2-8-2017, Β΄2724), έχει τιμή (τκ) = 1, 260.
https://drive.google.com/file/d/1cHaxpQlv0Ct4LIddwvC-PbhHZvPjHG8Y/view?usp=sharing

ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Δημιουργείται Γενικό Μητρώο Μελών Επιστημονικών Φορέων (ΓΕΜΜΕΦ), στο οποίο θα εγγράφονται προαιρετικά τα
πρόσωπα που ασκούν ελεύθερη επαγγελματική δραστηριότητα και δεν διενεργούν εμπορικές πράξεις. Αναλυτικά, η
γενική γραμματεία Εμπορίου του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανακοίνωσε τα εξής: «Κατόπιν της
έκδοσης της υπ’ αρ. 31512/29-03-2022 (Β’ 1469) υπουργικής απόφασης, αναβάλλεται η εφαρμογή της υπ’ αρ.
90043/10- 08-2021 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που
αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα και μη εμπορική δραστηριότητα. Εγγραφή και υποχρεώσεις δημοσιότητας
των φυσικών προσώπων που εγγράφονται στο ΓΕΜΗ βάσει ΚΑΔ» (Β’ 4066), σε ότι αφορά στην εγγραφή στο ΓΕΜΗ
των φυσικών προσώπων που ασκούν οικονομική μη εμπορική δραστηριότητα, η οποία επρόκειτο να τεθεί σε ισχύ
από την 01-04-2022. Επιπρόσθετα, ενημερώνουμε ότι στο σχέδιο νόμου με τίτλο «Σύσταση εταιρειών μέσω των
Υπηρεσιών Μιας Στάσης (ΥΜΣ) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ)» - Ενσωμάτωση της Οδηγίας
(ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση της
Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα εταιρικού δικαίου
L 186)», το οποίο κατατέθηκε για ψήφιση στη Βουλή στις 29-03-2022, και συγκεκριμένα στο άρθρο 56 αυτού
δημιουργείται Γενικό Μητρώο Μελών Επιστημονικών Φορέων (ΓΕΜΜΕΦ), στο οποίο θα εγγράφονται προαιρετικά τα
πρόσωπα που ασκούν ελεύθερη επαγγελματική δραστηριότητα και δεν διενεργούν εμπορικές πράξεις.
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Κ.Υ.Α. 60/6-4-2022: ΣΥΣΤΑΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. «ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ» (ΦΕΚ
1703/Β/2022)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση «Σύσταση οργάνωση και διοίκηση του Ν.Π.Ι.Δ. «Εταιρία
Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων & Μελετών» - Ανάπτυξη, λειτουργία και διαχείριση του Ενιαίου
Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών (ΕΣΤΕΠ-ΤΙΜ-ΤΕΜ) και του
Ηλεκτρονικού Συστήματος Προσδιορισμού Κόστους Συντελεστών Παραγωγής Τεχνικών Έργων (ΗΣΠΚΣΠΤΕ)».
https://drive.google.com/file/d/1bHF01ZGU_U3TDxgE-5At6xKrcDqvnPOr/view?usp=sharing

Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/25257/126/15-3-2022: ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΦΕΚ 1460/Β/2022)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/25257/126/15-3-2022 «Όροι και
διαδικασία εκμίσθωσης των δικαιωμάτων έρευνας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης γεωθερμικού δυναμικού στα
πεδία
εθνικού
ενδιαφέροντος
και
τις
μη
χαρακτηρισμένες
περιοχές
της
Χώρας».
https://drive.google.com/file/d/1GHKiEawSCns3Gu5u1p3sBn-MxmQsmQ6o/view?usp=sharing

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
Στις 17/1/2022 ξεκίνησε η νέα φάση λειτουργίας της Αρχής Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ). Με μια
σύγχρονη, φιλική και εύχρηστη εφαρμογή ο πολίτης μπορεί από τον χώρο του μέσα από την ιστοσελίδα της ΑΠΕΔ
(https://www.aped.gov.gr -> Πώς θα αποκτήσω Ψηφιακή Υπογραφή) ή μέσα από την εθνική πύλη gov.gr
(https://www.gov.gr -> Πολίτης και Καθημερινότητα -> Ηλεκτρονικές Υπογραφές) να οδηγηθεί σε ένα περιβάλλον
λειτουργίας ασφαλές, επιθεωρημένο, εγκεκριμένο και απολύτως συμβατό με τις επιταγές του Ευρωπαϊκού
Κανονισμού 910/2014 eIDAS και να υποβάλει την αίτησή του για να ζητήσει την έκδοση ψηφιακού πιστοποιητικού.
Στη συνέχεια, αφού επισκεφθεί ένα ΚΕΠ για να τα ταυτοποιηθεί, αποθηκεύει τα ψηφιακά του πιστοποιητικά σε
Εγκεκριμένη Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής (ΕΔΔΥ) και μπορεί να υπογράφει ψηφιακά τα έγγραφά του. Η
συμμόρφωση της ΑΠΕΔ προς τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό eIDAS την υποχρεώνει να ανακαλέσει την ισχύ των
ψηφιακών πιστοποιητικών που λήγουν μετά την 30ή Απριλίου 2022.
Οι κάτοχοι των ψηφιακών πιστοποιητικών που είχαν εκδοθεί πριν τις 17 Ιανουαρίου 2022 και λήγουν από 1/8/2022
έως 31/10/2022 θα πρέπει να προβούν στην ανάκλησή τους είτε με την χρήση του 8ψήφιου κωδικού σας είτε με
κατάθεση αίτησης ανάκλησης σε κάποιο ΚΕΠ (βλέπε https://aped.gov.gr/procedures/pos-tha-anakaleso-psifiakapistopoiitika/).
Σε περίπτωση που το πιστοποιητικό δεν έχει ανακληθεί μέχρι 23 Μαρτίου 2022 η ΑΠΕΔ θα εκκινήσει τη διαδικασία
ανάκλησης πιστοποιητικού. Η ανακοίνωση αυτή σε συνδυασμό με σχετικό e-mail που έχει αποσταλεί στους χρήστες
αποτελεί την επίσημη ενημέρωση της ΑΠΕΔ προς τους χρήστες των ψηφιακών της πιστοποιητικών τα οποία έχουν
εκδοθεί πριν από τις 17 Ιανουαρίου 2022 και λήγουν από 1/8/2022 έως 31/10/2022.Οι Δημόσιοι Υπάλληλοι έχουν
την δυνατότητα να προμηθευτούν άυλο ψηφιακό πιστοποιητικό μέσω της υπηρεσίας σας από το έργο του ΚΣΗΔΕ
εφόσον η υπηρεσία τους κρίνει ότι πρέπει να τους το αποδώσει.
Οι χρήστες που θα εκδώσουν νέα ψηφιακά πιστοποιητικά θα πρέπει να τα αποθηκεύσουν σε ΕΔΔΥ (USB token) τα
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οποία είναι συμβατά με την νέα διαδικασία της ΑΠΕΔ (βλέπε οδηγίες στην ιστοσελίδα της ΑΠΕΔ->Πως θα αποκτήσω
Ψηφιακή Υπογραφή->Βήμα 1). https://aped.gov.gr/support/

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟ BIM ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (ΥΠΥΜΕ), στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού, προσκαλεί τους
επαγγελματίες εργαζόμενους στον χώρο των κατασκευών και μελετών στη συμπλήρωση ενός σύντομου
ερωτηματολογίου με σκοπό την ανάλυση της ετοιμότητας του κλάδου για το Building Information Modelling (ΒΙΜ),
που αποτελεί και το πρώτο βήμα του Υπουργείου για την ανάπτυξη της Εθνικής Στρατηγικής για την εφαρμογή του
BIM. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου διαρκεί 2-3 λεπτά και περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
σχετικά με τη χρήση του BIM καθώς και με τα πλεονεκτήματα και τις προκλήσεις της εφαρμογής του BIM στην
Ελλάδα. Για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου παρακαλούμε επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://web.tee.gr/eidisis/prosklisi-erotimatologio-gia-to-bim-stin-ellada/

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ Η / ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΜΕΔΕ
To ΤΜΕΔΕ με σχετική ανακοίνωση του, ενημερώνει ότι έως την 15/04/2022, πρέπει να γίνει η επικαιροποίηση των
νομιμοποιητικών εγγράφων του φυσικού ή και νομικού προσώπου, στο μητρώο του Ταμείου, ώστε να συνεχιστεί
απρόσκοπτα η εγγυοδοτική και πιστοληπτική ικανότητα.
Πληροφορίες: http://tmede.gr/
http://tmede.gr/%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%b9%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b7%cf%84%ce%b9%
ce%ba%ce%ac-%ce%b5%ce%b3%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ae%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%84%ce%bc%ce%b5%ce%b4%ce%b5/

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, TIMOLOGIO ΑΠΟ ΤΟΥΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ Η ΑΑΔΕ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ Τ.Ε.Ε.
Ενημερωτικό βίντεο για τη χρήση της εφαρμογής timologio από τους Μηχανικούς, δημιούργησε η ΑΑΔΕ σε
συνεργασία με το ΤΕΕ, στο πλαίσιο ενημερωτικής καμπάνιας συνολικά 15 εκπαιδευτικών video με συμμετοχή
επαγγελματικών ομάδων. Σε αυτά τα video, στέλεχος της ΑΑΔΕ παρουσιάζει σε επαγγελματίες της αγοράς πως
λειτουργεί η εφαρμογή timologio βήμα – βήμα και απαντά στα ερωτήματά τους, δίνοντας κατευθύνσεις και οδηγίες
για το πώς μπορεί να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή, μέσω της πλατφόρμας, myDATA. Θυμίζουμε ότι, στο πλαίσιο
της εφαρμογής των ηλεκτρονικών βιβλίων, η εφαρμογή timologio δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους επαγγελματίες
και επιχειρηματίες να εκδίδουν ψηφιακά τα παραστατικά τους και να τα αποστέλλουν στους πελάτες τους.
http://tmede.gr/blog/2022/01/18/%ce%b1%ce%b1%ce%b4%ce%b5-%cf%84%ce%b5%ce%b5%ce%b5%ce%bd%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-video%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7-%cf%87%cf%81%ce%ae%cf%83%ce%b7-%cf%84/

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε3
Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος Ε.2025/2022 με θέμα "Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών
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Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους
2021". https://www.aade.gr/sites/default/files/2018-05/odigies_E3.pdf

ΣΥΝΕΔΡΙΑ
16th INTERNATIONAL CONGRESS OF THE GEOLOGICAL SOCIETY OF GREECE OF
GREECE (GSG), PATRAS 2022
Η Ελληνική Γεωλογική Εταιρία, διοργανώνει το 16ο Διεθνές Γεωλογικό Συνέδριο, που θα πραγματοποιηθεί στην
Πάτρα, μεταξύ 17 και 19 Οκτωβρίου 2022, με τίτλο: «OUR EARTH OUR HOME». https://gsg2022.gr/

Το Δ.Σ. του ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε. σας εύχεται
Καλό Πάσχα & Καλή Ανάσταση

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε.:
Α' ΤΑΞΗ € 5, Β' ΤΑΞΗ € 10, Γ' ΤΑΞΗ € 15
Λογ/σμός ΣΥΝΓΕΜE : ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
GR8101101680000016888255300
(Όνομ. ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ)
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Αίτηση εγγραφής:
https://www.syngeme.gr/images/files/eggrafe
s/aitisi_eggrafis/AitisiEggrafis_SYNGEME.pdf
ΠΡΟΣΟΧΗ: Να στέλνετε το αποδεικτικό
κατάθεσης με email στο info@syngeme.gr

