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Πλήρης ιατροφαρµακευτική περίθαλψη για 65.835
οφειλέτες του ΟΑΕΕ
∆ιοργάνωση Σεµιναρίων Υγιεινής
και Ασφάλειας Τροφίµων από το Β.Ε.Θ
Το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης, στην προσπάθειά
του να στηρίξει τις επιχειρήσεις – µέλη του µε αντικείµενο
εργασιών την παραγωγή, επεξεργασία και διάθεση τροφίµων
και σε όσους εµπλέκονται µε τη διαχείριση τροφίµων µε
οιοδήποτε τρόπο κατά το στάδιο της διατροφικής αλυσίδας,
διοργανώνει εκπαιδευτικά σεµινάρια για τις «Βασικές αρχές
Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίµων», σύµφωνα µε την Υπουργική
Απόφαση ΥΑ.14708/10.08.2007/ΦΕΚ.1616/Β/17.08.2007.
Στόχος των σεµιναρίων είναι η διασφάλιση της ποιότητας στην
παραγωγή – συντήρηση και διάθεση τροφίµων µε ασφάλεια και
η προστασία των καταναλωτών , σύµφωνα µε τον Κανονισµό
852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
ης
της 29 Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίµων.
Τα σεµινάρια θα είναι συνολικής διάρκειας 10 ωρών το καθένα
και πραγµατοποιούνται στην αίθουσα σεµιναρίων του ΒΕΘ –
ος
Αριστοτέλους 27, 4 όροφος.
Το κόστος συµµετοχής ανέρχεται συνολικά σε 50 ευρώ για
τα µέλη του επιµελητηρίου και σε 60 ευρώ για τα µη µέλη ,
ποσό το οποίο πρέπει να καταβληθεί συγχρόνως µε την
κατάθεση της αίτησης στο Οικονοµικό τµήµα του
Επιµελητηρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση για τα µέλη του ΒΕΘ
είναι η ταµειακή τακτοποίησή τους , όσον αφορά την καταβολή
της ετήσιας συνδροµής τους.
Η αίτηση συµµετοχής βρίσκεται αναρτηµένη και στην ιστοσελίδα
του Β.Ε.Θ
www.veth.gov.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθύνεστε στο
τµήµα Βιοτεχνικών Θεµάτων του ΒΕΘ, αρµόδια κα.Α.Γούτα ,
στο τηλέφωνο : 2310-241383
και στο e-mail : smeindustry@veth.gov.gr

∆υνατότητα σε 65.835 οφειλέτες του ΟΑΕΕ να έχουν
πλήρη ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή περίθαλψη
την οποία µέχρι σήµερα στερούνταν, δίνει το υπουργείο
Εργασίας.
Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, µετά από τις
ηλεκτρονικές διασταυρώσεις που πραγµατοποίησε η
Η∆ΙΚΑ βρέθηκαν 65.835 ενεργοί ασφαλισµένοι του ΟΑΕΕ
που πληρούν τα κριτήρια του Ν.4254/2014 (µέσο
εισόδηµα στην τριετία 2011-2014 µέχρι 12.000 ευρώ,
οφειλές µετά την 1-1-2011) και πλέον θα λαµβάνουν
πλήρη ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή κάλυψη.
Τα στοιχεία των δικαιούχων έχουν ήδη καταχωρηθεί στο
Εθνικό Μητρώο ∆ικαιούχων Περίθαλψης του ηλεκτρονικού
συστήµατος «ΑΤΛΑΣ» και έτσι -όπως όλοι οι ασφαλισµένοι
της χώρας µας- δεν θα χρειαστεί να απευθυνθούν στον
ΟΑΕΕ για θεώρηση των βιβλιαρίων τους, καθώς όλοι οι
αρµόδιοι πάροχοι υπηρεσιών υγείας στους οποίους
µπορούν να αποταθούν έχουν τη δυνατότητα ανάκτησης
της
ηλεκτρονικής
θεώρησης.
«Ενισχύουµε το δίχτυ κοινωνικής προστασίας για τους
αδύναµους συµπολίτες που έχουν πληγεί περισσότερο
από τις επιπτώσεις της κρίσης, παρέχοντας πλήρη
ιατροφαρµακευτική
και
νοσοκοµειακή
περίθαλψη,
στοχευµένα και αποτελεσµατικά, σε κοινωνικές και
επαγγελµατικές οµάδες και τις οικογένειες τους που έχουν
απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα» τόνισε ο
Υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΡΚΙΑ
Το Ελληνο-Τουρκικό Επιµελητήριο Βορείου Ελλάδος, έχει
αναρτήσει στην ιστοσελίδα του www.grtrchamber.org τις
Προσφορές και Ζητήσεις από την Τουρκία για τον µήνα
Ιούλιο 2014.
Μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα και να επιλέξετε
Υπηρεσίες –Προσφορές και Ζητήσεις και να βρείτε τις
µηνιαίες Επιχειρηµατικές Συνεργασίες , χρησιµοποιώντας
τον κωδικό σας και το password σας

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΝΟΜΩΝ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2009-2013

ΚΥΠΡΟΣ
Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Λευκωσία, απέστειλε δελτίο
οικονοµικής και επιχειρηµατικής επικαιρότητας Κύπρου – 11
Ιουνίου – 4 Αυγούστου 2014.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στη Λευκωσία, agora.mfa/gr/cyprus@mfa.gr ή την ιστοσελίδα
του ΒΕΘ www.veth.gov.gr
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Το Γραφείο Οικονοµικών Εµπορικών Υποθέσεων (Ο.Ε.Υ)
Βόρειας Ελλάδας, ενηµερώνει µε αναλυτικά στοιχεία για τις
εξαγωγές των νοµών σε Μακεδονία και Θράκη (Γρεβενά,
∆ράµα, Έβρος, Ηµαθία, Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Καστοριά,
Κιλκίς, Κοζάνη, Ξάνθη, Πέλλα, Πιερία, Ροδόπη, Σέρρες,
Φλώρινα, Χαλκιδική) για το χρονικό διάστηµα 2009-2013.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία , οι εξαγωγές
των νοµών
Μακεδονίας και Θράκης κατά το 2013 ανήλθαν σε
5.446.896.801 ευρω, ενώ το 2012 ήταν 5.778.495.790 ευρω
( -7,5%).

Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στις Βρυξέλλες, απέστειλε δελτία
οικονοµικών και επιχειρηµατικών ειδήσεων Βελγίου για την
περίοδο από 1 έως 10 Αυγούστου 2014 και για την περίοδο
από 11 έως 20 Αυγούστου 2014.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στις Βρυξέλλες, ecocom-brussels@mfa.gr ή την ιστοσελίδα
του ΒΕΘ www.veth.gov.gr

Οι εξαγωγές των νοµών Μακεδονίας και Θράκης κατά το
2013 αποτέλεσαν το 19,78% του συνόλου των εξαγωγών
της Ελλάδας.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Τις πρώτες θέσεις όσον αφορά στην αξία των εξαγωγών
κατά το 2013 καταλαµβάνουν οι νοµοί Θεσσαλονίκης,
Καστοριάς, Ηµαθίας, Πέλλας και Κιλκίς

Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σόφια, απέστειλε ενηµερωτικό
δελτίο σχετικό µε τις οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία για
το µήνα Αύγουστο 2014.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στη Σόφια, ecocom-sofia@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr
ΣΟΥΗ∆ΙΑ
Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σουηδία, απέστειλε το
ενηµερωτικό δελτίο Οικονοµικών και Επιχειρηµατικών
ειδήσεων από τη Σουηδία, για το µήνα Ιούλιο 2014.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στη Σουηδία, commerce.stockholm@mfa.gr ή την ιστοσελίδα
του ΒΕΘ www.veth.gov.gr

ΣΛΟΒΕΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Λουµπλιάνα , απέστειλε το
ενηµερωτικό δελτίο που αφορά το εξωτερικό εµπόριο
Σλοβενίας για τους µήνες Ιανουάριο έως Ιούνιο 2014 για τη
Σλοβενία.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στη Σουηδία, grecom.slovenia@siol.net ή την ιστοσελίδα του
ΒΕΘ www.veth.gov.gr

.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Το Ελληνο-Τουρικό Εµπορικό Επιµελητήριο σε συνεργασία µε
τη διοργανώτρια εταιρία της έκθεσης Real Estate 2014 , που
διοργανώνεται στην Κωνσταντινούπολη, από 11 έως 14
Σεπτεµβρίου 2014,πραγµατοποιεί επιχειρηµατική αποστολή και
συγκεκριµένα στις εγκαταστάσεις της “CNR”.
Για περισσότερες πληροφορίες στο Ελληνο-Τουρκικό Εµπορικό
Επιµελητήριο , e-mail :info@etee.gr

Κατά το 2013 αύξηση εξαγωγών σε σχέση µε το 2012
σηµείωσαν οι νοµοί ∆ράµας, Καβάλας, Χαλκιδικής, Πιερίας,
Πέλλας, Κιλκίς ενώ µείωση των εξαγωγών σε σχέση µε το
2012 σηµείωσαν οι νοµοί Έβρου, Ξάνθης, Ροδόπης,
Σερρών, Θεσσαλονίκης, Ηµαθίας, Φλώρινας, Κοζάνης,
Καστοριάς, Γρεβενών.

ΝΕΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Τους τελευταίους µήνες η Γενική Γραµµατεία Εµπορίου
(Γ.Γ.Ε) του Υπουργείου Ανάπτυξης, έχει αναλάβει
σηµαντικές πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό και εθνικό
επίπεδο για την υποστήριξη της Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης (ΕΚΕ).
Τα τελευταία χρόνια η ΕΚΕ, αποτελεί το κεντρικό σηµείο
αναφοράς
κάθε
προσπάθειας
σύνδεσης
της
επιχειρηµατικής δραστηριότητας µε τις πραγµατικές
ανάγκες της κοινωνίας, όπως τα ανθρώπινα δικαιώµατα,
την απασχόληση, το ελάχιστο εισόδηµα, τα δικαιώµατα των
καταναλωτών, το φυσικό περιβάλλον καθώς και τη
διαφάνεια και την ορθή εταιρική διακυβέρνηση.
Σύµφωνα µε το Νέο Σχέδιο , η ΕΚΕ:
-Περικλείει την ευθύνη κάθε επιχείρησης ή οργανισµού
απέναντι στους ανθρώπους , την κοινωνία και το
περιβάλλον για τον τρόπο που τους επηρεάζει από την
άσκηση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας
-Αποτελεί εθελοντική αυτό-δέσµευση επιχειρήσεων και
οργανισµών και στοχεύει στην υπεύθυνη λειτουργία και
διαχείριση των δραστηριοτήτων τους
-Προϋποθέτει
την
ανάληψη
πρωτοβουλιών
και
δραστηριοτήτων , επιπλέον της ελάχιστης συµµόρφωσης
µε την εκάστοτε νοµοθεσία.
Με πρωτοβουλία της ΓΓΕ, η Ελλάδα έρχεται να προστεθεί
στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης που διαθέτουν σχέδιο
δράσης για την ΕΚΕ
Είναι κατανοητό ότι ένα τέτοιο Σχέδιο ∆ράσης, θα
αποδειχθεί αποτελεσµατικό µόνο εάν αποτυπώνει την
ελληνική πραγµατικότητα τόσο στην κοινωνία όσο και στον
επιχειρηµατικό κόσµο.
Καλούνται όλοι οι εµπλεκόµενοι µε την ΕΚΕ φορείς,
επιχειρήσεις, πολίτες να καταθέσουν τις προτάσεις τους και
να συνδράµουν στην κοινή προσπάθεια για δηµιουργία
Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για την Εταιρική Κοινωνική
Ευθύνη
,
επισκεπτόµενοι
την
ιστοσελίδα
www.opengov.gr/ypoian/?p=5188 έως τις 22.9.2014

Προγράµµατα ΟΑΕ∆
Τα τέσσερα νέα προγράµµατα του ΟΑΕ∆ που έρχονται είναι:
1. Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη
ανέργων ηλικίας 25 – 66 ετών. Θα δηµοσιευθεί τον ερχόµενο
Σεπτέµβριο. Αφορά σε 5.000 ανέργους, που η απασχόλησή τους
θα επιδοτείται µε 18 ευρώ ηµερησίως ή 450 µηνιαίως. Εξαιρείται
η νυχτερινή εργασία (κλαµπ κτλ.). Το συνολικό κόστος του
προγράµµατος είναι 27 εκ. ευρώ .
2. Πρόγραµµα κατάρτισης ανέργων σε τοµείς οικονοµικής
δραστηριότητας µε υποχρεωτική εγγυηµένη απασχόληση. Αρχίζει
επίσης τον ερχόµενο Σεπτέµβριο. Αφορά σε 16.000 ανέργους, οι
οποίοι θα επιχορηγούνται ανά ηµέρα αντίστοιχη της δράσης. Το
κόστος του προγράµµατος είναι 112 εκ. ευρώ.
3. Ειδικές δράσεις για την απασχόληση των νέων (Youth
Guarantee). Μέσω της πρωτοβουλίας «Εγγύηση για τη Νεολαία»
ο ΟΑΕ∆ επιδιώκει να βοηθήσει τους νέους που βρίσκονται εκτός
αγοράς εργασίας, µέσω εκπαίδευσης και κατάρτισης.
4. Νέα προγράµµατα κοινωφελούς εργασίας. Αρχίζει τον
ερχόµενο Σεπτέµβριο. Αφορά σε 50.000 ανέργους και το κόστος
του είναι 200 εκ. ευρώ.
Προγράµµατα σε εξέλιξη
Τα εννέα προγράµµατα που είναι σήµερα σε εξέλιξη είναι:
1.Προώθηση στην απασχόληση µέσω της οικονοµικής ενίσχυσης
επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών 2.000 ανέργων νέων ηλικίας έως
35 ετών, µε το διακριτικό τίτλο «Επιχειρηµατικότητα Νέων Με
Έµφαση στην Καινοτοµία». Οι αιτήσεις άρχισαν να υποβάλλονται
από τις 21 Ιουλίου και θα γίνονται δεκτές µέχρι την 21η
Αυγούστου.
2. Επιχορήγηση για την ενίσχυση της οργανωτικής ικανότητας
της ΓΣΕΒΕΕ, της ΕΣΕΕ και των Οργανώσεων µελών αυτών, του
ΣΕΒ, του ΣΕΤΕ, καθώς και των Πανελλήνιων Οργανώσεων
µελών του ΣΕΤΕ. Η δράση ξεκίνησε στις 16 Ιουλίου µε την
υποβολή των αιτήσεων. Η επιχορήγηση για κάθε µέρα πλήρους
απασχόλησης για τους ωφελούµενους ανέργους (µισθωτοί και
ηµεροµίσθιοι) ηλικίας έως 25 ετών, ανέρχεται στο ποσό των 25
ευρώ την ηµέρα και όχι πέραν των 25 ηµερών ασφάλισης το
µήνα. Η συνολική διάρκεια του προγράµµατος είναι 39 µήνες (οι
36 αφορούν σε επιχορήγηση και οι 3 σε δέσµευση του εργοδότη).
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην ιστοσελίδα του ΟΑΕ∆
(www.oaed.gr).
3. ∆ιατήρηση θέσεων εργασίας µε επιδότηση των εργοδοτικών
εισφορών επιχειρήσεων, που, λόγω της θέσης τους, επηρεάζεται
η λειτουργία τους από τα έργα κατασκευής του µετρό στη
Θεσσαλονίκη. ∆ικαιούχοι είναι οι λεγόµενοι µετρόπληκτοι, οι
οποίοι επιχορηγούνται για χρονικό διάστηµα 18 µηνών για τους
εργαζόµενους που απασχολούν σε ποσοστό 100% επί του µη
µισθολογικού κόστους, που αντιστοιχεί στις µηνιαίες εργοδοτικές
εισφορές (αφορά σε καταστήµατα στο ισόγειο των κτηρίων).
Επίσης, επιχορηγούνται σε ποσοστό 50% εκείνες οι επιχειρήσεις
που λειτουργούν σε υπόγεια ή άλλους ορόφους. Η επιχορήγηση
δίνεται µε την προϋπόθεση ότι οι επιχειρήσεις θα διατηρήσουν το
προσωπικό τους καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράµµατος. Η
επιχορήγηση πάντως δεν µπορεί να ξεπεράσει τα 1.500 ευρώ
µηνιαίως, ενώ η συνολική διάρκεια του προγράµµατος είναι 18
µήνες. Οι αιτήσεις άρχισαν να υποβάλλονται στις 16 Ιουλίου µε
τελευταία ηµεροµηνία τις 15 Σεπτεµβρίου.
4. Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη
10.000 ωφελούµενων των δράσεων «Τοπικά Σχέδια για την
Απασχόληση, προσαρµοσµένα στις ανάγκες των τοπικών
αγορών εργασίας – ΤοπΣΑ» και «Τοπικές ∆ράσεις Κοινωνικής
Ένταξης για Ευάλωτες Οµάδες – ΤοπΕΚΟ». ∆ικαιούχοι είναι όλοι
οι ιδιώτες εργοδότες και ωφελούµενοι οι άνεργοι µε δελτίο
ανεργίας σε ισχύ και έχουν ωφεληθεί από τα ΤοπΣΑ και τα
ΤοπΕΚΟ (µε βεβαίωση συµµετοχής). Η επιχορήγηση για κάθε
µέρα πλήρους απασχόλησης για νέους κάτω των 25 ετών
ανέρχεται στο ποσό των 15 ευρώ την ηµέρα (όχι πέραν των 25
ηµερών ασφάλισης το µήνα).

Η υποβολή των αιτήσεων είναι επίσης ηλεκτρονική και
άρχισε στις 24 Ιουλίου.
5. Πρόγραµµα επιδότησης διακοπών εργαζοµένων,
ανέργων και των οικογενειών τους µε Επιταγή Κοινωνικού
Τουρισµού έτους 2014 – 2015. Αφορά στην επιδότηση
διακοπών διάρκειας από µία έως πέντε διανυκτερεύσεις
στο διάστηµα 15 Σεπτεµβρίου 2014 µέχρι 31 Αυγούστου
2015 σε τουριστικά καταλύµατα του Μητρώου Παρόχων
του ΟΑΕ∆. ∆ικαιούχοι είναι είτε εργαζόµενοι µε 50 µέρες
εξαρτηµένης εργασίας το 2013, είτε άνεργοι που το 2013
έλαβαν 50 ηµερήσια επιδόµατα τακτικής επιδότησης
ανεργίας, είτε εγγεγραµµένοι άνεργοι στα Ειδικά Μητρώα
Ανέργων ΑµεΑ του ΟΑΕ∆. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από
τις 14 Ιουλίου µέχρι τις 11 Αυγούστου.
6. Πρακτική άσκηση των σπουδαστών ΤΕΙ – ΑΣΠΑΙΤΕ
(πρώην ΣΕΛΕΤΕ). Οι συµµετέχουσες επιχειρήσεις ή οι
εργοδότες είναι υποχρεωµένοι να καταβάλουν κάθε µήνα
στο σπουδαστή το 80% του κατώτατου ηµεροµισθίου του
ανειδίκευτου εργάτη (ΕΣΕΕ) που ισχύει κάθε φορά.
Κατόπιν οι δικαιούχοι (επιχειρήσεις) επιχορηγούνται από
τον ΟΑΕ∆ το 50% του συνολικού ποσού που κατέβαλαν.
7. Ειδικό τριετές πρόγραµµα ενίσχυσης εργοδοτών µε
επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο ύψος των συνολικών
ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 2.300 ανέργων
ατόµων µε αναπηρίες (ΑΜΕΑ), απεξαρτηµένων από
εξαρτησιογόνες ουσίες, αποφυλακισµένων, νεαρών
παραβατικών ατόµων ή νεαρών ατόµων που βρίσκονται σε
κοινωνικό κίνδυνο και πρόγραµµα επιχορήγησης 50
θέσεων εργονοµικής διευθέτησης του χώρου εργασίας για
άτοµα µε αναπηρίες. Το ποσό της επιχορήγησης
υπολογίζεται στο 100% επί των ασφαλιστικών εισφορών
(εργοδοτών και εργαζοµένων) που αντιστοιχούν στην
πλήρη ή µερική απασχόληση και για τα τρία έτη από την
κάθε πρόσληψη και αποδίδεται µέσω της χρέωσης του
αλληλόχρεου λογαριασµού ΙΚΑ-ΟΑΕ∆ και της αντίστοιχης
πίστωσης του λογαριασµού του εργοδότη. Η διάρκεια της
επιχορήγησης είναι 36 µήνες και µετά τη λήξη της οι
επιχειρήσεις δεσµεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό
για 12 µήνες ακόµη.
8. Πρόγραµµα επιχορήγησης ατόµων πλησίον της
σύνταξης ΛΑΕΚ-1. Απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις
για την απασχόληση 2.500 ανέργων που βρίσκονται κοντά
στη σύνταξη και δεν έχουν συµπληρώσει τις προϋποθέσεις
συνταξιοδότησης (τους υπολείπονται µέχρι 1.500 ένσηµα ή
µέχρι 5 χρόνια για τη συµπλήρωση του ορίου ηλικίας και ο
τελευταίος ασφαλιστικός φορέας τους είναι το ΙΚΑ). Το
ποσό της επιχορήγησης για κάθε ηµέρα πλήρους
απασχόλησης είναι 22 ευρώ για τον πρώτο χρόνο, 24 για
τον δεύτερο, 26 για τον τρίτο, 28 για τον τέταρτο και 30 για
τον πέµπτο, µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι κάθε µήνα
οι µισθωτοί θα ασφαλίζονται για τουλάχιστον 18 µέρες
εργασίας. Παρέχεται η δυνατότητα να επιχορηγηθούν
επιχειρήσεις που θα απασχολήσουν µισθωτούς µε
µειωµένο ωράριο εργασίας από τουλάχιστον τέσσερις και
άνω ώρες ηµερησίως. Στην περίπτωση αυτή η
επιχορήγηση που θα καταβάλλεται είναι 11 ευρώ για τον
πρώτο χρόνο, 12 για το δεύτερο, 13 για τον τρίτο, 14 για
τον τέταρτο και 15 για τον πέµπτο. Το πρόγραµµα ξεκίνησε
τον 1/1/2008 και συνεχίζεται µέχρι να εξαντληθεί ο
προϋπολογισµός του.
9. Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων και γενικά
εργοδοτών για την απασχόληση και κατάρτιση 10.000
δικαιούχων «Επιταγής Επανένταξης στην Αγορά
Εργασίας». Μπορούν να υποβάλουν αίτηση όλοι οι ιδιώτες
ώστε να απασχολήσουν επιδοτούµενους ανέργους σε νέες
θέσεις εργασίας. Ουσιαστικά οι άνεργοι που επιδοτούνται
παίρνουν το επίδοµα ως επιχορήγηση απασχόλησης. Το
πρόγραµµα είναι ανοιχτό για υποβολή αιτήσεων ως προς
το κοµµάτι της απασχόλησης.

∆ιαγωνισµοί στην Ελλάδα
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26/08/2014 ΑΡ. ∆ΙΑΚ. 10/2014 ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΤΗΛ.2310 236951/229877
27/08/2014 ΑΡ. ∆ΙΑΚ. 15/2014 ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΕΘΝΗΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΑΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ,
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΕΙΜΑΤΟΣ» ΤΗΛ.2413 504379
27/08/2014 ΑΡ. ∆ΙΑΚ. Φ325/2014 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΤΗΛ. 213
2088715
27/08/2014 ΑΡ. ∆ΙΑΚ. 14/2014 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙ∆ΟΥΣ «ΠΡΟΙΟΝΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ» ΤΗΛ. 2313 312229
27/08/2014 ΑΡ. ∆ΙΑΚ. 7 ∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΝΟΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΛΥΣΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ (ΑΧΕΠΑ,
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ, ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΒΑΛΑΣ). ΤΗΛ. 23713 50207
28/08/2014 ΑΡ. ∆ΙΑΚ. 15/14 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ WARTSILA
WN 16V25. ΤΗΛ. 210 3368630
28/08/2014 ΑΡ. ∆ΙΑΚ. 10/2014 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΕΘΝΗΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ «ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΝΗΨΗΣ» ΤΗΛ. 2413 504379
28/08/2014 ΑΡ. ∆ΙΑΚ. 11/2014 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ Ι∆ΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟΥ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ.
28/08/2014 ΑΡ. ∆ΙΑΚ. 017/2014 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ,
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΤΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΗΛ. 2313
323115
28/08/2014 ΑΡ. ∆ΙΑΚ. 3/2014 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ – ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
ΤΗΛ. 2310 388051/53

ΕΘΝΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ν.Π.∆.∆.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Επισκεφθείτε µέσω της ιστοσελίδας του Επιµελητηρίου µας www.veth.gov.gr
•
Την ηλεκτρονική πλατφόρµα που προσφέρει Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Συνηγόρου του
Βιοτέχνη στο www.bizhelp.gr για οποιοδήποτε πρόβληµα αντιµετωπίζετε µε ∆ηµόσια
Υπηρεσία ή θέλετε να υποβάλλετε οποιοδήποτε ερώτηµα.
•
Την ηλεκτρονική πλατφόρµα που προσφέρει Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής ∆ικτύωσης b2bmall ή
στο www.b2bmall.eu, προκειµένου να ενηµερώνεστε και να προµηθεύεστε προϊόντα µελών
του επιµελητηρίου.

