Ιούλιος 2021

Έτος 20ο

Από την Τετάρτη 14/7/2021 η υποβολή δηλώσεων για το
Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Α’ και Β’ φάση)
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Από την Τετάρτη 14/7/2021 έως και τις 31/7/2021 δίνεται η
δυνατότητα υποβολής των δηλώσεων «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Α΄ΦΑΣΗ)»
και «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» (Α΄ΦΑΣΗ) – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ», για τον μήνα
Ιούλιο 2021.
Επιπλέον, από την Τετάρτη 14/7/2021 έως και τις 16/7/2021
δίνεται η δυνατότητα υποβολής των δηλώσεων «ΑΙΤΗΣΗ /
ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Β΄
ΦΑΣΗ)» και «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Β΄ ΦΑΣΗ) – ΟΡΘΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ», για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2021. Η
υποβολή δηλώσεων αφορά σε:
εργαζόμενους για τους οποίους δεν έχει υποβληθεί δήλωση
Β΄ΦΑΣΗΣ,
τους εργαζόμενους οι οποίοι αποκλείστηκαν από τις πληρωμές
της Β΄ΦΑΣΗΣ
Σημειώνεται πως πριν υποβληθεί το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ /
ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Β’
ΦΑΣΗ) – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» για τους εργαζόμενους οι
οποίοι αποκλείστηκαν από τις πληρωμές της Β΄ ΦΑΣΗΣ, οι
εργοδότες μπορούν να αναζητούν την τελευταία δήλωση για τη
Β’ ΦΑΣΗ και
επιλέγοντας το κουμπί [Διαχείριση] να
ενημερώνονται για τους λόγους αποκλεισμού εργαζομένων από
τις πληρωμές της Β’ ΦΑΣΗΣ. Το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ θα είναι
διαθέσιμο για υποβολή των υπεύθυνων δηλώσεων από την
Τετάρτη 14/7/2021 και μετά τις 18.00.

Σε λειτουργία η υποβολή ενστάσεων για την επιστρεπτέα 3
και 4
Επιχειρήσεις και επαγγελματίες που αποκλείστηκαν από τον
τρίτο και τέταρτο κύκλο της επιστρεπτέας προκαταβολής έχουν
τώρα την ευκαιρία να διεκδικήσουν τα φθηνά κρατικά δάνεια τα
οποία μάλιστα θα είναι «κουρεμένα» έως και 50%. Η ΑΑΔΕ
άνοιξε ξανά την πλατφόρμα myBusinessSupport για την
υποβολή ενστάσεων. Οι επιχειρήσεις που έχουν αρχίσει να
λαμβάνουν ενημερωτικό e-mail από την ΑΑΔΕ μπορούν να
υποβάλλουν αίτημα επανεξέτασης μέσα σε πέντε εργάσιμες
ημέρες από την επόμενη ημέρα της παραλαβής του. Στο αίτημα
θα πρέπει να ενημερώσουν το σύστημα για ποιες από τις δύο
φάσεις της Επιστρεπτέας Προκαταβολής υπέβαλαν αίτηση η
οποία απορρίφθηκε καθώς και για τους λόγους που κόπηκαν
από την κρατική χρηματοδότηση. Παράλληλα θα πρέπει να
στείλουν συνημμένα όλα τα δικαιολογητικά που να στηρίζουν το
δικαίωμα της ένστασης. Στη συνέχεια οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ
θα επανεξετάσουν τα αιτήματα με βάση τα νέα δεδομένα.
Επιστρεπτέα προκαταβολή – σύντομη περιγραφή της δράσης.
Περισσότερες
πληροφορίες
στο
σύνδεσμο:
https://www.aade.gr/mybusinesssupport .
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Καταβάλλεται σε επιπλέον 1.333 επιχειρήσεις η
επιδότηση 4 εκατ. ευρώ από την δράση “Ενίσχυση
Επιχειρήσεων που παρέμειναν κατ’ εξαίρεση σε
αναστολή λειτουργίας κατά την περίοδο των
Χριστουγέννων 2020”
Δελτίο Τύπου Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
12.07.2021: Με απόφαση που υπογράφουν ο Υπουργός
Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδηςκαι ο
Υφυπουργός, κ. Γιάννης Τσακίρης, καταβάλλεται σε επιπλέον
1.333 επιχειρήσεις η επιδότηση, συνολικού ύψους 4
εκατομμυρίων
ευρώ,
από
την δράση
«Ενίσχυση
Επιχειρήσεων που παρέμειναν κατ’ εξαίρεση σε αναστολή
λειτουργίας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων 2020 λόγω
τοπικής ισχύος μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς της
νόσου COVID 19». Έχει προηγηθεί η πληρωμή των πρώτων
1.333 επιχειρήσεων επίσης με το ποσό των 4 εκατ. ευρώ, με
απόφαση που υπέγραψαν ο Υπουργός, κ. Άδωνις
Γεωργιάδης και ο Υφυπουργός, κ. Γιάννης Τσακίρης στις 21
Μαΐου. Συνολικά στη δράση υπεβλήθησαν 3.020 αιτήσειςαπό
τις οποίες εγκρίθηκαν οι 2.676, ενώ πολλές από τις
απορριφθείσες 344 αιτήσεις επανυποβλήθηκαν διορθωμένες
μετά από την παράταση που εδόθη μέχρι 16 Ιουνίου.
Προκειμένου να χρηματοδοτηθούν στο ακέραιο όλεςοι
επιχειρήσεις που υπέβαλαν πρόταση – και εκείνες των
οποίων η πρόταση θα εγκριθεί από την επιτροπή ενστάσεων
– ο προϋπολογισμός της δράσης έχει αυξηθεί στα 8,2
εκατομμύρια ευρώαπό 8 εκατ. ευρώ αρχικά, με απόφαση του
Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Γιάννη Τσακίρη.
Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις
Γεωργιάδης δήλωσε:
«Όπως είχαμε δεσμευθεί πριν από μερικούς μήνες – κι όταν
δεσμευόμαστε για κάτι, αυτό έχει αξία – ολοκληρώνεται
σήμερα η πληρωμή και των τελευταίων 1.333 επιχειρήσεων
στο πλαίσιο της δράσης ενίσχυσης Επιχειρήσεων που
παρέμειναν κατ’ εξαίρεση σε αναστολή λειτουργίας κατά την
περίοδο των Χριστουγέννων 2020 λόγω τοπικής ισχύος
μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς της νόσου COVID
19. Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε κάθε επιχείρηση να μην
μείνει μόνη της σ’ αυτήν την κρίσιμη στιγμή και να
διασφαλίσουμε και την τελευταία θέση εργασίας».
Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Γιάννης
Τσακίρης δήλωσε:
«Από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η πανδημία της Covid
– 19 στη χώρα μας, ενισχύσαμε στοχευμένα, περιοχές και
κλάδους που επλήγησαν περισσότερο. Πλέον συνεχίζουμε με
τις δράσεις επανεκκίνησης της οικονομίας και πλήρους
αποκατάστασης της κανονικότητας των επιχειρήσεων και των
εργαζόμενων».
Επισημαίνεται ότι η δράση υλοποιήθηκε με επιτυχία με
Φορέα Παρακολούθησης της Ενίσχυσης, την Ειδική
Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας,
Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ) και
υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον από τις επιχειρήσεις στις οποίες
αφορούσε.
Η απόφαση με τις 1.333 εγκεκριμένες επιχειρήσεις
αναρτήθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και επιπλέον βρίσκεται διαθέσιμη
και στον σύνδεσμο http://eysed.gge.gov.gr/?p=3503 .

Νέα ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων
του 7ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη Δημόσια Διοίκηση
Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
(ΟΔΕ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ανακοίνωσε την
έναρξη λειτουργίας του 7ου κύκλου του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη Δημόσια
Διοίκηση, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Δημόσια Διοίκηση Master in Public Management - MPM».
Στο Π.Μ.Σ. στη Δημόσια Διοίκηση γίνονται δεκτοί,
πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της
ημεδαπής, καθώς και πτυχιούχοι ομοταγών ιδρυμάτων
της αλλοδαπής που το πτυχίο τους έχει αναγνωρισθεί
από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ), συναφούς
γνωστικού αντικειμένου, και τέλος πτυχιούχοι Ανωτάτων
Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων
Ασφαλείας.
Ο μέγιστος αριθμός φοιτητών που θα εισαχθούν
στον 7ο κύκλο του ΠΜΣ που θα αρχίσει τον Οκτώβριο
του 2021, θα είναι 40. Η αίτηση, καθώς και πληροφορίες
σχετικά με τα κριτήρια επιλογής, παρέχονται από τη
Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στη Δημόσια Διοίκηση. Οι
υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του
Π.Μ.Σ. έως την Τρίτη 10/8/2021 τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
1. Έντυπη αίτηση.
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
3. Aντίγραφο πτυχίου/διπλώματος.
4. Αντίγραφο Aναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή μέσο
όρο).
5. Δύο συστατικές επιστολές, από τις οποίες η μία
τουλάχιστον να είναι από τον εργασιακό χώρο. Τα έντυπα
των συστατικών επιστολών παραλαμβάνονται από τη
Γραμματεία του Π.Μ.Σ. ή αναζητούνται στην ιστοσελίδα
του Προγράμματος.
6.
Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας, η οποία
αποδεικνύεται με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις φορέα
υποχρεωτικής ασφάλισης ή βεβαιώσεις του οικείου φορέα
του δημοσίου τομέα.
7. Επιπρόσθετα προσόντα (2ο πτυχίο, ειδικά σεμινάρια,
Η/Υ, μαθήματα σε πανεπιστήμια του εξωτερικού,
δημοσιεύσεις, μελέτες, μεταπτυχιακό τίτλο, πτυχίο
συμπληρωματικής εκπαίδευσης, βραβεία, συμμετοχή σε
επιστημονικά συνέδρια).
8. Αποδεικτικό καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας.

Άνοιξε η πλατφόρμα «myΘέρμανση»
ΑΑΔΕ Δελτίο Τύπου 14.07.2021: Άνοιξε ξανά και θα παραμείνει
ανοιχτή μέχρι τις 23 Ιουλίου η πλατφόρμα «myΘέρμανση» για τη
χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης με σκοπό την υποβολή των
δικαιολογητικών αγορών καυσίμων, εκτός του πετρελαίου
θέρμανσης, από δικαιούχους που δεν κατάφεραν να τα αναρτήσουν
στην προηγούμενη προθεσμία. Οι δικαιούχοι πρέπει να υποβάλουν
τα δικαιολογητικά αγορών λοιπών καυσίμων, εκτός του πετρελαίου
θέρμανσης, που τιμολογήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως
την 28η Φεβρουαρίου 2021 στην πλατφόρμα έως την 23η Ιουλίου
2021. Για το φυσικό αέριο θα καταχωρίζονται δικαιολογητικά αγορών
της περιόδου από 1.1.2021 έως 28.2.2021 με ημερομηνία έκδοσης
του παραστατικού πληρωμής έως την 29η Απριλίου 2021. Η
πληρωμή των ποσών επιδόματος θέρμανσης στους δικαιούχους θα
γίνει ως την 31 Αυγούστου στον ΙΒΑΝ που έχουν δηλώσει στο
myTAXISnet. Σε περίπτωση αμφισβήτησης του ποσού πληρωμής οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση επανεξέτασης μέχρι
την 15η Σεπτεμβρίου 2021 μέσω της ενότητας «Ερωτήματα προς
ΑΑΔΕ» στο myTAXISnet.

Ανακοίνωση για τα Σεμινάρια Αναγκαίας Εκπαίδευσης
Μας γνωρίζει ότι το τελευταίο σεμινάριο της αναγκαίας εκπαίδευσης
των λογιστών –φοροτεχνικών, έτους 2021, με θέμα «Εργασιακά
Θέματα» και εισηγήτριες την κα Βασιλική Τσιώλη, Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ατομικών Ρυθμίσεων του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων και την κα Χαραλαμπία Γαλανοπούλου, τ.
Προϊσταμένη Διεύθυνσης Συντονισμού και Προγραμματισμού
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων του ιδίου Υπουργείου, θα
πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 21 Ιουλίου 2021 (ώρες 16:00 με
21:00).
Τα σεμινάρια μπορείτε να τα παρακολουθήσετε με έναν από τους
παρακάτω τρόπους:

•

Με τη διαδικασία της ζωντανής μετάδοσης (live streaming)
την ημέρα και ώρα διεξαγωγής τους, μέσω της σχετικής
ιστοσελίδας του ΟΕΕ και

•

Με πρόσβαση στο βιντεοσκοπημένο υλικό, μέσω των
ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΕΕ.

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ

15η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών
Τα αποτελέσματα αποδεικτικού γνώσης αγγλικής
γλώσσας δύναται να προσκομιστούν μέχρι και 48 ώρες
πριν από την ημέρα αξιολόγησης των υποψηφίων. Η
ημερομηνία αξιολόγησης θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα
του προγράμματος αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας
υποβολής αιτήσεων. Είναι εφικτή η πραγματοποίηση
διαλέξεων εξ αποστάσεως.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να απευθύνονται στην κα Κεσσοπούλου Έφη,
στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. (Γραφείο Ζ103, 1ος όροφος)
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατίας 156, 54636
Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 891198, στην ιστοσελίδα του
Πανεπιστημίου www.uom.gr και στο ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο mpm@uom.edu.gr . Οι ώρες εξυπηρέτησης
του κοινού είναι 16.00 – 18.00 μ.μ.

Ενισχύσεων

στο

πλαίσιο

της

Δράσης

«Εργαλειοθήκη

Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»
Δημοσιεύθηκε η δέκατη πέμπτη (15η) τροποποίηση της Απόφασης
Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης
«Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών
Επιχειρήσεων» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την ένταξη επιπλέον εκτατόν
ογδόντα δύο (182) επενδυτικών σχεδίων συνολικού προϋπολογισμού
δημόσιας δαπάνης 12.996.070,59 ευρώ. Η συνολική δημόσια
δαπάνη ανέρχεται σε 431.320.270,01 ευρώ. Δείτε τη σχετική
Απόφαση εδώ.

Προσωρινοί Πίνακες Δικαιούχων και Παρόχων του Προγράμματος
Κοινωνικού Τουρισμού ΟΑΕΔ
Αναρτήθηκαν την Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021, οι προσωρινοί πίνακες Δικαιούχων, Ωφελουμένων και Παρόχων Τουριστικών Καταλυμάτων
– Ακτοπλοϊκών Εισιτηρίων, καθώς και Αποκλειομένων του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού 2021-2022 στην ηλεκτρονική
διεύθυνση https://www.oaed.gr/koinonikos-toyrismos
Οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων αφορούν 300.000 επιταγές κοινωνικού τουρισμού. Οι δικαιούχοι και πάροχοι που κατέθεσαν
ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία και μόνο ένσταση κατά των αποτελεσμάτων από την Πέμπτη, 15
Ιουλίου και ώρα 08:00 μέχρι και το Σάββατο, 17 Ιουλίου και ώρα 23:59.
Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, με τους κωδικούς του TAXISnet ή τους κωδικούς ΟΑΕΔ, μέσω της διαδικτυακής
πύλης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΑΕΔ στη διεύθυνση: http://www.oaed.gr/e-yperesies
Οι δικαιούχοι που καταθέτουν ηλεκτρονική ένσταση οφείλουν να:
•
έχουν πρώτα ελέγξει, αν οι ίδιοι ευθύνονται για το εσφαλμένο αποτέλεσμα, λόγω μη σωστής συμπλήρωσης της αίτησης,
ανατρέχοντας σε αυτήν με τους κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα
•
αναφέρουν τον λόγο της ένστασης (π.χ. εσφαλμένη μοριοδότηση, μη έκδοση επιταγής για ωφελούμενο παιδί) και
•
τεκμηριώσουν τους ισχυρισμούς τους, επισυνάπτοντας με ηλεκτρονική σάρωση δικαιολογητικά αποδεικτικά αυτών, σύμφωνα
με τους όρους της Δημόσιας Πρόσκλησης.
Οι πάροχοι που καταθέτουν ηλεκτρονική ένσταση οφείλουν να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς τους, επισυνάπτοντας στην ένστασή
τους με ηλεκτρονική σάρωση δικαιολογητικά αποδεικτικά των ισχυρισμών τους.
Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν εξετάζονται.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ηλεκτρονική διεύθυνση
https://www.oaed.gr/koinonikos-toyrismos

150 εκατ. online συναλλαγές με το ελληνικό Δημόσιο σε έξι μήνες
Σε ολοένα και εντεινόμενους ψηφιακούς ρυθμούς μπαίνουν οι καθημερινές επαφές
του πολίτη με το Ελληνικό Δημόσιο. Νέα μεγάλη αύξηση καταγράφηκε το πρώτο
εξάμηνο του 2021 αναφορικά με τον όγκο των ηλεκτρονικών συναλλαγών με το
Δημόσιο. Σύμφωνα με στοιχεία του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους έγιναν περί τα 150
εκατ.online συναλλαγές. Συγκεκριμένα, από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και την 30η
Ιουνίου τα συστήματα του Δημοσίου είτε παρείχαν ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους
πολίτες, είτε «μίλησαν μεταξύ τους» αθροιστικά περισσότερες από 150.000.000
φορές. Με τον τρόπο αυτό αποτράπηκε αντίστοιχος αριθμός φυσικών επισκέψεων
από πολίτες προς υπηρεσίες του Δημοσίου.
Οι 150.000.000 ηλεκτρονικές
συναλλαγές μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2021 ξεπερνούν ήδη και κατά πολύ τον
συνολικό αριθμό ηλεκτρονικών συναλλαγών του 2020. Το περασμένο έτος
καταγράφηκαν αθροιστικά περισσότερες από 90.000.000 συναλλαγές. Σημειώνεται
ότι οι ίδιοι αριθμοί για το 2019 και το 2018 ανήλθαν σε 34 και 8 εκατομμύρια
αντίστοιχα. Στις ηλεκτρονικές συναλλαγές αθροίζονται οι ψηφιακές υπηρεσίες,
δηλαδή η ταυτοποίηση των πολιτών σε ένα πληροφοριακό σύστημα με τη χρήση των
κωδικών του Taxisnet, χωρίς να συνυπολογίζονται όσες υπεύθυνες δηλώσεις και
εξουσιοδοτήσεις εκδόθηκαν από το gov.gr μέσω κωδικών web banking. Επίσης, στις
ψηφιακές υπηρεσίες περιλαμβάνονται οι διαλειτουργικότητες, η ανταλλαγή, δηλαδή
πληροφοριών μεταξύ υπηρεσιών και μητρώων του Δημοσίου χωρίς άλλη ενέργεια
από πλευράς του πολίτη πέρα από τη χορήγηση της συγκατάθεσής του.
Δημοφιλές το gov.gr
Τα σχετικά στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι η πανδημία της COVID-19 λειτούργησε ως
ψηφιακός επιταχυντής για το ελληνικό Δημόσιο, ενώ όπως όλα δείχνουν- και μετά το
πέρας της η δημόσια Διοίκηση θα συνεχίσει να κινείται σε ψηφιακούς ρυθμούς. Οι
πολίτες από την πλευρά τους επεφύλαξαν θερμή υποδοχή στις νέες ψηφιακές
υπηρεσίες, των οποίων η διαθεσιμότητα εντατικοποιήθηκε από το ξέσπασμα της
πανδημίας. Σε ότι αφορά στη χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών, παρατηρήθηκε
εξαιρετικά μεγάλη αύξηση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου gov.gr.
Ο αριθμός των αυθεντικοποιήσεων προκειμένου οι πολίτες να έχουν πρόσβαση σε
ψηφιακές υπηρεσίες με τη χρήση των κωδικών Taxisnet έφτασε κατά τους πρώτους
έξι μήνες του 2021 τα 86 εκατομμύρια. Αναλογικά, σε όλη τη διάρκεια του 2020 είχαν
πραγματοποιηθεί 54 εκατομμύρια κλήσεις για αυθεντικοποίηση, δηλαδή η αύξηση
είναι της τάξης του 218%. Ο αριθμός των κλήσεων διαλειτουργικότητας για
αυτοματοποιημένη διαβίβαση στοιχείων μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων
του Δημοσίου ανήλθε σε περίπου 64 εκατομμύρια στο πρώτο εξάμηνο του 2021. Για
όλη την προηγούμενη χρονιά (2020) ο αντίστοιχος αριθμός ήταν 37 εκατομμύρια,
δηλαδή πρόκειται για αύξηση της τάξης του 245%. (ΠΗΓΗ: SEPE Newsletter
<newsletter@sepe.gr,13.07.2021).

Φεστιβάλ Γης 2021: Άνθρωποι και
προϊόντα
Η Περιφέρεια Κρήτης, ο Δήμος Χανίων και
το Επιμελητήριο Χανίων, διοργανώνουν το
«Φεστιβάλ Γης 2021: Άνθρωποι και
προϊόντα», από τις 25 έως και τις 29
Αυγούστου 2021 στο Εκθεσιακό Κέντρο
Αγυιάς.
Με κεντρικό μήνυμα: «Χανιά, τρόπος να
ζεις – τόπος να ‘ρθεις», η φετινή
διοργάνωση επιχειρεί να ενδυναμώσει τις
τοπικές επιχειρήσεις και τους ντόπιους
παραγωγούς,
παρέχοντας
επιπλέον
αντικείμενα και τομείς, με εξειδικευμένα
προγράμματα
κατάρτισης
και
επιμόρφωσης, πέραν της καθιερωμένης
έκθεσης των προϊόντων.
Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να βρει την
αίτηση στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου
Χανίων ή της Περιφέρειας Κρήτης ή του
Δήμου Χανίων. Μόλις τη συμπληρώσει,
μπορεί να τη στείλει είτε ηλεκτρονικά στο
mail:festivalgis@chania.gr, είτε να την
παραδώσει δια ζώσης στα στο Τμήμα
Τοπικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του
Δήμου Χανίων, Μέγαρο Πάνθεον-1ος
όροφος, καθημερινά, από τις 08:00 έως τις
15:00».
Οι αιτήσεις, ηλεκτρονικές ή έντυπες,
γίνονται δεκτές μέχρι και τις 5 Αυγούστου.
Για οποιαδήποτε απορία, μπορείτε να
απευθυνθείτε
είτε
στο
mail:festivalgis@chania.gr
είτε
στο
τηλέφωνο 28210-34200.
*Επισυνάπτονται τα δύο αρχεία με τις
αιτήσεις συμμετοχής και την πολιτική
χορηγιών
Δήλωση Συμμετοχής Φεστιβάλ, Πολιτική
Χορηγιών Φεστιβάλ Γης

Αναπαραστάσεις
των
επαγγελματοβιοτεχνών στη ζωγραφική,
τον κινηματογράφο και τη λογοτεχνία
Στο πλαίσιο νέων ιστοριογραφικών τάσεων,
με επίκεντρο την Πολιτισμική Ιστορία, το
μελετητικό εγχείρημα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ με
τίτλο
"Αναπαραστάσεις
των
επαγγελματοβιοτεχνών στη ζωγραφική, τον
κινηματογράφο και τη λογοτεχνία", επιχειρεί
να φωτίσει μια σημαντική, αλλά άδηλη πτυχή
της
ιστορίας
του
χώρου
των
επαγγελματοβιοτεχνών
και
εμπόρων.
Αξιοποιώντας, ως μελέτες περίπτωσης, τη
ζωγραφική, τον κινηματογράφο και τη
λογοτεχνία αποτελεί μια προσπάθεια
διερεύνησης διαχρονικά των ταυτοτικών
αναζητήσεων, των διεκδικήσεων, των
αιτημάτων, καθώς και των αναπαραστάσεων
της κοινωνικοεπαγγελματικής ομάδας των
επαγγελματοβιοτεχνών και εμπόρων, όπως
αυτά παρουσιάζονται στην τέχνη και τον
πολιτισμό,
αποκαλύπτοντας
άγνωστες
πλευρές,
θέτοντας
νέα
ερευνητικά
ερωτήματα και διευρύνοντας, συνεπώς, την
ερευνητική οπτική επί του θέματος. Πηγή
έμπνευσης
για
τη
δημιουργία
του
πολυσυλλεκτικού αυτού έργου στάθηκε το
συνέδριο που πραγματοποιήθηκε από τη
ΓΣΕΒΕΕ το 2019, με θέμα "100 χρόνια
ΓΣΕΒΕΕ
1919-2019:
Ένας
αιώνας
διεκδικήσεις". Στο πλαίσιο της προσπάθειας
αυτής για τη μελέτη ποικίλων διαστάσεων
της ιστορίας των επαγγελματοβιοτεχνών και
εμπόρων, ένα μέρος του έργου αφιερώθηκε
και στη διερεύνηση, διαχρονικά, των
αναπαραστάσεων
της
συγκεκριμένης
κοινωνικοεπαγγελματικής ομάδας στην τέχνη
και τον πολιτισμό. Διαβάστε τη μελέτη εδώ.

Σύστημα προειδοποίησης των πολιτών για καύσωνα από τον δήμο
Θεσσαλονίκης και το ΑΠΘ
Σύστημα προειδοποίησης υγείας πολιτών από υψηλές θερμοκρασίες, με βάση τη
συσχέτιση μεταξύ αισθητής θερμοκρασίας και θνησιμότητας, έχει αναπτύξει ο
δήμος Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού χρηματοδοτούμενου έργου LIFE
ASTI. Οι πολίτες κάθε δημοτικού διαμερίσματος της Θεσσαλονίκης θα μπορούν να
ενημερώνονται τόσο για τις θερμοκρασίες που θα επικρατούν τις επόμενες
τέσσερις ημέρες, για το δείκτη θερμικής δυσφορίας αλλά και τους κινδύνους που
προκύπτουν για την υγεία τους είτε διαδικτυακά ΕΔΩ, είτε με εφαρμογή στα κινητά
τους τηλέφωνα. Για το ευρωπαϊκό έργο και τα πρώτα συμπεράσματα δόθηκε την
περασμένη εβδομάδα συνέντευξη Τύπου στον αύλειο χώρο της Δημοτικής
Πινακοθήκης- Κάζα Μπιάνκα παρουσία τριών αντιδημάρχων του δήμου
Θεσσαλονίκης και πιο συγκεκριμένα Οικονομικών κ. Μιχάλη Κούπκα,
Περιβάλλοντος κ. Σωκράτη Δημητριάδη, Τεχνικών Έργων κ. Εφραίμ Κυριζίδη και
του καθηγητή του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ, κ.
Δημήτρη Μελά. «Το έργο έχει δημιουργήσει ένα σημαντικό εργαλείο, πλατφόρμα
και εφαρμογές για έξυπνα κινητά, που βοηθά στην ενημέρωση των δημοτών της
πόλης, αλλά και των επισκεπτών της, με υψηλής ποιότητας πληροφορία που
αφορούν ακραία κλιματικά φαινόμενα όπως οι καύσωνες και η αστική θερμική
νησίδα. Η πληροφορία αυτή βοηθάει και στην πρόληψη των δυσάρεστων
επιπτώσεων που δύναται να έχουν οι υψηλές θερμοκρασίες στην ανθρώπινη
υγεία», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κούπκας. Από την πλευρά του, ο κ. Δημητριάδης
πρόσθεσε πως «οι κίνδυνοι για την υγεία που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή
και τις ακραίες θερμοκρασίες αναμένεται να αυξηθούν τα επόμενα χρόνια με την
αύξηση των θερμοκρασιών» και πως το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα εφαρμοστεί
πέρα από τη Θεσσαλονίκη, στο Ηράκλειο της Κρήτης και στη Ρώμη της Ιταλίας. Ο
κ. Κυριζίδης συμπλήρωσε πως τα αποτελέσματα μέσα από το έργο LIFE ASTI θα
δώσουν τη δυνατότητα στον δήμο Θεσσαλονίκης να αξιολογήσει και την επίδραση
που θα έχουν μια σειρά από τεχνικά έργα στην αντιμετώπιση της κλιματικής
αλλαγής, όπως για παράδειγμα οι σχολικές αυλές με βιοκλιματικά κριτήρια, τα
πράσινα δώματα και η βιοκλιματική αναβάθμιση πλατειών. Από το ΑΠΘ, ο
καθηγητής κ. Μελάς σημείωσε ότι σε πόλεις μεσαίου μεγέθους και άνω, όπως
είναι η Θεσσαλονίκη, παρουσιάζονται υψηλότερες θερμοκρασίες στο κέντρο,
γεγονός που οφείλεται σε παράγοντες όπως είναι η εκπομπή θερμότητας από
ανθρωπογενείς δραστηριότητες για παράδειγμα τα αυτοκίνητα και ο κλιματισμός,
αλλά και οι τρόποι με τους οποίους έχουν δομηθεί οι πόλεις σε ό,τι αφορά τα υλικά
και τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά. (ΠΗΓΗ: http://tkm.tee.gr/newsletter/newsletter
τεύχος 291/15.07.2021).

Προτάσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ στο ΥΠΕΝ για τον Χωρικό Σχεδιασμό της Θεσσαλονίκης
Τις προτάσεις του για τον Χωρικό Σχεδιασμό της Θεσσαλονίκης κατέθεσε το ΤΕΕ/ΤΚΜ με έγγραφό του, που απέστειλε στον υπουργό
Περιβάλλοντος κι Ενέργειας κ. Κώστα Σκρέκα. Για τη μελέτη του συγκεκριμένου θέματος είχε συγκροτηθεί Ομάδα Εργασίας από το
ΤΕΕ/ΤΚΜ, το πόρισμα της οποίας ενέκρινε και παρέλαβε η Διοικούσα Επιτροπή. Στο έγγραφο κατατίθενται συνοπτικά τα
συμπεράσματα που αναλύονται και τεκμηριώνονται στο πόρισμα ενώ το Ρυθμιστικό θα μελετηθεί εκ νέου και θα επικαιροποιηθούν οι
προτάσεις για να κατατεθούν σε επόμενη φάση. Στο έγγραφο, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Γιώργος Τσακούμης εξηγεί πως σε ότι
αφορά την κατάργηση του Οργανισμού, «είχαμε θέσει τον προβληματισμό μας από τότε –και εκ πείρας από πολλές άλλες
περιπτώσεις- ότι «η τηλεδιοίκηση δημιουργεί σημαντικότατα προβλήματα που οφείλονται στην αμηχανία και την άγνοια της Κεντρικής
Διοίκησης όταν πραγματεύεται θέματα που αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης». Όσο για την επικαιροποίηση του
Ρυθμιστικού Σχεδίου, επισημαίνεται ότι το ΤΕΕ/ΤΚΜ είχε αναλάβει το 2014 και έφερε σε πέρας μία ευρύτατη διαβούλευση για το νέο
Σχέδιο, το οποίο ουδέποτε θεσμοθετήθηκε. Το ΤΕΕ/ΤΚΜ καταθέτει τρεις προτάσεις τόσο για άμεση όσο και για μεσοπρόθεσμη
αντιμετώπιση της κατάστασης: Σύσταση Ειδικής Γραμματείας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, αρμόδιας για την επίλυση των θεμάτων που
άπτονται του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού της Μητροπολιτικής Περιοχής Θεσσαλονίκης. Είναι μια άμεση και
βραχυπρόθεσμη λύση για την εκτόνωση και ρύθμιση ζητημάτων του σχεδιασμού στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης,
μέχρι την υλοποίηση των δύο επόμενων προτάσεων. Αναβάθμιση του Τμήματος Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Θεσσαλονίκης σε
Διεύθυνση, με αλλαγή του οργανογράμματος του υπουργείου και ικανή στελέχωσή του. Επικαιροποίηση του Ρυθμιστικού Σχεδίου.
Δείτε το πόρισμα της Ομάδας Εργασίας ΕΔΩ. Δείτε το διαβιβαστικό έγγραφο προς το Υπουργείο,ΕΔΩ. (ΠΗΓΗ:
http://tkm.tee.gr/newsletter/newsletter τεύχος 291/15.07.2021).

Σε λειτουργία η υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων φυσικών προσώπων 2020
Οι εμπρόθεσμες αρχικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος υποβάλλονται μέχρι και τις 27-08-2021.
Οι εκπρόθεσμες αρχικές ή οι τροποποιητικές δηλώσεις υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Περισσότερες πληροφορίες:
https://www.aade.gr/polites/eisodima/dilosi-forologias-eisodimatos-fp-e1-e2-e3 .

Αυξάνονται μέχρι και 72 οι δόσεις, μειώνεται το επιτόκιο για οφειλές προς το δημόσιο όσων έχουν πληγεί από την πανδημία
Υπουργείο Οικονομικών 15.07.2021 : Απόσπασμα από την ομιλία του Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, στη Βουλή για
το νέο πλαίσιο ρύθμισης φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών, από τον Μάρτιο του 2020 μέχρι σήμερα, σε έως 72 δόσεις. Κατά τη
μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών:
«α) Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία διατάξεων των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/2455, (ΕΕ) 2019/1995 και (ΕΕ) 2018/1910 όσον αφορά
υποχρεώσεις που απορρέουν από τον φόρο προστιθέμενης αξίας για παροχές υπηρεσιών και πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως και
σχετικές ρυθμίσεις β) Τροποποιήσεις του ν. 4649/2019 «Πρόγραμμα παροχής εγγύησης σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων» (Α΄206), βάσει της
C(2021) 2545/09.04.2021 (2021/N) εγκριτικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για παράταση του προγράμματος «ΗΡΑΚΛΗΣ»
γ) Διατάξεις για τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας - Τροποποιήσεις ν. 4738/2020 και λοιπές διατάξεις».
Το Υπουργείο Οικονομικών, από την αρχή της υγειονομικής κρίσης, λειτουργεί με γρήγορα αντανακλαστικά, σχέδιο και
αποφασιστικότητα, λαμβάνοντας έγκαιρα και μεθοδικά τα κατάλληλα μέτρα, προκειμένου αφενός να ελαχιστοποιηθεί ο αντίκτυπος
αυτής της μακράς και πρωτόγνωρης δοκιμασίας και αφετέρου να επιταχυνθεί η επανεκκίνηση της οικονομίας μετά την αποκλιμάκωση
της υγειονομικής κρίσης.
Αυτό πράττουμε, σταθερά και με συνέπεια, καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της πολύμηνης δυσμενούς συγκυρίας, αντιμετωπίζοντας στο
βαθμό του εφικτού και κατά τον βέλτιστο τρόπο, τις προκλήσεις κάθε φάσης της πανδημίας.
Παράλληλα διευκολύνουμε τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις που πλήττονται από τις συνέπειες της κρίσης, ώστε να ανταποκριθούν
στις υποχρεώσεις τους.
Στο πλαίσιο αυτό, από τον περυσινό Μάρτιο, προχωρήσαμε σε σειρά παρεμβάσεων ρύθμισης οφειλών, όπως:
Ρύθμιση εξόφλησης υποχρεώσεων της περιόδου Μαρτίου – Ιουνίου 2020, σε 12 δόσεις άτοκα ή σε 24 δόσεις, με εξαιρετικά χαμηλό
επιτόκιο.
Βελτίωση και επέκταση της ανωτέρω ρύθμισης τον περασμένο Φεβρουάριο, με διπλασιασμό των δόσεων, σε 24 άτοκες ή 48 δόσεις
με επιτόκιο ύψους 2,5%.
Αναστολή καταβολής των δόσεων ρυθμισμένων οφειλών, για συγκεκριμένους κλάδους που ίσχυαν περιοριστικά μέτρα κάθε μήνα, με
μεταφορά της καταβολής των απολεσθεισών δόσεων στο τέλος της ρυθμιζόμενης περιόδου.
Λειτουργώντας με βάση τις παραπάνω αρχές, σήμερα, με απόλυτη συναίσθηση της πραγματικότητας και των δυσκολιών που έχει
επιφέρει η πανδημία του κορονοϊού στην πραγματική οικονομία, προχωράμε σε μια νέα, γενναία ρύθμιση των φορολογικών και
ασφαλιστικών οφειλών που «γεννήθηκαν» στην πανδημία.
Ρύθμιση με την οποία παρέχονται πολύ σημαντικές διευκολύνσεις στους οφειλέτες που επλήγησαν από την κρίση, καθώς
παρατείνεται, διευρύνεται και βελτιώνεται το υφιστάμενο πλαίσιο διευθέτησης των οφειλών τους, ενώ παράλληλα προσφέρεται η
ευκαιρία αναβίωσης παλαιότερων ρυθμίσεων.
Ειδικότερα, με τις σημερινές παρεμβάσεις:
1ον. Διευρύνουμε τον χρονικό ορίζοντα κάλυψης των οφειλών από τον Μάρτιο του 2020 μέχρι και σήμερα.
2ον. Διευρύνουμε τον αριθμό των δόσεων από 24 άτοκες ή 48 δόσεις με χαμηλό επιτόκιο, σε 36 άτοκες ή 72 δόσεις με χαμηλό
επιτόκιο, δίνοντας ακόμα μεγαλύτερη ανάσα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
3ον. Διευρύνουμε σημαντικά την περίμετρο των δικαιούχων, συμπεριλαμβάνοντας όλους όσους επλήγησαν οποιαδήποτε στιγμή από
τον Μάρτιο του 2020 μέχρι σήμερα.
Συγκεκριμένα, τρέχουσες φορολογικές (ΦΠΑ, φόρος εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ κτλ.) και ασφαλιστικές οφειλές που δημιουργήθηκαν κατά τη
διάρκεια του Κορονοϊού, θα μπορούν να ρυθμιστούν σε έως 72 δόσεις με επιτόκιο 2,5%, ή 36 δόσεις άτοκα, με καταβολή της 1ης
δόσης τον Ιανουάριο του 2022.
Η ρύθμιση αφορά επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα που έχουν πληγεί από τον κορονοϊό και οφειλές που έχουν ήδη βεβαιωθεί κατά
τη διάρκεια της πανδημίας (από Μάρτιο 2020 έως σήμερα).
Οι κατηγορίες οφειλετών που εμπίπτουν στην ρύθμιση είναι:
Επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν χαρακτηριστεί ως πληττόμενοι βάσει ΚΑΔ από το Υπουργείο Οικονομικών (θα
χρησιμοποιηθεί η διευρυμένη λίστα ΚΑΔ Απριλίου 2020). Υπολογίζεται ότι στους επιλέξιμους ΚΑΔ περιλαμβάνεται το 78% των
επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών της χώρας.
Εργαζόμενοι που η σύμβαση εργασίας τους έχει τεθεί σε προσωρινή αναστολή και έχουν λάβει αποζημίωση ειδικού σκοπού ή είχαν
ενταχθεί στο πρόγραμμα ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ.
Ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν λάβει μειωμένο μίσθωμα βάσει δήλωσης COVID.
Άνεργοι εγγεγραμμένοι το εν λόγω διάστημα στον ΟΑΕΔ.
Επιπλέον οι ανωτέρω οφειλέτες που απώλεσαν ρύθμιση τμηματικής καταβολής (π.χ. 120 δόσεων) από τον Μάρτιο του 2020 έως
σήμερα, δύναται να αναβιώνουν τη ρύθμιση με όλα τα ευεργετήματα με την καταβολή της δόσης του Αυγούστου, και οι απολεσθείσες
δόσεις μεταφέρονται στο τέλος της ρύθμισης.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της φορολογικής αρχής, η δυνατότητα ρυθμίσεων αφορά 134.455 νομικά πρόσωπα, 392.785 φυσικά
πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και 299.195 φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που έχουν δημιουργήσει μη
ρυθμισμένα ληξιπρόθεσμα χρέη ύψους 2,26 δισ. ευρώ προς τη φορολογική αρχή την εν λόγω περίοδο και ανήκουν στις επιλέξιμες
κατηγορίες πληττομένων.
Με τις παραπάνω παρεμβάσεις, η Κυβέρνηση αποδεικνύει, για άλλη μια φορά, ότι βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση, αφουγκράζεται τις
ανάγκες της κοινωνίας και των επιχειρήσεων και λαμβάνει, στον κατάλληλο χρόνο, τις βέλτιστες δυνατές πρωτοβουλίες.
Όλες οι προηγούμενες παρεμβάσεις αλλά και η σημερινή καταδεικνύουν την υπεύθυνη και κοινωνικά δίκαιη πολιτική της Κυβέρνησής
μας.
Μια πολιτική συνετή, που σταθμίζει ανάγκες και δημοσιονομικούς περιορισμούς - καθώς δημοσιονομική χαλάρωση δεν σημαίνει
δημοσιονομικός εκτροχιασμός -, διαφυλάττει την κουλτούρα πληρωμών, στοχεύει στην ταχεία και ισχυρή ανάκαμψη και στην υψηλή,
βιώσιμη, έξυπνη και κοινωνικά δίκαιη ανάπτυξη στη μετά-κορονοϊό εποχή.
Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα που έχουμε μπροστά μας.
Και συνεχίζοντας να λειτουργούμε με σχέδιο, σύνεση, ενότητα και αποφασιστικότητα, θα το κερδίσουμε!

Αύξηση 77% στην προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων πέτυχε η Ελλάδα το 2020, σύμφωνα με την ΕΥ Competiveness
Survey 2021
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων Δελτίο Τύπου 14.07.2021: Εντυπωσιακή αύξηση της τάξης του 77% στην προσέλκυση
άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) πέτυχε η Ελλάδα το 2020, με βάση μία από τις εγκυρότερες και επιδραστικότερες έρευνες διεθνώς,
την Ernst & Young (ΕΥ) Competiveness Survey2021. Η Ελλάδα κατέγραψε σημαντικό άλμα προσελκύοντας 39 άμεσες ξένες
επενδύσεις το 2020 έναντι 22 άμεσων ξένων επενδύσεων το 2019 και 11 ΑΞΕ που ήταν ο μέσος όρος κατ’ έτος στην 20ετία 20002019. Την ίδια περίοδο οι άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ευρώπη μειώθηκαν κατά 13%(τα στοιχεία προέρχονται από την EY
European Investment Monitor -ΕΙΜ, μία εκτεταμένη βάση δεδομένων που επεξεργάζεται η ΕΥ και παρακολουθεί τις επενδύσεις σε
έργα που δημιουργούν νέες εγκαταστάσεις και νέες θέσεις εργασίας). Το 2020 η Ελλάδα αντιπροσώπευε το 0,70% του συνόλου των
ΑΞΕ στην Ευρώπη, έναντι 0,34% το 2019 και μέσου όρου 0,28% την προηγούμενη εικοσαετία και έτσι κατατάχθηκε, για πρώτη φορά,
στην 23η θέση μεταξύ των 51 χωρών που περιλαμβάνονται στη βάση δεδομένων του ΕΙΜ από την 29η θέση το 2019 και την 35η το
2018. Για πρώτη φορά, επίσης, η Ελλάδα κατατάχθηκε μεταξύ των 10 πιο ελκυστικών προορισμών για ξένες επενδύσεις και
συγκεκριμένα στην 8η θέση με το 10% των ερωτώμενων στην έρευνα της EY να αναφέρουν την Ελλάδα μεταξύ των τριών χωρών
που θεωρούν ως ελκυστικότερες για το 2021, αμέσως μετά τις έξι ισχυρότερες οικονομίες της Ευρώπης και το Βέλγιο. Στην ίδια
έρευνα, στην οποία μετείχαν 253 επιχειρήσεις, η Ελλάδα κατατάχθηκε στην πρώτη θέση στην Ευρώπη με το 75% των ερωτώμενων
να εκτιμούν ότι η ελκυστικότητα της χώρας θα βελτιωθεί περαιτέρω την επόμενη τριετία (στο 69% το αντίστοιχο ποσοστό πέρυσι).
Παράλληλα, το 62% των επιχειρήσεων του δείγματος έναντι 38% πέρυσι, ανέφεραν ότι έχει βελτιωθεί η άποψή τους για την Ελλάδα
ως ένα μέρος που η επιχείρησή τους θα μπορούσε να αναπτύξει ή να επεκτείνει τις δραστηριότητές της.
Επιπρόσθετα,
-Το 71% των επιχειρήσεων εκτιμούν ότι η Ελλάδα, αυτή τη στιγμή, εφαρμόζει μια πολιτική ελκυστικότητας που προσελκύει
παγκόσμιους επενδυτές, γεγονός που, όπως επισημαίνεται στην έκθεση, «φανερώνει ότι η βελτίωση της ελκυστικότητας της χώρας
αποδίδεται από τους επενδυτές στην άσκηση συγκεκριμένων πολιτικών και όχι, όπως πιθανότατα συνέβαινε το 2019, στη χρονική
συγκυρία και τη λήξη μίας μακράς περιόδου οικονομικής και πολιτικής αβεβαιότητας.
–Το 70% δηλώνει ότι θα προχωρήσουν κανονικά τα επενδυτικά τους σχέδια στην Ελλάδα (61%) ή και θα τα αυξήσουν (9%).
-Το 57% αναφέρει ότι η διαχείριση της κρίσης από την Ελλάδα, έχει επηρεάσει θετικά την άποψή τους για την ελκυστικότητα της
χώρας.
Όσον αφορά στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας όπως τα αντιλαμβάνονται οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές, στους 15 από τους
17επιμέρους δείκτες που συμπεριλαμβάνονταν και στη σχετική ερώτηση στην έκθεση του 2020, οι θετικές απόψεις έχουν αυξηθεί.
Αξιοσημείωτη είναι η αύξηση κατά 12% στις υποδομές μεταφορών και logistics (το 76% των ερωτηθέντων τις αξιολογεί ως συγκριτικό
πλεονέκτημα της Ελλάδας) και κατά 4% στις Υποδομές τηλεπικοινωνιών / ψηφιακές υποδομές (73%) και τις δεξιότητες του
ανθρώπινου δυναμικού (70%). Πρώτο σε αξιολόγηση συγκριτικό πλεονέκτημα παραμένει η ποιότητα ζωής (78%)
Ταυτόχρονα, το 86% των επενδυτών, έναντι 67%πριν έναν χρόνο, ανέφεραν ότι θα ήταν περισσότερο πρόθυμοι να επενδύσουν στη
χώρα, αν η Ελλάδα αντιμετωπίσει τις αδυναμίες που εντοπίζονται.
Ως τρεις κορυφαίες προτεραιότητες για τη βελτίωση της ελκυστικότητας της χώρας, οι επενδυτές του δείγματος ιεράρχησαν
–τη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος και των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού(38%),
-την υποστήριξη των κλάδων υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας (33%)
– και τη μείωση του φορολογικού καιασφαλιστικού κόστους που επωμίζονται οι επιχειρήσεις (33%).
O Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε:
«Όταν ανέλαβα την ευθύνη του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, πριν από δύο χρόνια, έθεσα ως δημόσιο στόχο μου να
μετατρέψω την Ελλάδα στην πιο φιλική επιχειρηματικά χώρα της Ευρώπης. Δυο χρόνια μετά, οι σημερινές ανακοινώσεις της Ernst &
Young για την πορεία των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της υπουργικής μου θητείας, νομίζω δικαιώνουν
τους έως τώρα κόπους όχι μόνο τους δικούς μου αλλά όλης της Κυβερνήσεως και όλης της ομάδας στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Με την
ίδια ζέση και την ίδια εργατικότητα θα συνεχίσουμε και το επόμενο διάστημα της θητείας μας ώστε να φτάσουμε στον τελικό μας
στόχο: να κάνουμε τη ζωή των Ελλήνων πολιτών καλύτερη».

Ανακοίνωση από την Ένωση Λιβανέζων Βιομηχάνων (προϊόντα τροφίμων)
Το Αραβο – Ελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου & Αναπτύξεως σε συνέχεια ενημέρωσης από την Πρεσβεία του Λιβάνου στην Αθήνα μας
γνωρίζει για την διαθεσιμότητα, εκ μέρους της Ένωσης Λιβανέζων Βιομηχάνων, οκτώ ειδών τροφίμων που μπορούν να διοχετευτούν
στην ελληνική αγορά.
Πρόκειται για τα κάτωθι προϊόντα:
•
Βαρέλι με ταχίνι (18 κιλών)
•
Ανάμεικτοι ξηροί καρποί (mixed nuts) και ανάμεικτοι ξεφλουδισμένοι ξηροί καρποί (mixed kernels) σε συσκευασία του κιλού
•
Ελαιόλαδο σε μπουκάλι του λίτρου
•
Μελάσα ροδιού (ένας τόνος)
•
Μεταλλικό νερό (μπουκάλι μισού λίτρου ή μπουκάλι ενάμιση λίτρου)
•
Καφές (του κιλού)
•
Μπουκάλι κρασί
•
Γεμιστή σοκολάτα (του κιλού)
Οι Έλληνες εισαγωγείς και/ή διανομείς που ενδιαφέρονται για τα προϊόντα, μπορούν να ενημερώσουν το Αραβο-Ελληνικό
Επιμελητήριο αποστέλλοντας τα στοιχεία επικοινωνίας τους, ώστε να έλθουν σε επαφή με τους Λιβανέζους παραγωγούς και να
συζητήσουν περαιτέρω σχετικά με τις διαστάσεις, τις τιμές και άλλες λεπτομέρειες.
Στοιχεία επικοινωνίας:
Tel.:+30 210 6711 210/ 6773 428 (ext.101)/ Fax: + 30 210 6746 577
www.arabhellenicchamber.gr /e-mail: chamber@arabgreekchamber.gr
180-182, Kifissias Ave. (or Olympionikon Str.) -154 51 Ν. Psychico - Athens

Ζήτηση συνεργασίας από Ινδία
Η εταιρεία Kisankraft Limited με έδρα την Ινδία, με αντικείμενο τα γεωργικά μηχανήματα η οποία ιδρύθηκε το 2005 ενδιαφέρεται για
συνεργασία με Ελληνικές εταιρείες. Ασχολείται με την Ε & Α, την κατασκευή, τις πωλήσεις και την εξυπηρέτηση γεωργικών
μηχανημάτων, καθώς και την Ε & Α σπόρων.
Είναι ηγέτες της αγοράς στη μηχανοποίηση γεωργικών εκμεταλλεύσεων, τους σπόρους και κάθε πτυχή της γεωργίας στην Ινδία κατά
τη διάρκεια 16 ετών.
Η εταιρεία Kisankraft Limited μπορεί να σας προσφέρει προϊόντα OEM, καλύτερη ποιότητα, νωρίτερο χρόνο παράδοσης και πιο
ευνοϊκές τιμές.
Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ

Ζήτηση συνεργασίας από την Ταυλάνδη
Η εταιρεία Greek Taste Co Ltd. Μικρός εισαγωγέας και άλλων Ελληνικών Προϊόντων στην περιοχή, επιθυμεί τη συνεργασίας με
εταιρίες Ελληνικού κρασιού και ιχθυρών. Κάποια από τα προϊόντα είναι ψάια και μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια,
ποτά, αλκοολούχα υγρά και ξίδι).
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε απευθείας στον κ. Arna Tantapal (atantapal@gmail.com (mailto:
atanapal@gmail.com )) ή την κα. Orawan Rattanasupa (rattanasupa@gmail.com (mailto: rattanasupa@gmail.com)), Τηλ: +6626755862

Διαδικτυακή εκδήλωση για την πυροπροστασία στις επιχειρήσεις
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης διοργανώνει ενημερωτική διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα: «Πυροπροστασία
στις επιχειρήσεις», τη Δευτέρα 19 Ιουλίου 2021 και ώρα 14:00.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο Προϊστάμενος του Α΄ Γραφείου Πυρασφάλειας Θεσσαλονίκης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας,
Αντιπύραρχος κ. Αντώνιος Αζάς, θα παρουσιάσει τις δυνατότητες εκπαίδευσης του προσωπικού των επιχειρήσεων σε θέματα
πυροπροστασίας, καθώς και τη διαχείριση των υπαίθριων χώρων ως προς τα θέματα πυροπροστασίας.
Εκ μέρους της Διοίκησης του ΕΒΕΘ, χαιρετισμό θα απευθύνει ο κ. Κωνσταντίνος Μωραϊτίδης, Υπεύθυνος Συμβουλευτικής
Υποστήριξης Επιχειρήσεων.
Για τη συμμετοχή σας στην εκδήλωση, παρακαλείστε να συμπληρώσετε τη σχετική φόρμα, ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ZOOM: https://zoom.us/webinar/register/WN_TNjnh4YcT9ixQuArFHcRuA , μέχρι το πρωί της Δευτέρας
19.7.2021 και στη συνέχεια θα λάβετε το σύνδεσμο παρακολούθησης.
Μετά το πέρας των εισηγήσεων θα ακολουθήσει συζήτηση με το ακροατήριο.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Τύπου και Εκδόσεων ΕΒΕΘ, τηλ. 2310370132, Μάχη Γεωργίου: georgiou@ebeth.gr και Άννα Μπένη beni@ebeth.gr

Τhe digitalization of supply chains» - Τετάρτη, 21 Ιουλίου 2021, 11:00-12:30
To ICC Germany με το ICC και την υποστήριξη του ICC Ελλάς, στα πλαίσια του Διεθνούς Φόρουμ «Το Μέλλον των Διεθνών
Εφοδιαστικών Αλυσίδων - Βιώσιμο, Ψηφιακό, Έξυπνο» διοργανώνουν το 2ο workshop με θέμα την «Ψηφιοποίηση των αλυσίδων
εφοδιασμού» «the digitalization of supply chains» την Τετάρτη, 21 Ιουλίου 2021 και ώρα 11:00-12:30.
Αν ενδιαφέρεστε να λάβετε πρόσκληση για τα παραπάνω workshops παρακαλούμε εγγραφείτε στο event alert
Η συμμετοχή είναι δωρεάν και γλώσσα του forum η Αγγλική.
Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ

Ημερίδα ΕΑΔ/ΒΕΑ «Δημόσιος Τομέας: αρωγός ή τροχοπέδη για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις; »
Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας και το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας διοργανώνουν την Τετάρτη 21 Ιουλίου 2021 και ώρα: 12:00
διαδικτυακή ημερίδα με θέμα:«Δημόσιος Τομέας: Αρωγός ή τροχοπέδη για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις;». Η εκδήλωση θα
μεταδοθεί ζωντανά στο κανάλι της ΕΑΔ στο YouTubeq https://www.youtube.com/watch?v=0Ux3O_DiqVQ . Την ημερίδα θα συντονίσει ο
δημοσιογράφος Νίκος Υποφάντης. Πρόγραμμα ημερίδας.

GREECE @ ANUGA 2021
Η Enterprise Greece σας προσκαλεί σε προπαρασκευαστική διαδικτυακή εκδήλωση με τίτλο “GREECE @ ANUGA 2021”, η οποία θα
διεξαχθεί την Τετάρτη, 21 Ιουλίου και ώρα 15:00. Γλώσσα Ελληνικά – Αγγλιικά. Μάθετε περισσότερα για τη φετινή διοργάνωση, για τις
διευρυμένες δυνατότητες προβολής και δικτύωσης και μεγιστοποιήστε τα οφέλη της συμμετοχής σας στην ANUGA 2021, είτε με φυσική
παρουσία, είτε μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ANUGA@home. Εγγραφή.

Επιχειρηματικά Νέα
ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στα Σκόπια, απέστειλε ενημερωτικό έγγραφα με
θέμα:
- «Επισκόπηση οικονομικών, εμπορικών και επιχειρηματικών ειδήσεων για τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, σχετικά με
ειδήσεις οικονομικού, εμπορικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος στη Βόρεια Μακεδονίας» (61ο τεύχος του Ενημερωτικού Δελτίου
του Γραφείου ΟΕΥ Σκοπίων (Ιούλιος 2021)
- «Δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών στη Βόρεια Μακεδονία, Αρ. Τεύχους No.24/2021 από 14 Ιουλίου»
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στα
Σκόπια: www.agora.mfa.gr ,e-mail: ecocom-skopje@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr.
ΒΕΡΟΛΙΝΟ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βερολίνο, απέστειλε έγγραφα με θέμα:
-«Eπιχειρηματικές εξελίξεις στη Γερμανία – Αύξηση των πωλήσεων του ομίλου εταιρειών BMW Group».
-«Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών – Οι γερμανικές επιχειρήσεις κοιτούν με αυτοπεποίθηση στο μέλλον»
-«Οργανισμός Βιομηχανικής Ανάπτυξης του ΟΗΕ – UNIDO – Γερμανός ο νέος Γενικός Διευθυντής»
-«Εκδήλωση ανταλλαγής κρασιών της Ένωσης Γερμανικών Οινοποιείων - Mainz 4 Ιουλίου – Ομιλία της Γερμανίδας Ομοσπονδιακής
Υπουργού Γεωργίας και Τροφίμων»
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 ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .
ΙΣΠΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μαδρίτη, απέστειλε έγγραφα:
- με θέμα «Νέα τροπολογία για τη διευκόλυνση των επενδύσεων για οπτικοακουστικές παραγωγές στην Ισπανία».
- Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μαδρίτη, απέστειλε έγγραφα με θέμα «Οι
σημαντικές ανακοινώσεις της Inditex στη γενική συνέλευση μετόχων»
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη
Μαδρίτη ( www.agora.mfa.gr ), email: ecocom-madrid@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ: www.veth.gov.gr .

ΡΩΣΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα, απέστειλε Ετήσια Έκθεση 2020 για την
οικονομία της Ρώσικης Ομοσπονδίας.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη
Μόσχα (www.agora.mfa.gr ), email: ecocom-moscow@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα
15/07/2021
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΑΘΕΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΚΤΙΡΙΟΥ
ΤΗΛ. 2421351157
19/07/2021
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
ΤΗΛ. 2106571758

ΓΝ ΒΟΛΟΥ ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ

452

26/7/2021
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΑΝΟΙΧΤΟ
ΔΗΜΟΣΙΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ
ΤΗΛ. 210 3483161

ΑΣΔΥΣ ΘΗΣΕΑΣ

453

29/7/2021
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΑΝΟΙΧΤΟ
ΔΗΜΟΣΙΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΙΦΩΝ ΑΞΚΩΝ ΤΗΛ. 210 3483161

ΑΣΔΥΣ ΘΗΣΕΑΣ

454

27/7/2021
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΤΗΛ. 23430 53206

455

11/08/2021
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΛ. 2313 327826

456

13/8/2021
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΣΥΝΑΨΗΣ
ΚΑΙ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΥ
ΤΑΧΕΙΑΣ
ΣΚΟΠΕΥΣΗΣ ΕΡΥΘΡΗΣ ΚΟΥΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΥΦΕΚΙΟ G3A3
ΤΗΛ. 210 3483161

450

451

ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΠΑΡΟΧΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΓΙΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ Γ΄

ΤΗΝ

33 Μ/Κ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ "ΣΥΝΤΑΓΜΑ
ΚΥΔΩΝΙΩΝ"

ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΑΣΔΥΣ ΘΗΣΕΑΣ

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα (Συνέχεια)
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13/8/2021
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΣΥΝΑΨΗΣ
ΚΑΙ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗ
ΤΗΛ. 210 3483161

458

23/7/2021
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΣΥΝΑΨΗΣ
ΚΑΙ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΕΞΟΦΛΗΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΗΛ. 2310 381080

424 ΓΣΝΘ

459

22/07/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ
ΚΑΙ
ΙΣΟΜΟΙΡΑΣΜΟΥ
ΦΟΡΤΙΩΝ
ΜΕΤΑΞΥ
ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΤΗΛ.2105531588
10/08/21
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΕΣΣΑΡΩΝ
ΕΙΔΩΝ
ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΤΗΛ 2103483161

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

461

23/07/21
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΤΗΛ 2682045042

MY FOB ΑΚΤΙΟΥ

462

30/07/21 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΝΟΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
ΤΗΛ
2313317524

460

•
•

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΒΟΜΒΙΔΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΑΣΔΥΣ ΘΗΣΕΑΣ

ΑΣΔΥΣ ΘΗΣΕΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

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.

