Μάϊος

ΠΑΡΑΤΑΣΗ στο
Πρόγραµµα «Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων
που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης,
Τουρισµού, Εµπορίου-Υπηρεσιών» του ΕΣΠΑ,
από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων
Ολιγοήµερη παράταση δόθηκε από το υπουργείο
Ανάπτυξης στην καταληκτική ηµεροµηνία για την
ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων στο πρόγραµµα
«Ενίσχυση
Μικροµεσαίων
Επιχειρήσεων
που
δραστηριοποιούνται
στους
τοµείς
Μεταποίησης,
Τουρισµού, Εµπορίου-Υπηρεσιών», του ΕΣΠΑ.
Η προθεσµία παρατείνεται µέχρι την Πέµπτη 16 Μαΐου
2013, και ώρα 17.00, καταληκτική ηµεροµηνία για την
ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων µόνο για όσους
υποψηφίους
θα
έχουν
ανοίξει
κωδικό
στο
Πληροφοριακό Σύστηµα µέχρι τη λήξη της αρχικής
προθεσµίας, δηλαδή την Παρασκευή, 10 Μαΐου 2013,
ώρα 17.00.
Συνολικά οι προτάσεις ανήλθαν σε 5488. Πλέον των
παραπάνω
οριστικοποιηµένων
προτάσεων,
σε
επεξεργασία (ανοιχτοί κωδικοί στο σύστηµα), υπάρχουν
ακόµη 24.710 προτάσεις
Σηµειώνεται ότι δεν αλλάζει η καταληκτική προθεσµία
φυσικής υποβολής των φακέλων, η οποία παραµένει η
20η Μαΐου 2013, έτσι ώστε να µην καθυστερήσει η
αξιολόγηση των προτάσεων.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
rd

3 INTERNATIONAL SPECIALIZED EXHIBITION
LEATHER, SHOES, CLOTHING AND ACCESSORIES 2013
Πόλη: Τασκένδη - Ουζµπεκιστάν
Ηµεροµηνία: 16 - 18.5.2013
Εκθέµατα: υποδήµατα, δερµάτινα είδη, ενδύµατα
και αξεσουάρ
Πληροφορίες: Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο
Ουζµπεκιστάν,
τηλ.: (00998) 90-370 08 48 site: www.chamber.uz
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Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων
σε ΒΕ.ΠΕ και Επιχειρηµατικά Πάρκα
Το Πρόγραµµα «Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ
και Επιχειρηµατικά Πάρκα» αποτελεί µια πρωτοβουλία του
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων, στο πλαίσιο του Ε.Π.
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα 2007-2013»
(ΕΠ.ΑΝ ΙΙ) που συνδέεται µε την βελτίωση του
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος .
Στόχος του προγράµµατος
είναι η βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας µέσα από τη δηµιουργία οικονοµιών
κλίµακας, για τις επιχειρήσεις που θα µετεγκατασταθούν ,
δεδοµένου ότι θα λειτουργούν σε οργανωµένους χώρους,
καθώς και η αντιµετώπιση των οχλήσεων που δηµιουργούν
και των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι εγκατεστηµένες
µεταποιητικές επιχειρήσεις εντός αστικού ιστού ή σε άλλες
ακατάλληλες περιοχές ή σε περιοχές από όπου επιβάλλεται
η αποµάκρυνσή τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
παράγραφο 1 του άρθρου 75 του Ν.3982/2011.
Ειδικότερα προβλέπεται η ενίσχυση της µετεγκατάστασης
των παραγωγικών δραστηριοτήτων σε ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ,
Τεχνοπόλεις ή άλλες µορφές ΒΕΠΕ που έχουν θεσµοθετηθεί
και οργανωθεί µε το Ν.4458/65 και τον Ν.2545/97 καθώς και
σε Επιχειρηµατικά Πάρκα (ΕΠ) που έχουν θεσµοθετηθεί και
οργανωθεί σύµφωνα µε τις προβλέψεις του τρίτου µέρους του
Ν.3982/2011 (ΦΕΚ.Α.143/17.06.2011).
Η ∆ηµόσια ∆απάνη του προγράµµατος ανέρχεται στο
συνολικό ποσό των 10.000.000 ευρώ., από τα οποία το 85%,
δηλαδή 8.500.000 ευρώ είναι η Κοινοτική Συµµετοχή από
το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και
το 15% δηλαδή 1.500.000 ευρώ η Εθνική Συµµετοχή.
Φορείς υλοποίησης του προγράµµατος είναι η ∆ιεύθυνση
Βιοµηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος της Γενικής
Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων
καθώς και ο Ενδιάµεσος Φορέας του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος
Ανταγωνιστικότητας
και
Επιχειρηµατικότητας (ΕΦΕΠΑΕ) .
Στο πρόγραµµα µπορούν να υποβάλλουν από µια
πρόταση :
Α. Οι υφιστάµενες µεταποιητικές επιχειρήσεις , όπως
προσδιορίζονται στους πίνακες 1 και 2 του οδηγού του
προγράµµατος, µε ηµεροµηνία έναρξης δραστηριότητας
της επιχείρησης πριν την 1.1.2009.

Β. Για το παρόν πρόγραµµα ως υφιστάµενες µεταποιητικές
επιχειρήσεις ορίζονται αυτές που έχουν ολοκληρώσει
τουλάχιστον (3) χρόνια λειτουργίας.
Επιχειρηµατική αποστολή
του ΒΕΘ στο ΒΕΛΙΓΡΑ∆Ι
Το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία
µε το Γραφείο της Αναπληρωτού Γενικής Γραµµατέως
∆ιεθνών
Οικονοµικών
Σχέσεων
&
Αναπτυξιακής
Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών, κ. Μάγδας
Καρακόλη, διοργανώνει επιχειρηµατική αποστολή στο
Βελιγράδι στο πλαίσιο της ενίσχυσης της εξωστρέφειας των
επιχειρηµατιών- µελών του.
Η αποστολή αφορά Έλληνες επιχειρηµατίες
που
δραστηριοποιούνται στους τοµείς δοµικών υλικών και
γενικότερα του κατασκευαστικού κλάδου. Σκοπός της
προσπάθειας αυτής είναι η διερεύνηση της δυνατότητας
πιθανής συνεργασίας µεταξύ των επιχειρηµατιών των δυο
χωρών.
Η
επιχειρηµατική
αποστολή προγραµµατίζεται να
πραγµατοποιηθεί το πρώτο δεκαήµερο του Ιουνίου 2013.
Το Β.Ε.Θ. εξασφάλισε τιµή συµµετοχής ανά άτοµο – οδικώς
–
 140,00 – 165,00 ευρώ
για
συµµετοχή
25
ατόµων &
 120,00 – 145,00 ευρώ
για
συµµετοχή
45
ατόµων.
Στη τιµή αυτή περιλαµβάνονται : µεταφορά & επιστροφή µε
λεωφορείο τελευταίας τεχνολογίας, δύο διανυκτερεύσεις σε
ξενοδοχείο 4 * µε ηµιδιατροφή, µετακινήσεις, ασφάλεια
αστικής ευθύνης και ασφάλεια ιατροφαρµακευτικής
περίθαλψης.
Το πρόγραµµα των προκαθορισµένων συναντήσεων θα
καταρτισθεί από το Υπουργείο Εξωτερικών.
Παρακαλούνται όσοι επιθυµούν να συµµετέχουν στην
ανωτέρω αποστολή να δηλώσουν τη συµµετοχή τους στο
Γραφείο της Αναπλ. Γενικής Γραµµατέως ∆ιεθνών
Οικονοµικών Σχέσεων & Αναπτυξιακής Συνεργασίας του
Υπουργείου Εξωτερικών, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310
379478, email : groeybe@mfa.gr, µέχρι την Τετάρτη, 22
Μαϊου 2013.

Thessaloniki Tuning Show 2013
(24-25-26 ΜΑΪΟΥ 2013)
Το Thessaloniki Tuning Show, θα πραγµατοποιηθεί στις 24,
25 και 26 ΜαΪου 2013, στην Αποθήκη 8 στο λιµάνι (ΟΛΘ) ,
στη Θεσσαλονίκη.
Ένα show γεµάτο οµορφιά, ιπποδύναµη και χρώµα. Όλα µαζί
γίνονται πραγµατικότητα σε ένα ειδικά διαµορφωµένο χώρο
µε τα δυνατότερα αυτοκίνητα ήχου που υπάρχουν στην
Ελλάδα.
Θα παρακολουθήσετε 20 λεπτα απολαυστικά show από την
πρώτη και καλύτερη ελληνική οµάδα SXS stunt xterme, την
µεγαλύτερη συνάντηση των club όλης της χώρας.
Επίσης θα απολαύσετε από κοντά τις ικανότητες του πιο
επιτυχηµένου οδηγού DRIFTING της Red Bull ALEKSANDR
GRINCHUK.
Σας περιµένουµε εδώ που χτυπά η καρδία του tuning στο1st
Thessaloniki Tuning Show .

∆ιαθέτουν τις επιλέξιµες δραστηριότητες όπως αυτές
προσδιορίζονται στους πίνακες των επιλέξιµων για το
πρόγραµµα
κλάδων
δραστηριότητας,
διαθέτουν
αποδεδειγµένα τρεις (3) ολοκληρωµένες
και πλήρεις
διαχειριστικές χρήσεις, έχουν ηµεροµηνία έναρξης
δραστηριότητας πριν την 1.1.2009 και δεν είναι
προβληµατικές κατά την έννοια της Ανακοίνωσης της
Επιτροπής για τις Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραµµές
όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την
αναδιάρθρωση
των
προβληµατικών
επιχειρήσεων
2004/C244/02.
Γ. Επίσης, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν
πραγµατοποιήσει Κύκλο Εργασιών άνω των 30.000
ευρώ κατά το τελευταίο οικονοµικό έτος 2012 (χρήση
2011) ή άνω των 100.000 ευρώ αθροιστικά κατά τα
τελευταία τρία οικονοµικά έτη.
∆. Βασική επίσης προϋπόθεση για την ενίσχυση των πιο
πάνω επιχειρήσεων είναι η µετεγκατάστασή τους στις
περιοχές του
Παραρτήµατος V του Οδηγού του
προγράµµατος.
Στο πλαίσιο του προγράµµατος
, ενισχύονται έργα
προϋπολογισµού ύψους επένδυσης από 30.000 ευρώ
έως 400.000 ευρώ, µε τους όρους και τις προϋποθέσεις
του Οδηγού του Προγράµµατος,
Το
συνολικό
ποσοστό
ισοδύναµης
∆ηµόσιας
Χρηµατοδότησης ανέρχεται στο 50% για ολόκληρη την
επικράτεια για επενδυτικά σχέδια που αφορούν όλες τις
επιλέξιµες επενδυτικές δραστηριότητες του παρόντος.
Οι
προϋποθέσεις
συµµετοχής,
τα
απαιτούµενα
δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των προτάσεων, η
διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης των προτάσεων, η
ένταξή τους για χρηµατοδότηση, οι υποχρεώσεις των
δικαιούχων στην περίπτωση
έγκρισης της αίτησης
ενίσχυσης και οι λοιποί όροι
του προγράµµατος
περιγράφονται στον Οδηγό του Προγράµµατος.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σόφια, απέστειλε ενηµερωτικό
δελτίο σχετικό µε τις οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία και
τις διµερείς οικονοµικές και εµπορικές σχέσεις για τον Απρίλιο
του 2013.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στη Σόφια, economy@grembassysofia.org ή την ιστοσελίδα
του ΒΕΘ www.veth.gov.gr
ΚΥΠΡΟΣ
Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Λευκωσία, απέστειλε συνηµµένο
δελτίο οικονοµικής και επιχειρηµατικής επικαιρότητας για την
Κύπρο για το µήνα Απρίλιο 2013.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στη
Λευκωσία,
greekcom@mtnmail.com.cy/ecocomnikosia@mfa.gr, www.agora.mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr

∆ηµοσίευση πρόσκλησης
για τη ∆ράση
Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για Άνεργους
Νέους

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
ξεκίνησε
την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για
τους Νέους, µε αφετηρία την δηµοσίευση της πρόσκλησης για
την «Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για
Άνεργους Νέους», την πρώτη δράση του Εθνικού Σχεδίου
∆ράσης. Στόχος της συγκεκριµένης δράσης είναι να προσφέρει
ένα πρώτο βήµα εισόδου στην απασχόληση για 35.000
χιλιάδες νέους συµπολίτες που σήµερα είναι ανενεργοί, στο
περιθώριο της αγοράς εργασίας και χωρίς ευκαιρίες στον
εργασιακό τους βίο.
Η «Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας» συνιστά µια
ολοκληρωµένη δέσµη παρεµβάσεων τριών φάσεων, η οποία
λαµβάνει υπόψη και αξιοποιεί τις διαφορετικές ανάγκες
των άνεργων νέων, ανάλογα µε το εκπαιδευτικό τους
επίπεδο. Το πρόγραµµα διακρίνεται σε τρεις φάσεις, κατά τις
οποίες οι ωφελούµενοι:
α) θα παρακολουθήσουν 80 ώρες κατάρτισης,
β) θα τοποθετηθούν για πρακτική άσκηση διάρκειας πέντε
µηνών (500 ώρες) σε ιδιωτικές επιχειρήσεις µε παράλληλη
παροχή υπηρεσιών συµβουλευτικής και υποστήριξης και

Επισηµαίνεται ότι οι συµµετέχουσες στο πρόγραµµα
επιχειρήσεις δεν επιτρέπεται να προβούν σε καµία
µείωση προσωπικού κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του
προγράµµατος.
Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας προκειµένου να εξασφαλίσει την οµοιόµορφη
πληροφόρηση, τη µεγαλύτερη δυνατή προσβασιµότητα αλλά
και, κυρίως, τον αδιάβλητο και αντικειµενικό χαρακτήρα
της διαδικασίας, έχει διαµορφώσει ειδική ιστοσελίδα του
προγράµµατος, την http://www.voucher.gov.gr, µέσω της
οποίας αποκλειστικά θα γίνεται ηλεκτρονικά η υποβολή των
αιτήσεων συµµετοχής και των δικαιολογητικών, ενώ η
βαθµολόγηση των υποψηφίων θα πραγµατοποιηθεί
αυτοµατοποιηµένα, ηλεκτρονικά από το Πληροφοριακό
Σύστηµα των επιταγών εισόδου στην αγορά εργασίας.
Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε στις 15
Απριλίου 2013 και θα λήξει στις 22 Μαΐου 2013.
Οι ενδιαφερόµενοι, µπορούν να βρουν το πλήρες κείµενο της
πρόσκλησης στις ιστοσελίδες:
http://www.ypakp.gr/,
http://www.epanad.gov.gr/,
http://www.eye-ekt.gr/.
Παράλληλα, λειτουργεί τηλεφωνική γραµµή ενηµέρωσης για
το πρόγραµµα µε αριθµό 800 11 44444, µε σκοπό την άµεση
παροχή πληροφόρησης και ενηµέρωσης αλλά και την
καταγραφή και επίλυση τυχόν θεµάτων που ανακύψουν.

γ) µε το πέρας της πρακτικής άσκησης θα µπορούν να
προσληφθούν σε επιδοτούµενες θέσεις εργασίας, µε πλήρη
µισθό και ασφάλιση, τουλάχιστον για ένα έτος.
Πρόκειται για µια συνεκτική δράση που σκοπεύει όχι µόνον να
προσφέρει µια πρώτη επαφή των νέων µε την αγορά
εργασίας, αλλά και να παρέχει την άµεση προοπτική για
µία θέση απασχόλησης, στον τοµέα κατάρτισής τους.
∆ικαίωµα συµµετοχής στο πρόγραµµα έχουν νέοι 18 έως 29
ετών, οι οποίοι πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
Α. Για την κατηγορία «Απόφοιτοι Πανεπιστηµίων/ ΑΤΕΙ»,
απαιτείται να έχουν:
i) πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του
εξωτερικού αναγνωρισµένου από το ∆ΟΑΤΑΠ ή βεβαίωση
περί
αναγνωρισµένων
επαγγελµατικών
προσόντων,
πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης από το ΑΕΙ ή το
ΑΤΕΙ σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία
ii) να έχουν γεννηθεί από 1.1.1983 µέχρι 31.12.95 καθώς
και
iii) να είναι εγγεγραµένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕ∆.
∆ικαίωµα συµµετοχής επίσης έχουν και όσοι συµµετέχουν σε
Επαγγελµατικά Επιµελητήρια/ Ενώσεις.
Β. Για την κατηγορία «Απόφοιτοι υποχρεωτικής,
δευτεροβάθµιας και µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης»
απαιτείται :
i) να έχουν γεννηθεί από 1.1.1983 µέχρι 31.12.95,
καθώς και
ii) να είναι εγγεγραµµένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕ∆.

Το Β.Ε.Θ στην EXPO AEGEAN 2013
Το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης, προτίθεται να
ο
συµµετάσχει στο 1
Ελληνο-Τουρκικό Εµπορικό,
Τουριστικό & Πολιτιστικό Φεστιβάλ Expo AEGEAN
2013, που θα πραγµατοποιηθεί από 14 έως και 17
Ιουνίου 2013 στο χώρο της µαρίνας Μυτιλήνης.
Η έκθεση έχει τεθεί υπό την αιγίδα του Επιµελητηριακού
Οµίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νήσων της Περιφέρειας
Βορείου Αιγαίου, του Περιφερειακού Συµβουλίου Βορείου
Αιγαίου, του Επιµελητηρίου Λέσβου, του Ελληνο-Τουρκικού
Επιµελητηρίου Αθηνών, του Ξενοδοχειακού Επιµελητηρίου
Ελλάδος, µε συµµετοχή επιχειρήσεων – φορέων από την
Ελλάδα και την Τουρκία. Θα αναδείξει νέες ευκαιρίες για τις
επιχειρήσεις, θα βοηθήσει στην επίτευξη εµπορικών
συναλλαγών και τουριστικών συµφωνιών και θα φέρει σε
επαφή αγοραστές και προµηθευτές.
Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να συµµετέχουν στη
συγκεκριµένη έκθεση, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον
τους στο Γραφείο ∆ηµοσίων Σχέσεων του Β.Ε.Θ.,
τηλέφωνο επικοινωνίας : 2310-271708 & 2310-271854
µέχρι την Παρασκευή, 24 Μαϊου 2013.-

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Εκπαιδευτικών ∆ράσεων του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και
Αθλητισµού , στο πλαίσιο των πράξεων «Πρόγραµµα
Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για
Απόκτηση Επαγγελµατικής Εµπειρίας» στους Άξονες
Προτεραιότητας 4 και 5 του Ε.Π «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου
Μάθηση» υλοποιεί το Πρόγραµµα Μαθητείας για
Αποφοίτους
Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση
Επαγγελµατικής Εµπειρίας.
Μέσω του προγράµµατος παρέχεται η δυνατότητα
πραγµατοποίησης Μαθητείας 6 µηνών στον παραγωγικό
τοµέα σε νέους αποφοίτους της ∆ηµόσιας Τεχνικής
Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων,
Πολιτισµού και Αθλητισµού των τελευταίων 2 σχολικών ετών
(ή 3 εφόσον πρόκειται για άρρενες που έχουν εκπληρώσει τη
στρατιωτική
τους
θητεία
κατά
την
ηµεροµηνία
δηµοσίευσης/ανακοίνωσης της Πρόσκλησης
Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος προς αποφοίτους).
∆ικαίωµα συµµετοχής στο πρόγραµµα έχουν και οι ιδιωτικές
επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Η συµµετοχή των επιχειρήσεων (εγγραφή και δήλωση
θέσεων Μαθητείας ) πραγµατοποιείται µέσω της
ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr
Η πρόσκληση αφορά νέες αλλά και ήδη εγγεγραµµένες
επιχειρήσεις στο πρόγραµµα.
Η καταληκτική ηµεροµηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος
συµµετοχής για το Β΄. κύκλο είναι η ∆ευτέρα 20 Μαϊου
2013.
Τονίζεται ότι οι επιχειρήσεις που θα συµµετέχουν στο
πρόγραµµα της µαθητείας δεν έχουν καµία απολύτως
οικονοµική και διαχειριστική επιβάρυνση για την καταβολή
υποτροφίας σε µαθητευόµενους και κάλυψης ασφαλιστικών
εισφορών σε αυτούς, καθώς θα καλύπτονται από την
προαναφερόµενη υπηρεσία.
Για πληροφορίες µπορείτε να απευθυνθείτε στα τηλέφωνα
:801 11 801 84 (αστική χρέωση για όλη την Ελλάδα) και 210
3443945 ή στο e-mail:helpdesk@mathiteia4u.gov.gr

11o Συνέδριο Νοτιοανατολικής Ευρώπης για τις
επιχειρήσεις ∆ιεθνούς ∆ιαµεταφοράς & Logistics
O Σύνδεσµος Επιχειρήσεων ∆ιεθνούς ∆ιαµεταφοράς &
Επιχειρήσεων Logistics Ελλάδος, διοργανώνει το 11o
Συνέδριο Νοτιοανατολικής Ευρώπης για τις επιχειρήσεις
∆ιεθνούς ∆ιαµεταφοράς & Logistics, στις 16 -17 Mαϊου 2013
στην Αθήνα στο Ξενοδοχείο ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ.
Στο συνέδριο θα µετέχουν σαν οµιλητές και σαν σύνεδροι
εκπρόσωποι από εταιρίες του κλάδου σε χώρες όπως Βοσνία
και Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Μαυροβούνιο,
Μολδαβία, Ουκρανία, Π.Γ.∆.Μ, Ρουµανία, Σερβία, και
Τουρκία.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το συνέδριο στο
τηλέφωνο 210 9317941-2 φαξ 210 9317940 ή στο e-mail :
contact@synddel.gr

Συνεργασία ΒΕΘ - ΚΕΚ ‘∆ιαβαλκανικό’ για την
Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας
Τις δυνάµεις τους ένωσαν το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο
Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ)
και το Κέντρο Επαγγελµατικής
Κατάρτισης ‘∆ιαβαλκανικό’ στοχεύοντας στην προώθηση
νεοεισερχόµενων νέων ανέργων στην αγορά εργασίας και
στην τελική τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε
επιχειρήσεις. Η συνεργασία πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του
προγράµµατος «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για
άνεργους νέους από 18 έως 29 ετών» του υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
Μέσα από το πρόγραµµα, οι εν λόγω άνεργοι έχουν τη
δυνατότητα
παρακολούθησης
θεωρητικής
κατάρτισης
συνολικής διάρκειας 80 ωρών (µε εκπαιδευτικό επίδοµα 400
ευρώ) καθώς και πεντάµηνης πρακτικής άσκησης σε
επιχειρήσεις µε αποζηµίωση 400 ευρώ ανά µήνα για
αποφοίτους
υποχρεωτικής,
δευτεροβάθµιας
και
µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και 460 ευρώ ανά µήνα για
αποφοίτους ΤΕΙ/ΑΕΙ.
Η θεωρητική κατάρτιση θα πραγµατοποιηθεί από το ΚΕΚ
‘∆ιαβαλκανικό’ στις εγκαταστάσεις του στην οδό Γ. Τσόντου
27-29, στη δυτική είσοδο Θεσσαλονίκης, ενώ η επιλογή των
επιχειρήσεων και η τοποθέτηση των ανέργων σε θέσεις
πρακτικής άσκησης θα πραγµατοποιηθεί σε συνεργασία µε το
ΒΕΘ.
Σηµειώνεται ότι για την τοποθέτηση των ανέργων σε θέσεις
πρακτικής άσκησης, το ΚΕΚ ‘∆ιαβαλκανικό’ έχει ήδη συνάψει
συµφωνία συνεργασίας µε περισσότερες από 3.000
επιχειρήσεις, σε κλάδους παροχής ιατρικών υπηρεσιών,
τροφίµων, βιοµηχανίας και βιοτεχνίας, παροχής υπηρεσιών
καθώς και τεχνικών έργων.
Το ΒΕΘ καλεί ανέργους 18-29 ετών απόφοιτους λυκείου,
τεχνικών σχολών, ΙΕΚ, ΤΕΙ και ΑΕΙ που ασχολούνται µε:
Είδη διατροφής (συσκευασίας - τυποποίησης τροφίµων,
αρτοποιίας,
ζαχαροπλαστικής,
οινοποιίας
,
γαλακτοκοµικών προϊόντων)
Παραγωγή ειδών κλωστοϋφαντουργίας και ετοίµων
ενδυµάτων
Επεξεργασία δέρµατος και κατασκευής δερµατίνων
ενδυµάτων και υποδηµάτων
Επεξεργασία ξύλου- έπιπλο -σχεδιαστές επίπλων
Επεξεργασία µαρµάρου
Επεξεργασία αλουµινίου και σιδήρου
Ειδικότητες οχηµάτων (συνεργεία επισκευής αυτοκινήτωνµοτοσυκλετών, ψυκτικοί, µηχανικοί οχηµάτων )
Επεξεργασία πάσης φύσεως µηχανών
Επεξεργασία- κατασκευή τεχνητών οδόντων
Κουρείς – Κοµµωτές
Επεξεργασία κατασκευή
ειδών
αργυροχρυσοχοϊαςκοσµηµατοποιίας
Εγκατάσταση – Συντήρηση – Επισκευή
συσκευών
κλιµατισµού
να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, µέχρι τις 20 Μαΐου, και να
υποβάλουν αίτηση στο Τµήµα Θεµάτων Μεταποίησης και
Υπηρεσιών – Στατιστικής – Ερευνών & ∆ηµοσίων Σχέσεων
του ΒΕΘ, (Αριστοτέλους 27, 3ος όροφος, τηλ: 2310-241383,
fax:2310232667, κα.Α.Γούτα).

∆ιαγωνισµοί στην Ελλάδα
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21/05/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 13025 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ∆/Η MLW ΣΕΙΡΑΣ 450 & 500 ΚΑΙ ΤΩΝ ∆/Η ALCO ΣΕΙΡΑΣ 320
ΤΗΛ:210-5297229

ΟΣΕ

219

21/05/2013 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ
ΑΡΤΟΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΤΗΛ:2310-754410 & 754496

ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

231

21/05/2013 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ
ΑΡΤΟΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΤΗΛ:2310-754410 & 2310-754473

ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

275

21/05/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 18/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΠΑΛΑΙΑΣ ΒΑΣΕΩΣ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΑ ΣΗΜΕΙΑ»
ΤΗΛ:2313317788

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΑΝΩΝ

280

21/05/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 19/13 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΧΥΤΗΡΙΟΥ ΝΣ/∆Τ ΤΗΛ:210 5531588

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

281

21/05/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 16/13 ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΛ:210 5531588

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

282

21/05/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 3/8-4-2013 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ)
ΤΗΛ:2310-691400 ΚΑΙ 2310-691570

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ
ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

299

21/05/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 22-Τ2/4801 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ου
ου
ου
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 8 , 9 ΚΑΙ 11 ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ ΤΗΛ:210-5272206

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

253

23/05/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 13019 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΜΟΥ
ΤΗΛ:210-5297229

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΩΝ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ

254

23/05/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 12 036/1 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΟΥ ΜΗ ΤΡΟΧΙΛΑΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΤΗΛ:210-5297229

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΩΝ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ

285

24/05/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 4/2013 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΞΕΡΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΤΗΛ:213 2005138 ΚΑΙ 213
2005149

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

248

27/05/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 11/2013 ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΗΛ:2313-307184

ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

315

27/05/2013
ΑΡ
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
ΤΗΛ:210-5297229 ΚΑΙ 210-5297230

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΩΝ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

272

27/05/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 26024/15-04-2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΝ
ΤΩΝ
ΠΟΛΥΜΕΛΩΝ
ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΩΝ
ΚΑΙ
ΤΩΝ
ΤΑΚΤΙΚΩΝ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΟΝΟΜΕΛΩΝ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΩΝ ΤΗΛ.: 213-130.7136

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

276

28/05/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 12020 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΤΗΛ:210-5297229

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΩΝ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ

13

ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ

022
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ
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