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ΒΕΘ προς Χρυσοχοΐδη: Βάλτε τέλος
αιματηρές συμπλοκές στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

στις

Τον κώδωνα του κινδύνου για την εξάπλωση του παραεμπορίου
και το αίσθημα ανασφάλειας που επιτείνεται στην καρδιά της
Θεσσαλονίκης, κρούει το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της πόλης με
επιστολή του προς τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη
Χρυσοχοΐδη.
Με αφορμή την προ δύο ημερών αιματηρή συμπλοκή, με θύμα
αλλοδαπό, στη συμβολή των οδών Αριστοτέλους και Εγνατίας, το
ΒΕΘ, που έχει γίνει κατ΄επανάληψη αποδέκτης παραπόνων από
επιχειρήσεις - μέλη του, ζητά από τον υπουργό Προστασίας του
Πολίτη τη διαρκή παρουσία στην ευρύτερη περιοχή της
αστυνομίας, καθώς και τη διεξαγωγή ελέγχων, με στόχο την
εξάλειψη του παραεμπορίου και την πρόληψη και καταστολή κάθε
εγκληματικής ενέργειας.
Πιο συγκεκριμένα στην επιστολή του το ΒΕΘ αναφέρει «το
φαινόμενο του λαθρεμπορίου και παρεμπορίου έχει λάβει τη
μορφή Λερναίας Ύδρας, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
Μεγάλος αριθμός παράνομων πωλητών λαθραίων καπνικών
ειδών και άλλων προϊόντων, συναθροίζονται κατά μήκος της οδού
Αριστοτέλους, στο ύψος της Εγνατίας, όπου βρίσκεται το κτήριο
του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, καθώς και στην
περιοχή της αγοράς Καπάνι, περιορίζοντας και δυσκολεύοντας τη
δυνατότητα εύκολης διέλευσης των διερχόμενων. Τη ζοφερή
κατάσταση
επιτείνει
το
γεγονός
πως
καταγράφονται
κατ΄επανάληψη περιστατικά αιματηρών επεισοδίων μεταξύ
αλλοδαπών που είναι καθημερινοί… υπαίθριοι πωλητές
προϊόντων αμφίβολης προέλευσης και χαμηλής ποιότητας».
Σύμφωνα με το ΒΕΘ «η κατάσταση αυτή, παρά τις όποιες
προσπάθειες έχουν γίνει, είναι πλέον μόνιμη, δοκιμάζοντας τις
αντοχές των περιοίκων, δημιουργώντας, παράλληλα, ανασφάλεια
και αγωνία για το τι μπορεί να συμβεί το επόμενο διάστημα.
Η περιοχή έχει εξελιχθεί σε …Γη της Επαγγελίας για όσους
αλλοδαπούς δραστηριοποιούνται παράνομα, την ώρα που οι
Θεσσαλονικείς αισθάνονται άβολα ακόμη και να διέλθουν από τα
σημεία όπου είναι συγκεντρωμένοι. Την ίδια ώρα οι
επιχειρηματίες κάνουν λόγο για την ανασφάλεια που νιώθουν
καθώς δεν είναι λίγες οι φορές που γίνονται μάρτυρες
διαπληκτισμών, οι οποίοι, συχνά, καταλήγουν σε αιματηρά
επεισόδια, με πιο πρόσφατο αυτό το μεσημέρι της Τρίτης, 12
Νοεμβρίου.
Η διαιώνιση του παραεμπορίου στερεί σημαντικούς πόρους από
το ελληνικό δημόσιο, ενισχύει το αίσθημα της εγκατάλειψης και
ατιμωρησίας στο κέντρο της πόλης, προκαλεί φόβο στους
διερχόμενους πολίτες, αλγεινή εντύπωση στους επισκέπτες,
λειτουργώντας άκρως αποτρεπτικά για την ανάπτυξη του
τουρισμού.
Το ΒΕΘ είχε στηλιτεύσει το ζήτημα με επιστολή του προς την
προκάτοχο σας, κα. Όλγα Γεροβασίλη, ωστόσο μέχρι σήμερα
εξακολουθούμε να αντικρίζουμε τις ίδιες εικόνες. Θεωρούμε
απαράδεκτη την κατάσταση και ζητούμε την άμεση και
ισχυρότερη επέμβαση της αστυνομίας αλλά και της δημοτικής
αστυνομίας» καταλήγει η επιστολή, η οποία εστάλη στον υπουργό
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη, στον
περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολο Τζιτζικώστα,
στον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνο Ζέρβα, στον
αστυνομικό διευθυντή Θεσσαλονίκης, Λάζαρο Μαυρόπουλο.

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω τεχνικού προβλήματος δεν
λειτουργεί προσωρινά το τηλεφωνικό κέντρο του
Επιμελητηρίου μας (συγκεκριμένα δεν λειτουργούν οι
τηλεφωνικές
γραμμές:
2310241668,
2310241689,
2310277500, 2310271632 και 2310241101).
Ζητούμε την κατανόησή σας μέχρι την αποκατάσταση της
βλάβης.
Για όσο διάστημα διαρκέσει η βλάβη μπορείτε να
καλείτε στα απευθείας τηλέφωνα:
1. Για Γραφείο Διεύθυνσης στο τηλέφωνο
2310277733
2. Για Μητρώο – ΓΕΜΗ – Υπηρεσία Μιας Στάσης
στα τηλέφωνα 2310272502 και 2310241158
3. Για Λογιστήριο – Συνδρομές – Πρωτόκολλο
στο τηλέφωνο 2310267464
4. Για Βιοτεχνικά Θέματα , Προγράμματα
χρηματοδότησης στο τηλέφωνο 2310241383
5. Για τη Γραμματεία Προέδρου – Δημόσιες
Σχέσεις στο τηλέφωνο 2310271708.

Επιστημονική Διημερίδα με θέμα: Παιδική Προστασία
και Δικαιώματα Παιδιού
Ο Τομέας Κοινωνικής Ευθύνης της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας με την υποστήριξη του Ιεραποστολικού
Συνδέσμου «Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός» και του Ινστιτούτου
Ψυχικής Υγείας «ΠροςΌψη», στα πλαίσια της Παγκόσμιας
Ημέρας Δικαιωμάτων του Παιδιού, Διοργανώνουν
Επιστημονική Διημερίδα με θέμα: Παιδική Προστασία και
Δικαιώματα Παιδιού, την Τρίτη 19 Νοεμβρίου και Τετάρτη
20 Νοεμβρίου 2019, στην αίθουσα «Αιμίλιος Ριάδης» της
Δ.Ε.Θ. HELEXPO.

Παροχή
αναγκαίας
εκπαίδευσης
φοροτεχνικών έτους 2020

λογιστών

Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος μας γνωρίζει ότι το
δεύτερο σεμινάριο της αναγκαίας εκπαίδευσης έτους 2020
το οποίο θα πραγματοποιηθεί το Νοέμβριο 2019 είναι το:
«Φορολογία Κατοχής Ακινήτων» με εισηγήτρια την κα
Άννα Κόλλια Προϊσταμένη Α΄ Τμήματος Φόρου Ακίνητης
Περιουσίας και Περιουσιολογίου της ΔΕΦΚ της ΑΑΔΕ,
την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019 και ώρες 17:00 με 22:00.
Το σεμινάριο 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.

Πληροφορίες https://www.oe-e.gr/

55.489 προσφερόμενες θέσεις απασχόλησης μέσα από
τα 14 ανοικτά προγράμματα του ΟΑΕΔ
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΕΔ , δεκατέσσερα
προγράμματα του ΟΑΕΔ παραμένουν ανοικτά για την
υποβολή αιτήσεων ενδιαφέροντος από επιχειρήσεις του
ιδιωτικού τομέα, αυτοαπασχολουμένους καθώς και ανέργους
οι οποίοι επιθυμούν να ξεκινήσουν τη δική τους
επιχειρηματική δραστηριότητα. Συνολικά, 55.489 θέσεις των
προγραμμάτων παραμένουν αδιάθετες και οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επωφεληθούν άμεσα με την ένταξή τους στις εν
λόγω δράσεις.
Ανοικτά Προγράμματα Απασχόλησης του ΟΑΕΔ
1.Πρόγραμμα
επιχορήγησης
επιχειρήσεων
για
την
απασχόληση ανέργων ηλικίας έως 39 ετών, αποφοίτων
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης
και παραγωγικής δραστηριότητας ΘΕΣΕΙΣ
ΠΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ:
6.000, ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 5.187.
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ: Ορίζεται το 50% του μηνιαίου μισθολογικού
και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου με ανώτατο
όριο: α. τα 600 ευρώ μηνιαίως για κατόχους πτυχίου
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης β. τα 700 ευρώ μηνιαίως για
κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και γ. τα 800 ευρώ
για κατόχους διδακτορικού τίτλου σπουδών.
2.Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων
νέων 18-29 ετών με έμφαση στους πτυχιούχους ανωτάτων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού
τομέα ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ: 6.000, ΚΕΝΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ: 2.129. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ: Ο ΟΑΕΔ επιχορηγεί το
50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους
με ανώτατο όριο τα 500 ευρώ.
3.Πρόγραμμα επιχορήγησης της πρώτης πρόσληψης
μισθωτού-ών από αυτοαπασχολούμενους νέους και
επιχειρήσεις νέων, ηλικίας έως 35 ετών, ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ: 20.000, ΚΕΝΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ: 18.520.
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ: Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 50%
του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους με
ανώτατο όριο τα 500 ευρώ μηνιαίως.
4.Πρόγραμμα
επιχορήγησης
επιχειρήσεων
για
την
απασχόληση ανέργων, 30 έως 49 ετών, ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ: 15.000, ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 1.300. .
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ: Από 15 έως 22 ευρώ ημερησίως ανάλογα
με τη χρονική διάρκεια ισχύος της κάρτας ανεργίας.
5.Ενίσχυση της Απασχόλησης αμειβομένων με Δελτίο
Παροχής Υπηρεσιών με μετατροπή της σύμβασης παροχής
ανεξαρτήτων υπηρεσιών σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας,
ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ: 2.000, ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ:
1.950. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ:
Η επιχορήγηση ισούται με τις
εργοδοτικές εισφορές 12 μηνών (συμπεριλαμβανομένων των
δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας) για
κάθε εργαζόμενο με ανώτατο όριο επιχορήγησης τα 350
ευρώ για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης.
6.Επιχορήγησης επιχειρήσεων και εργοδοτών για την
απασχόληση
ανέργων
ΑμεΑ,
Απεξαρτημένων,
Αποφυλακισμένων Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών
Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο και Πρόγραμμα
Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για 50 Άτομα
με Αναπηρίες, ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ: 2.250,
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ:1.550. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ: Για κάθε μήνα
απασχόλησης ανέρχεται στο 70% του μισθολογικού και μη
κόστους και μέχρι του ποσού των 700 ευρώ μηνιαίως για
τους εργαζόμενους με πλήρη και μέχρι του ποσού των 350
ευρώ για τους μερικώς απασχολουμένους.
7.Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και
οργανισμών του Δημόσιου Τομέα, για την απασχόληση
μακροχρόνια ανέργων 55 έως 67 ετών, ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ: 5.000, ΚΕΝΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ: 3.510.
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ: Το ύψος της επιχορήγησης ορίζεται στο
50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη κόστους του
ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα 600 ευρώ μηνιαίως.

8.Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και γενικά
εργοδοτών για την απασχόληση δικαιούχων "Επιταγής
Επανένταξης στην αγορά εργασίας’’, ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ: 10.000, ΚΕΝΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ: 8.744.
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ: Στο πρώτο στάδιο (το υπολειπόµενο
διάστηµα τακτικής επιδότησης) ως µηνιαίο ποσό επιχορήγησης
για πλήρη απασχόληση ορίζεται αυτό που αναγράφεται στην
«επιταγή» του δικαιούχου. Για τους επιχορηγούµενους λόγω
µακροχρόνιας ανεργίας ορίζεται το αντίστοιχο επίδοµα (200
ευρώ µηνιαίως) και επιπλέον ηµερήσιο ποσό 8 ευρώ. Στο
δεύτερο στάδιο (περιλαµβάνει το χρονικό διάστηµα που
υπολείπεται από τη λήξη του α΄ σταδίου και µέχρι να
συµπληρωθούν οι 12 µήνες) η επιχορήγηση ορίζεται στα 360
ευρώ τον µήνα.
9.Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με προσωπικό έως
20 θέσεων πλήρους απασχόλησης για την πρόσληψη ανέργων
άνω των 45 ετών, ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ: 10.000,
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 4.024. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ: Το
ύψος
της
επιχορήγησης ορίζεται στο 50% του µηνιαίου µισθολογικού και
µη κόστους του ωφελούµενου με ανώτατο όριο τα 500 ευρώ.
10.Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με προσωπικό άνω
των 20 θέσεων πλήρους απασχόλησης για την πρόσληψη
ανέργων που είναι σε μειονεκτική θέση, άνω των 50 ετών,
ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ: 10.000, 5.000, ΚΕΝΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ: 4.762. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ:
Το ύψος της επιχορήγησης
ορίζεται στο 50% του µηνιαίου µισθολογικού και µη κόστους του
ωφελούµενου με ανώτατο όριο τα 500 ευρώ.
11.Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας ανέργων,
πρώην αυτοαπασχολουμένων με στόχο την επανένταξή τους
στην αγορά εργασίας, ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ:
5.000, ΚΕΝΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ: 1.963. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ: Η
επιχορήγηση κυμαίνεται από 12.000 έως 36.000 ευρώ, ανάλογα
με τη χρονική διάρκεια του προγράμματος.
12.Πρόγραμμα προώθησης στην Αυταπασχόληση μέσω
οικονομικής
ενίσχυσης
επιχειρηματικών
πρωτοβουλιών
ανέργων 18 έως 66 ετών, ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ:
10.000, ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 1.445.
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ:
Η
επιχορήγηση κυμαίνεται από 12.000 έως 24.000 ευρώ.
13.«Πιλοτικές Δράσεις ΚΠΑ2 Ελευσίνας»: Α) Επιχορήγηση
επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων και Β) Πρόγραμμα
προώθησης στην Αυταπασχόληση μέσω της οικονομικής
ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών εγγεγραμμένων
ανέργων
του
ΚΠΑ2
Ελευσίνας.
ΘΕΣΕΙΣ
ΠΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ:
300, ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 271.
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ: Για πρόσληψη ανέργου από επιχειρήσεις η
επιχορήγηση ορίζεται στο 60% του µηνιαίου µισθολογικού και
µη µισθολογικού κόστους µε ανώτατο όριο τα 700 ευρώ. Για
τους
ανέργους
που
θα
δραστηριοποιηθούν
ως
αυταπασχολούμενοι, η επιχορήγηση κυμαίνεται από 12.000 έως
36.000 ευρώ.
14.Επιχορήγηση για την ενίσχυση της οργανωτικής ικανότητας
της ΓΣΕΒΕΕ, της ΕΣΕΕ. και των Οργανώσεων μελών αυτών,
του ΣΕΒ, του ΣΕΤΕ και των Πανελληνίων Οργανώσεων μελών
του Σ.Ε.Τ.Ε., ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ: 320, ΚΕΝΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ: 134. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ: Η επιχορήγηση για ανέργους
έως 25 ετών ανέρχεται στα 22 ευρώ την ημέρα ενώ για
ωφελούμενους άνω των 25 ετών ανέρχεται στα 25 ευρώ.

Άνοιξαν οι αιτήσεις για τον 3ο κύκλο των προγραμμάτων
κατάρτισης από το πρόγραμμα "Νέα Γεωργία για τη Νέα
Γενιά"!
Έχοντας ως στόχο την παροχή όλων των απαραίτητων
εργαλείων στους νέους προκειμένου να βρουν απασχόληση
στον αγροδιατροφικό τομέα ή να δημιουργήσουν τη δική τους
επιχείρηση, τα προγράμματα κατάρτισης προσφέρουν στους
συμμετέχοντες πολύτιμες γνώσεις, πρακτική εμπειρία και
εξειδικευμένη καθοδήγηση. Περισσότερες πληροφορίες στο
σύνδεσμο:
https://www.generationag.org/draseis/programmata-anaptykshsanthropinoy-dynamikoy (Πηγή: New Agriculture for a New
Generation, Tuesday, November 12, 2019).

Συλλογή
προσφορών
που
αφορούν
είδη
Αστυνομικού Πρατηρίου του Τμήματος Δοκίμων
Αστυφυλάκων Κομοτηνής

Άνοιξε το σύστημα για την υποβολή των ετήσιων
χρηματοοικονομικών καταστάσεων από νομικά πρόσωπα του
μη χρηματοπιστωτικού τομέα στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Όπως γνωστοποίησε στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο
Θεσσαλονίκης η Σχολή Αστυφυλάκων Τμήμα Δοκίμων
Αστυφυλάκων Κομοτηνής εν όψει της εκπαίδευσης και
διαμονής των Πρωτοετών Δοκίμων Αστυφυλάκων, εντός
των εγκαταστάσεων της Σχολής, για το χρονικό διάστημα
από τον Νοέμβριο 2019 έως τον Ιούλιο 2020,
πραγματοποιείται έρευνα αγοράς για τον εντοπισμό
προμηθευτών για τα αναγκαία είδη (αστυνομικά είδη
ένδυσης και υπόδησης, είδη ατομικής καθαριότητας και
υγιεινής, γραφική ύλη , κ.α.) που θα διατίθενται στο
Αστυνομικό Πρατήριο και την εξεύρεση των χαμηλότερων
τιμών προς όφελος των εκπαιδευομένων, σε συνάρτηση
πάντοτε με την άριστη ποιότητα. Η χρονική ισχύς των
προσφορών θα αφορούν οπωσδήποτε όλη τη διάρκεια
της εκπαιδευτικής περιόδου και θα συνοδεύονται από
φωτοαντίγραφα
της
άδειας
λειτουργίας
του
καταστήματος-επιχείρησης (όπου απαιτείται άδεια
ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος), καθώς και
φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Οι προσφορές
θα είναι είτε έγγραφες (στις οποίες θα αναγράφεται και η
χρονική ισχύς αυτών), μέσα σε κλειστούς φακέλους που
θα γράφουν εξωτερικά την επωνυμία κλπ στοιχεία της
επιχείρησης, είτε θα αποσταλούν με φαξ ή με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο (e-mail) και θα περιλαμβάνουν τα πλήρη
στοιχεία της επιχείρησης. Επίσης, δύναται να ζητηθούν
δείγματα από συγκεκριμένα προϊόντα, ώστε να επιτευχθεί
η καλύτερη δυνατή επιλογή των εν λόγω προϊόντων. Οι
προσφορές θα γίνονται δεκτές έως και την Δευτέρα
18/11/2019 και ώρα 13.30 στην εν λόγω Υπηρεσία, οπότε
θα γίνει και η αποσφράγιση αυτών. Το έγγραφο του
διαγωνισμού, με επισυναπτόμενη κατάσταση με τα είδη
που ζητούνται βρίσκεται στα γραφεία του ΒΕΘ – Τμήμα
Θεμάτων Μεταποίησης και Υπηρεσιών, Στατιστικής,
ος
Ερευνών και Δημοσίων Σχέσεων, Αριστοτέλους 27, 3
όροφος –Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310241383 και έχει
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΒΕΘ: www.veth.gov.gr
στο πεδίο: Επιχειρηματικά Νέα – Ειδήσεις. Περισσότερες
πληροφορίες:
τηλ.2531057012,
email:
diax.tdakomotini@astynomia.gr
,
αρμόδιος
Α/Β΄
ΤΣΙΑΝΤΟΥΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.

Τα νομικά πρόσωπα του μη χρηματοπιστωτικού τομέα, τα οποία
έχουν τη μορφή της ανώνυμης εταιρίας (εισηγμένης ή μη), της
εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, της ετερόρρυθμης κατά μετοχές
εταιρίας και της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας και συντάσσουν
(κατ’ εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014) τις
ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις τους, υποχρεούνται,
ταυτόχρονα με την κατά νόμο υποχρέωση δημοσίευσής τους, να
υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος τα οικονομικά τους στοιχεία,
στη μορφή που περιγράφεται στην Πράξη Διοικητή, ώστε να είναι
δυνατή η αυτοματοποιημένη επεξεργασία τους.Η πρώτη υποβολή
των στοιχείων θα γίνει το Νοέμβριο του 2019 και θα αφορά τις
ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις των εταιρικών χρήσεων
2016, 2017 και 2018. Όπως αναφέρεται στο δελτίο τύπου, της
25/06/2019, της Τράπεζας Ελλάδος με θέμα: Υποβολή ετήσιων
χρηματοοικονομικών καταστάσεων από νομικά πρόσωπα του
μη χρηματοπιστωτικού τομέα στην Τράπεζα της Ελλάδος:
-Η Τράπεζα της Ελλάδος δημιουργεί Κεντρικό Γραφείο
Ισολογισμών,
προκειμένου
να
παρέχει
στατιστική
πληροφόρηση για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία των
ελληνικών επιχειρήσεων-Τον προσεχή Νοέμβριο ξεκινάει η
υποχρεωτική υποβολή οικονομικών στοιχείων από τις
επιχειρήσεις
Η Τράπεζα της Ελλάδος, στο πλαίσιο της εναρμόνισής της με τις
βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού
Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
δημιουργεί, με την Πράξη Διοικητή Αριθ. 2682/03.06.2019, Κεντρικό
Γραφείο Ισολογισμών, έργο του οποίου θα είναι η συλλογή και
παροχή εξειδικευμένης στατιστικής πληροφόρησης για τα
χρηματοοικονομικά στοιχεία των εταιριών του μη χρηματοπιστωτικού
τομέα που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Η πρωτοβουλία αυτή
αποσκοπεί στην υποστήριξη των πράξεων της νομισματικής
πολιτικής του Ευρωσυστήματος και στην παροχή στατιστικής
πληροφόρησης για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών
λογαριασμών της ελληνικής οικονομίας από τη Διεύθυνση Στατιστικής
της Τράπεζας της Ελλάδος, με γνώμονα τη διατήρηση της
νομισματικής και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Τα στοιχεία αυτά
είναι επίσης αναγκαία για τη Διαδικασία Μακροοικονομικών
Ανισορροπιών (Macroeconomic Imbalance Procedure), όπως
απαιτείται από την ΕΕ. Αντίστοιχα Κεντρικά Γραφεία Ισολογισμών
λειτουργούν ήδη στις περισσότερες κεντρικές τράπεζες του
Ευρωσυστήματος. Tα νομικά πρόσωπα του μη χρηματοπιστωτικού
τομέα, τα οποία έχουν τη μορφή της ανώνυμης εταιρίας (εισηγμένης
ή μη), της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, της ετερόρρυθμης κατά
μετοχές εταιρίας και της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας και
συντάσσουν (κατ’ εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 1 του Ν.
4308/2014) τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις τους,
υποχρεούνται, ταυτόχρονα με την κατά νόμο υποχρέωση
δημοσίευσής τους, να υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος τα
οικονομικά τους στοιχεία, στη μορφή που περιγράφεται στην Πράξη
Διοικητή, ώστε να είναι δυνατή η αυτοματοποιημένη επεξεργασία
τους. Επισημαίνεται ότι τα παρεχόμενα στοιχεία, αν και είναι
δημοσιευμένα, δεν θα δημοσιεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος
σε ατομική βάση, αλλά μόνο σε συγκεντρωτική μορφή, ώστε να
αποφεύγεται, έστω και έμμεσα, η αναγνώριση της ταυτότητας των
επιχειρήσεων. Τονίζεται επίσης ότι η συλλογή τους από την Τράπεζα
της Ελλάδος θα γίνεται αποκλειστικά για στατιστικούς λόγους, όπως
προβλέπεται από το άρθρο 55Γ του Καταστατικού της.
Η πρώτη υποβολή των στοιχείων θα γίνει το Νοέμβριο του 2019 και
θα αφορά τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις των εταιρικών
χρήσεων
2016,
2017
και
2018.
Η Διεύθυνση Στατιστικής της Τράπεζας της Ελλάδος θα αναλάβει
πρωτοβουλία για την ενημέρωση των εταιριών που υποχρεούνται να
υποβάλλουν στοιχεία. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη
Διεύθυνση Στατιστικής της Τράπεζας της Ελλάδος στο σύνδεσμο:
https://www.bankofgreece.gr/statistika/ypovolh-stoixeiwn/ethsiesxrhmatooikonomikes-katastaseis-apo-epixeirhseis-toy-mhxrhmatopistwtikoy-tomea και στα τηλέφωνα: 210 3203868, 210
3203857, 210 3203866 και 210 3203846 κατά τις ώρες 10.00-13.00.
Σχετικός σύνδεσμος: Πράξη Διοικητή Αριθ. 2682/03.06.2019
https://www.bankofgreece.gr/RelatedDocuments/%CE%A0%CE%94
%CE%A4%CE%95_2682-03.06.2019.pdf

Εκδηλώσεις εορτασμού του Αγίου Στυλιανού του
«Ασύλου του Παιδιού
Η «οικογένεια» του «Ασύλου του Παιδιού» σας
προσκαλεί, και φέτος, να τιμήσετε με την παρουσία σας
τις εκδηλώσεις εορτασμού του Αγίου Στυλιανού.
Δευτέρα 25/11/2019: Παραμονή της εορτής του Αγ.
Στυλιανού θα γίνει η περιφορά της εικόνας του Αγίου, η
οποία θα ξεκινήσει από το Εκκλησάκι του Αγ. Στυλιανού
στις 16:30 μ.μ. Θα ακολουθήσει Μέγας Πανηγυρικός
Εσπερινός με αρτοκλασία.
Τρίτη 26/11/2019: Την ημέρα της εορτής του Αγ.
Στυλιανού θα τελεσθεί Θεία Λειτουργία (ώρα 7:30 –
10:00) στο ομώνυμο εκκλησάκι Του και Εσπερινός στις 5
το απόγευμα.
Τις ημέρες αυτές (25 & 26 Νοεμβρίου 2019)
διοργανώνεται, όπως κάθε χρόνο, το ΠΑΖΑΡΙ «Οι
Θησαυροί του Μπαούλου» (ώρες λειτουργίας 09:0021:00, στην αίθουσα «Σταύρος Νιάρχος»). Σε αυτό
διατίθενται, προς πώληση, χρηστικά και διακοσμητικά
αντικείμενα, δωρεές ευαισθητοποιημένων πολιτών και
επιχειρήσεων με αίσθημα αφιλοκερδούς προσφοράς και
ανιδιοτέλειας καθώς και χειροποίητες δημιουργίες των
κυριών της Ομάδας Στήριξης και της κουζίνας του
«Ασύλου του Παιδιού». Τα έσοδά του θα αξιοποιηθούν
για την ενίσχυση του εκπαιδευτικού και κοινωνικού έργου
του «Ασύλου του Παιδιού», που φέτος συμπλήρωσε 100
χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας.

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β'
4155/12-11-2019) η κοινή υπουργική απόφαση 46440/19/2019
σχετικά με τον καθορισμό των δικαιολογητικών, των
διαδικασιών και των λοιπών θεμάτων που αφορούν στη
χορήγηση άδειας εισόδου και διαμονής στην Ελλάδα σε πολίτες
τρίτων χωρών, για επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση,
βάσει του ν. 4251/2014.
Η απόφαση περιλαμβάνει τις περιπτώσεις χορήγησης εθνικής
θεώρησης εισόδου για «επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση»,
χορήγησης άδειας διαμονής για «επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική
κατάθεση» και ορισμένες «Ειδικές Περιπτώσεις». Σύμφωνα με την
Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη και Εξωτερικών για τη
χορήγηση 5ετούς άδειας διαμονής στην Ελλάδα σε όποιον
πραγματοποιεί άυλη επένδυση, εκτός από τα απαραίτητα
δικαιολογητικά, η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται και από πρόσφατη
πιστοποίηση, όχι προγενέστερη του διμήνου, από τη διεύθυνση
Κεφαλαίων Εξωτερικού του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
- Εισφορά κεφαλαίου, τουλάχιστον 400.000 ευρώ, σε εταιρεία η οποία
έχει έδρα ή εγκατάσταση στην Ελλάδα (εξαιρουμένων των εταιρειών
επενδύσεων χαρτοφυλακίου και των εταιρειών επενδύσεων ακίνητης
περιουσίας) για την απόκτηση μετοχών σε αύξηση μετοχικού
κεφαλαίου ή ομολόγων κατά την έκδοση ομολογιακού δανείου.
- Εισφορά κεφαλαίου, τουλάχιστον 400.000 ευρώ σε Ανώνυμη
Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕΑΠ) που έχει ως
σκοπό να επενδύει αποκλειστικά στην Ελλάδα, για την απόκτηση
μετοχών σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου.
- Εισφορά κεφαλαίου, τουλάχιστον 400.000 ευρώ, σε Εταιρεία
Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΕΚΕΣ) για απόκτηση
μετοχών ή σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών
(ΑΚΕΣ) για απόκτηση μεριδίων, εφόσον οι παραπάνω Οργανισμοί
Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) έχουν ως σκοπό να επενδύουν
αποκλειστικά σε επιχειρήσεις με έδρα ή εγκατάσταση στην Ελλάδα.
- Αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου με αξία κτήσης
τουλάχιστον 400.000 ευρώ και υπολειπόμενη διάρκεια, κατά τον
χρόνο αγοράς, τουλάχιστον 3 έτη, μέσω πιστωτικού ιδρύματος
εγκατεστημένου στην Ελλάδα, το οποίο αποτελεί και τον
θεματοφύλακά τους.
- Προθεσμιακή κατάθεση ύψους τουλάχιστον 400.000 ευρώ σε
ημεδαπό πιστωτικό ίδρυμα, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, με πάγια
εντολή ανανέωσης.
- Αγορά μετοχών, εταιρικών ομολόγων ή και ομολόγων του Ελληνικού
Δημοσίου αξίας κτήσης κατ' ελάχιστο 800.000 ευρώ, τα οποία
εισάγονται για διαπραγμάτευση ή διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενες
αγορές ή πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης, που
λειτουργούν στην Ελλάδα.
- Αγορά μεριδίων αξίας κτήσης τουλάχιστον 400.000 ευρώ σε
αμοιβαίο κεφάλαιο, και έχει ως σκοπό να επενδύει αποκλειστικά σε
μετοχές, εταιρικά ομόλογα ή και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου
που εισάγονται για διαπραγμάτευση ή διαπραγματεύονται σε
ρυθμιζόμενες αγορές ή πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης,
που λειτουργούν στην Ελλάδα.
- Αγορά μεριδίων ή μετοχών αξίας κτήσης τουλάχιστον 400.000 ευρώ
σε Οργανισμό Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ), ο οποίος έχει
συσταθεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και έχει ως σκοπό να επενδύει αποκλειστικά σε ακίνητη
περιουσία στην Ελλάδα.
Σημειώνεται πως η ελάχιστη αξία επένδυσης για την αγορά ακινήτου
έχει ορισθεί στα 250.000 ευρώ.
Νομικά πρόσωπα
Σε περίπτωση πραγματοποίησης επένδυσης από νομικό πρόσωπο
επιτρέπεται η είσοδος και διαμονή πολιτών τρίτων χωρών ως έξης:
α) για επένδυση που υλοποιείται από ημεδαπό νομικό πρόσωπο
ποσού τουλάχιστον ίσου με 400.000 ευρώ, επιτρέπεται η είσοδος και
διαμονή στη Ελλάδα σε πολίτη τρίτης χώρας ο οποίος κατέχει το
σύνολο των εταιρικών του μεριδίων, το οποίο πρέπει να
διαπιστώνεται εκ της νομικής μορφής ή και του τύπου των εταιρικών
μεριδίων.
β) για επένδυση που υλοποιείται από αλλοδαπό νομικό πρόσωπο
επιτρέπεται η είσοδος και διαμονή στην Ελλάδα μέχρι 3 πολιτών
τρίτων χωρών, οι οποίοι είναι μέτοχοι ή στελέχη αυτού. Ο ανώτατος
αριθμός αδειών εισόδου και διαμονής στην Ελλάδα αναλόγως του
ύψους της επένδυσης που πραγματοποίησε το νομικό πρόσωπο,
προβλέπει τα εξής:

- τουλάχιστον 800.000 ευρώ για μια άδεια, 1,6 εκατ.
ευρώ για 2 άδειες και 2,4 εκατ. ευρώ για 3 άδειες.
- Το ποσό αυτό αυξάνει στα 1,6 εκατ. ευρώ, 3,2 εκατ.
ευρώ και 4,8 εκατ. ευρώ για 1, 2 ή 3 άδειες αντίστοιχα
στην περίπτωση αγοράς μετοχών, εταιρικών ομόλογων
ή και ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία
εισάγονται για διαπραγμάτευση ή διαπραγματεύονται
σε ρυθμιζόμενες αγορές ή πολυμερείς μηχανισμούς
διαπραγμάτευσης.
Κατεβάστε το κείμενο της απόφασης στο σύνδεσμο
file:///C:/Users/delichatsios/Downloads/document%20(5
8).pdf .

Έργο TRANS-EDU-NET
Το
Εργαστήριο
Μετάδοσης
Θερμότητας
και
Περιβαλλοντικής
Μηχανικής
του
Τμήματος
Μηχανολόγων Μηχανικών του Α.Π.Θ. συμμετέχει στο
διαπεριφερειακό ερευνητικό έργο Transnational
Educational Network for Young People – New
Technologies and Entrepreneurial Thinking in the
Tourism Industry (TRANS-EDU-NET), το οποίο
χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg Balkan –
Mediterranean. Η αποστολή των εταίρων του TRANSEDU-NET
είναι
να
προσφέρουν
ευκαιρίες
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης νέων
ηλικίας 16 έως 30 ετών για τις ανάγκες της τουριστικής
βιομηχανίας στα Βαλκάνια. Οι δραστηριότητες του
έργου
αποσκοπούν
στην
προώθηση
της
επιχειρηματικής σκέψης μεταξύ των νέων, στη στήριξη
της αειφόρου ανάπτυξης του τουρισμού και στη
δημιουργία ενός ανταγωνιστικότερου επιχειρηματικού
περιβάλλοντος. Περισσότερες πληροφορίες στο
σύνδεσμο
:
https://www.eng.auth.gr/en/epikairotita/anakoinosi/dat
e/2019/05/27/5o-enimerotiko-deltio-toy-ergoy-transedu-net.html
Ο
Αναπτυξιακός
Σύλλογος
Γυναικών
Επιχειρηματιών Κρήτης και η Περιφέρεια Κρήτης
παρουσιάζουν τα Κρητικά υφαντά στο Κέντρο
Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» στις 16 & 17
Νοεμβρίου 2019, Μία πρωτοβουλία του Εθνικού
Επιμελητηριακού
Δικτύου
Γυναικών
Επιχειρηματιών
Μία σημαντική πρωτοβουλία του ΕΕΔΕΓΕ, με στόχο
την προώθηση της τοπικής επιχειρηματικότητας και
δημιουργίας, ξεκινά το Σαββατοκύριακο 16-17
Νοεμβρίου , στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός
Κόσμος». Μετά από κάλεσμα επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στον τομέα της μόδας, με σημείο
αναφοράς και έμπνευσης τον ελληνικό πολιτισμό, το
ΕΕΔΕΓΕ υποδέχεται τον Αναπτυξιακό Σύλλογο
Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης. Τα Κρητικά υφαντά
«ταξιδεύουν» στην Αθήνα, σε μοναδικές δημιουργίες
με βάση την παραδοσιακή τέχνη των γιαγιάδων στη
σύγχρονη μορφή που αποκτούν στην Ελληνική Μόδα
του σήμερα. Πρόκειται για μια διήμερη έκθεση του
Αναπτυξιακού Συλλόγου Γυναικών Επιχειρηματιών με
την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, με τίτλο “Τα
Κρητικά υφαντά και η εξέλιξη τους” που θα
παρουσιαστεί στις 16 και 17 Νοεμβρίου στο Κέντρο
Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος». Όσοι επισκεφθούν
την έκθεση θα μπορέσουν να θαυμάσουν υφαντά
δημιουργήματα μόδας, όπως ενδύματα, τσάντες,
παπούτσια και αξεσουάρ.
Για
περισσότερες
πληροφορίες:
Γραμματεία
Προέδρου:
Ιωάννα
Παπουτσή,
email:
ipapoutsi@ime.gr , T: 212 254 3187,
Μαριτίνα
Κάντζιου, email: mkantziou@ime.gr , T: 212 254 0515.

ΜΑΣΤΕΡ
στις
Ευρωπαϊκές
Πολιτικές
Νεολαίας,
Επιχειρηματικότητας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού

Συμμετοχή της ΠΚΜ στο 4o GREEK FOOD SHOW,
Βαρσοβία-Πολωνία, 7-8 Δεκεμβρίου 2019

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Έναρξη μαθημάτων νέου Κύκλου ΓIΑ
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Νοεμβρίου 2019. Υποχρεωτικά Μαθήματα: Σάββατο (πρωί –
απόγευμα) 9.00 ΜΕ 18.00 . Επιλογής μαθήματα σε συνεννόηση
με τους καθηγητές, επιλογή 1 από 5 μαθήματα ανά εξάμηνο...
Παρασκευή 16.00 με 19.00 & 19.00 με 22.00 & 18.00 με 21.00 κ
υπόλοιπες μέρες απογευματινές ώρες ανάλογα με την επιλογή
του μαθήματος (1 στα 5). Υποβολή Ηλεκτρονικά ΑΙΤΗΣΕΩΝ &
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΩΣ 11/11/2019:
1.
Έντυπη
αίτηση
εδώ:
http://epnep.uom.gr/images/DOCUMENTS/aitisi_pms_epnep.v1.
pdf
2.
Υπεύθυνη
δήλωση
γνησιότητας
εγγράφων
εδώ:
http://epnep.uom.gr/images/DOCUMENTS/EPNEP-YPDHL-2.pdf
3. Βιογραφικό σημείωμα (πρόσφατο, σε οποιαδήποτε
μορφή/τύπο).
4. Αντίγραφο πτυχίου (φωτοτυπία) (σε περίπτωση που οι τίτλοι
σπουδών έχουν χορηγηθεί από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής,
θα πρέπει να υποβληθούν επιπροσθέτως και οι νόμιμες
βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας τους).
5. Δύο συστατικές επιστολές, είτε από μέλη ΔΕΠ, είτε από
εργοδότες, προϊσταμένους εργασιακής σχέσης ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΙΚΗ
ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ
(γίνεται
αποδεκτό οποιοδήποτε
στυλ
συστατικής
επιστολής
και
οποιοσδήποτε
συνδυασμός
συστατικών).
6. Πιστοποιητικό καλής γνώσης τουλάχιστον μιας ευρωπαϊκής
γλώσσας πέραν της ελληνικής. Η γνώση αυτή θα πιστοποιείται
σύμφωνα με τα εκ του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 οριζόμενα,
όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 116/2006 (ΦΕΚ 115
τ.Α'/09.06.2006) και Π.Δ. 146/2007 (ΦΕΚ 185 τ.Α' /03.08.2007)
και ισχύουν αναλογικώς εφαρμοζόμενα. Σε περίπτωση που οι
υποψήφιοι δεν κατέχουν κανένα από τα σχετικά αποδεικτικά που
προβλέπουν οι ανωτέρω διατάξεις, υποχρεούνται να
προσέλθουν σε γραπτή εξέταση, η οποία διεξάγεται στο τμήμα
μας, για επιβεβαίωση της καλής γνώσης μιας Ευρωπαϊκής
γλώσσας ώστε να υπάρχει δυνατότητα να ανταπεξέλθει ο
υποψήφιος στην εκπόνηση γραπτών εργασιών και διπλωματικής
εργασίας με ανάγνωση ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας.
7. Αντίγραφο (απλή φωτοτυπία) της αστυνομικής ταυτότητας ή
του διαβατηρίου.
8. Επιπρόσθετα προσόντα όπως (πτυχία, ξένες γλώσσες, ειδικά
σεμινάρια, γνώση Η/Υ, μαθήματα σε πανεπιστήμια του
εξωτερικού, πτυχία συμπληρωματικής εκπαίδευσης, βραβεία)
κατατίθενται σε απλές φωτοτυπίες και αναγράφονται στο
βιογραφικό σημείωμα.
9. Επικοινωνείτε ηλεκτρονικά για τις λεπτομέρειες της
συνέντευξης.
10. ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ.
11. Δίδακτρα 3600 ευρώ (6 δόσεις χ 600 ευρώ ανά δυο μήνες )
part time 12 δόσεις χ 300 σε 2 χρόνια.
Στο ΠΜΣ παρέχεται δυνατότητα χρηματοδότησης μέσω του
προγράμματος ΛΑΕΚ 0,24 του ΟΑΕΔ (περισσότερες
πληροφορίες στον σύνδεσμο: http://laek.oaed.gr/ ). Διευθυντής
προγράμματος: Μπιτζένης Αριστείδης, Καθηγητής Διεθνούς
Επιχειρηματικότητας, www.bitzenis.eu / www.icib.eu ΤΗΛ.
2310.891.498

Σας ενημερώνουμε ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
στο πλαίσιο της πολιτικής για την προβολή και προώθηση
των προϊόντων της περιοχής, θα συμμετέχει στο 4ο
GREEK FOOD SHOW που θα πραγματοποιηθεί στις 7 & 8
Δεκεμβρίου 2019 στο Εθνικό Στάδιο της Βαρσοβίας PGE
NARODOWY, στην Πολωνία. Καλούνται οι επιχειρήσεις
που επιθυμούν να συμμετέχουν, να αποστείλουν
συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το
Έντυπο
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που είναι αναρτημένο στο link :
https://www.greckapanorama.com/images/2019/entypoendiaferontos-GreekFoodShow.pdf
στα e-mail:
g.karali@pkm.gov.gr
ή dao@pkm.gov.gr
ή στο fax
2313330044. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε
πατώντας
τα
παρακάτω
link:https://www.greckapanorama.com/images/2019/Enimer
osi-Epixeiriseon-PKM-GREEKFOODSHOW-Poland.pdf
.
Περισσότερες
Πληροφορίες
στο Τμήμα Προβολής
Αγροτικών Προϊόντων Περιφέρειας
στα τηλέφωνα
2313330350 κα. Γλυκερία Καραλή, 2313330395, κ.
Γεώργιος Γκανάτσιος και 2313330428 κ. Γεώργιος
Φανέλης.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Το
Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του
Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
Το Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του
Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν. 4485/2017, το Φ.Ε.Κ. επανίδρυσης του εν λόγω Π.Μ.Σ.,
τεύχος Β. 3721 /31.08.2018, και την απόφαση της υπ’
αριθμ. 113/27-09-2019 Συνέλευσης του Τμήματος, καλεί
τους ενδιαφερόµενους από τις 29/10/2019 µέχρι και τις
17/12/2019
να
καταθέσουν αίτηση και φάκελο
υποψηφιότητας για συνολικά σαράντα πέντε (45) θέσεις
µεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτλο «Εκπαίδευση και Πολιτισμός»
στις ακόλουθες Ειδικεύσεις:
1.
2.

‘Παιδαγωγική
Ψυχολογία
και
Εκπαιδευτική Πράξη’
‘Διοίκηση και Διαχείριση Εκπαιδευτικών
Μονάδων’
‘Πολιτισμική Αγωγή’

3.
4.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να απευθύνονται καθημερινά από 12.00 έως 14.30 στη
Γραμματεία του Π.Μ.Σ. «Εκπαίδευση και Πολιτισμός», κα
Καραγεώργου Ελισσάβετ τηλεφωνικά στο 210-9549215 ή
ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ekpolsec@hua.gr.
Οι ανακοινώσεις για τη διαδικασία επιλογής στο Π.Μ.Σ. θα
αναρτώνται σταδιακά στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.
http://www.dhee.hua.gr/index.php/el/dhee-news-gr/dheenewsmsc-el/dhee-newsmsc-ekpaidefsikaipolitismos-el και η
ευθύνη έγκαιρης ενημέρωσης βαραίνει τους υποψήφιους.

Υποδοχή Επιχειρηματικής Αποστολής από την Ουκρανία στο ΕΒΕΑ
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ουκρανίας στην Αθήνα, θα υποδεχθεί την
Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 10:00 Επιχειρηματική Αποστολή από την Ουκρανία, στο ΕΒΕΑ (Ακαδημίας 7, 5ος όροφος), όπου
θα διεξαχθεί Επιχειρηματικό Forum. Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση των Ελλήνων επιχειρηματιών για τις προοπτικές και τις
δυνατότητες που παρουσιάζει η αγορά της Ουκρανίας, ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν b2b συναντήσεις μεταξύ ελληνικών
και ουκρανικών επιχειρήσεων. Η εν λόγω Αποστολή αποτελείται από επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται κυρίως στους
κλάδους των τροφίμων, των δομικών υλικών και της συμβουλευτικής επιχειρήσεων. Για την αναλυτική λίστα των εν λόγω
επιχειρήσεων πατήστε στο σύνδεσμο https://drive.google.com/file/d/1cxMFy--0vx4C-4mh_sNldh1z5lM8O3QQ/view. Παρακαλείσθε,
εφόσον ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στο Business Forum, όπως αποστείλετε συμπληρωμένο το Δελτίο Συμμετοχής πατώντας
σύνδεσμο https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqK9iP1UWrhP10E3Ehwg9Z1pzkGNGEkbTj7HrgEKgpMm0NYA/viewform,
μέχρι την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019. Περισσότερες πληροφορίες στα τηλ: 210 3382342, 210 3382466 - Τμήμα Διεθνών
Σχέσεων του ΕΒΕΑ. Σημειώνεται ότι η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στα αγγλικά.

Νέος κύκλος σεμιναρίων για τους επιχειρηματίες από
το Επιμελητήριο Χαλκιδικής
Δωρεάν εκπαιδευτικό σεμινάριο με τα Κέντρα Υπηρεσιών
Επιχειρηματικής Ανάπτυξης microSTARS, τα οποία
αποτελούν πρωτοβουλία του ΚΕΠΑ, διοργανώνει το
Επιμελητήριο Χαλκιδικής σε συνεργασία με τον Σύλλογο
Εμπόρων και Επαγγελματιών Νέων Μουδανιών, στα
πλαίσια της προσπάθειας συνεχούς κατάρτισης και
εκπαίδευσης των μελών τους. Το σεμινάριο θα
πραγματοποιηθεί Δευτέρα 18 Νοεμβρίου από τις 17.00 έως
τις 19.30, στο Μουσείο Αλιευτικών Σκαφών κι Εργαλείων
στα Νέα Μουδανιά, με θέμα: "Οργάνωση και Διοίκηση
ατομικών / οικογενειακών επιχειρήσεων". Φιλοξενούμενος
Ομιλητής θα είναι ο Ιδρυτής της VisualMarketing, Γιάννης
Αγγέλου. Μετά τη λήξη του σεμιναρίου, θα δοθούν στους
συμμετέχοντες βεβαιώσεις συμμετοχής.

Πρόσκληση
από
το
Ινστιτούτο
Βιώσιμης
Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών σε webinars
στο πλαίσιο του έργου Green mind
Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων
Μεταφορών σε συνεργασία με τους εταίρους του στο έργο
Green mind διοργανώνει και σας προσκαλεί σε δύο
διαδικτυακά σεμινάρια στις 21 και 28 Νοεμβρίου 2019. Το
θέμα του διαδικτυακού σεμιναρίου της 21ης Νοεμβρίου
είναι η παρουσίαση των προσκλήσεων Η2020 του τομέα
των μεταφορών ενώ στο δεύτερο σεμινάριο που θα
ακολουθήσει στις 28 Νοέμβρη οι συμμετέχοντες θα έχουν
την δυνατότητα να παρουσιάσουν ιδέες τους και να
αναζητήσουν συνεργασίες με εταίρους στο πλαίσιο
υποβολής προτάσεων στο πρόγραμμα H2020. Η
συμμετοχή είναι δωρεάν αλλά απαιτείται εκδήλωση
ενδιαφέροντος με αποστολή email σε μία από τις
παρακάτω
επαφές
Maxime
GUIBERT
(mguibert@chtech.fr)
και
Paul
VINCENT
(paul.vincent@innovative-business.eu) . Για επιπλέον
διευκρινίσεις : Μαρία Στεφανίδου Civil Engineer , Research
Associate, Center for Research and Technology Hellas
(CERTH)/Hellenic Institute of Transport (HIT) , 6th km
Charilaou-Thermi Rd., 57001 Thermi, Thessaloniki,
Greece,
tel.:
+30
2311
257622,
e-mail:
mstefanidou@certh.gr, website: www.hit.certh.gr.

Εκδήλωση με θέμα: «Η Ελληνική οικονομία μετά την
κρίση. Ευκαιρίες και προκλήσεις για την Βοιωτία»
Η Κοινότητα Διαλόγου «Σύνθεσις», το Οικονομικό
Επιμελητήριο της Ελλάδας και το Επιμελητήριο Βοιωτίας
σας προσκαλούν σε εκδήλωση με θέμα: «Η ελληνική
οικονομία μετά την κρίση. Ευκαιρίες και προκλήσεις για την
Βοιωτία».
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την
Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019, στις 19.00 στη Λιβαδειά,
στο Επιμελητήριο Βοιωτίας (Λ. Κουτσοπετάλου 1). Στην
εκδήλωση θα τοποθετηθούν με εισήγηση και θα
συμμετάσχουν σε σχετικό πάνελ ο Γενικός Γραμματέας του
Υπουργείου Οικονομικών, κ. Χρήστος Τριαντόπουλος, ο
Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων κ. Δημήτρης Σκάλκος, ο Γενικός Γραμματέας
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ.
Κωνσταντίνος Μπαγινέτας, ο Πρόεδρος του Οικονομικού
Επιμελητηρίου Ελλάδος κ. Κωνσταντίνος Κόλλιας, καθώς
και ο κ. Λουκάς Παπαχαραλάμπους, Οικονομικός Επόπτης
Επιμελητηρίου Βοιωτίας. Τη συζήτηση θα συντονίσει η
δημοσιογράφος κα Λένα Παρασκευά. Η εκδήλωση θα
ξεκινήσει με εισαγωγική τοποθέτηση του κ. Κωνσταντίνου
Αγγελόπουλου, Αντιπροέδρου της Κοινότητας Διαλόγου
«Σύνθεσις».

Εξ Αποστάσεως Σεμινάριο Φωτογραφίας
Το Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας διοργανώνει εντατικό
πρόγραμμα εξ αποστάσεως μαθημάτων Eισαγωγής στην Tεχνική
και Aισθητική της Φωτογραφίας. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο
σχήμα ευέλικτης μεθοδολογίας, το οποίο ενσωματώνει και
αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες και συγκεκριμένες πρακτικές που
διευκολύνουν την εξ αποστάσεως διδασκαλία, καθοδήγηση και
επικοινωνία. Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε άτομα που δεν
διαθέτουν ιδιαίτερες γνώσεις και επιθυμούν να προσεγγίσουν τη
φωτογραφία τόσο τεχνικά όσο και μέσω μιας συνολικής θεώρησης
του μέσου και της πρακτικής του. Στόχος του προγράμματος είναι
η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τις βασικές τεχνικές
παραμέτρους της λήψης, σύνθεσης και φωτισμού και η πρακτική
τους εξάσκηση πάνω στις κύριες θεματικές και προσεγγίσεις του
φωτογραφικού μέσου, όπως το πορτραίτο, το στιγμιότυπο, η
τοπιογραφία ή το still life. Το εξ αποστάσεως σεμινάριο θα
διαρκέσει από τις 22 Νοεμβρίου 2019 έως τις 3 Φεβρουαρίου 2020
και θα αναπτυχθεί σε 10 εβδομαδιαίες ενότητες. Η εκπαιδευτική
διαδικασία
στο
πρόγραμμα
υλοποιείται
μέσω
ειδικά
διαμορφωμένης και φιλικής προς τον χρήστη εκπαιδευτικής
πλατφόρμας, συνδυάζοντας την παροχή βιντεοσκοπημένων
παρουσιάσεων και διδακτικού υλικού, με την ανάθεση ασκήσεων
και κριτική ανάλυση των εργασιών των συμμετεχόντων και την εξ
αποστάσεως επικοινωνία μέσω ατομικών και ομαδικών
διαδικτυακών συνεδριών. Διδάσκων: Στέργιος Καράβατος.
Περίοδος διεξαγωγής: 22 Νοεμβρίου 2019 – 3 Φεβρουαρίου 2020.
Αριθμός συμμετεχόντων: 18. Περισσότερες πληροφορίες:
https://hcp.gr/distance-learning/ .

Εκθέσεις στην Ελλάδα
INTERNATIONAL CONTEMPORARY ART FAIR
Πόλη: Περίπτερο 10 ΔΕΘ, Θεσσαλονίκη
Ημερομηνία: 21-24 Νοεμβρίου 2019
Εκθέματα: Διεθνής Έκθεση σύγχρονης τέχνης
Πληροφορίες: https://art-thessaloniki.helexpo.gr/
AGROLAND19
Πόλη: Παιανία, Αττική .
Ημερομηνία: 22-24 Νοεμβρίου
Εκθέματα: Έκθεση Λαχανικών, Φρούτων και Αρωματικών
Φυτών. Πληροφορίες: Site: https://www.agroland-expo.gr/ , τηλ:
+30 210 8056205, 207, e-mail: info3ek@otenet.gr
eCOMMERCE&DIGITAL MARKETING EXPO 2019
Πόλη: Ζάππειο Μέγαρο, Αθήνα.
Ημερομηνία: 23-24 Νοεμβρίου.
Εκθέματα: Έκθεση Digital Marketing
Πληροφορίες:Site:https://www.ecdmexpo.com/index.php/e/,
τηλ:+302109245577,e-mail: info@verticom.gr
XENIA 2019
Πόλη: METROPOLITAN EXPO, Αθήνα
Ημερομηνία: 23-25 Νοεμβρίου
Εκθέματα: Έκθεση ξενοδοχειακού εξοπλισμού
Πληροφορίες:Site https://www.xenia.gr/?mob_all=i

Διεθνείς Εκθέσεις
AUTOMECH FORMULA 2019
Πόλη: Κάιρο, Αίγυπτος
Ημερομηνία: 17-21 Δεκεμβρίου 2019
Εκθέματα: Αυτοκίνητα & εξοπλισμός μεταφορών
Πληροφορίες:
Tel.:
+(202)
2322-6969,
Website:
https://www.automech-formula.com/en/home.html,
e-mail:
info@automech-formula.com , yassmina.yasser@informa.com ,
info.egypt@informa.com

Διεθνείς Διαγωνισμοί
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Τo Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σόφια απέστειλε
ενημερωτικό δελτίο με προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών που
αφορούν:
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις
συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.
1.Προμήθεια φαρμακευτικών προϊόντων »
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):
BGN 499 550.73
«Vtora MBAL — Sofia“ EAD»
ο
(2 Γενικό Νοσοκομείο - Sofia) 000689022 Δ/νση: bul. „Hristo
Botev“ No. 120, Sofia 1202, Βουλγαρία
Web: https://www.vtorambal.com
Αρμόδιος για πληροφορίες: Blagovesta Velidolska
Τηλέφωνο: +359 29158336, Φαξ: +359 29314024
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο: sekondmbal@abv.bg
Διεύθυνση
του
προφίλ
αγοραστή:
https://www.vtorambal.com/index.php/protz
eduri-po-zop/1912019-10-11-07-48-31
Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη βουλγαρική)
βλ. και: https://www.vtorambal.- com/index.php/protzeduri- po-zop
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
10/12/2019 - 16:00
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να
υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση.
2.«Προμήθεια φαρμακευτικών προϊόντων »
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):
BGN 472 581.11
«Spetsializirana bolnitsa za aktivno lechenie na
onkologichni zabolyavaniya
„Prof.d-r Marin Mushmov“ EOOD»
(Ειδικό ογκολογικό νοσοκομείο „Prof.d- r Marin Mushmov“ EOOD)
000693654 Δ/νση: bul. „Andrey Saharov“ No. 22, Sofia 1784,
Βουλγαρία
Web: http://www.sbalozsofia.com/
Αρμόδιος για πληροφορίες: Snezhana Zlatanova Hristova
Τηλέφωνο: +359 29753950, Φαξ: +359 29753950
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο: sbaloz.sofia- grad@mail.bg
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://op.sbalozsofia.com/?
q=page&idd=index&porachkaid=20191014 WhMZ605913
Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη βουλγαρική)
βλ. και: http://op.sbalozsofia.com/? q=page&idd=index&porachkaid=20191014WhMZ 605913
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 27/11/2019 16:30
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται
στην προαναφερθείσα διεύθυνση.
3.«Προμήθεια οικιακών ηλεκτρικών συσκευών»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):
BGN 217 850.00
«Stolichna obshtina» (Δήμος Πρωτευούσης) 000696327 Δ/νση:
ul. „Moskovska“ No. 33, Sofia 1000, Βουλγαρία
Web: https://www.sofia.bg/ .Αρμόδιος για πληροφορίες: Diana
Georgieva. Τηλέφωνο: +359 29377313, Φαξ: +359 29377324
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο: d.ivanova@sofia.bg
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:
https://www.sofia.bg/municipality-sofia- buyer-profile
Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη
βουλγαρική) βλ. και:
https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/P
ublishedTenderInformation.aspx?isPublicProfile=false&tenderId=13239 4&tab=&page=1&searchParam=&sortParam=Id&so rtDirection=False
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 27/11/2019.
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να
υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση.

Διεθνείς Διαγωνισμοί (συνέχεια)
4.«Προμήθεια προϊόντων μυοκτονίας»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):
BGN 349 993.50
«Voennomeditsinska akademiya» (Στρατιωτική Ιατρική
Σχολή) 129000273 Δ/νση: ul. „Sv. Georgi Sofiyski“ No. 3,
Sofia 1606, Βουλγαρία. Web: www.vma.bg
Αρμόδιος για πληροφορίες: Stela Varbanova.
Τηλέφωνο: +359 29225866, Φαξ: +359 29225694
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mmm@vma.bg
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:
http://92.247.27.172/direc/
Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη
βουλγαρική) βλ. και: http://bit.ly/2KwUulQ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΓΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
28/11/2019 - 16:00
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να
υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση.
5. « Προμήθεια ιατρικών αναλωσίμων ειδών»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):
BGN 258 171.00
«UMBALSM „N. I. Pirogov“ EAD» (Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο „N. I. Pirogov“ EAD D )
130345786 Δ/νση: bul.
„Totleben“ No. 21, Sofia 1606, Βουλγα- ρία
Web: www.pirogov.eu . Αρμόδιος για πληροφορίες:
Hristina Lekova, Φαξ: +359 29516268. Ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο: op@pirogov.bg
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: ht- tps://pirogov.nit.bg/
Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη
βουλγαρική) βλ. και: https://pirogov.nit.bg/
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
27/11/2019 - 16:00
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να
υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση.
6.«Προμήθεια
οχημάτων
περισυλλογής
απορριμμάτων»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):
BGN 450 000.00
«Obshtina Razgrad» (Δήμος Razgrad) 000505910
Δ/νση: bul. „Beli Lom“ No. 37A, Razgrad
Web: www.razgrad.bg . Αρμόδιοι για πληροφορίες: Kristina
Kol- eva i Nedim Tahirov. Τηλέφωνο: +359 84618171,
Φαξ: +359 84660090
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: obshti- na@razgrad.bg
Διεύθυνση
του
προφίλ
αγοραστή:
http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20191025LoSC4067103
Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ. Για αναλυτικότερα διαγωνισμού (στη
βουλγαρική)
βλ.
και:
http://op.razgrad.bg/?
q=page&idd=index&porac hkaid=20191025LoSC406 7103
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
02/12/2019 - 17:30
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να
υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση.
7.«Προμήθεια οφθαλμολογικού εξοπλισμού»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):
BGN 1 050 000.00. «Meditsinski universitet „Prof. d-r
Paraskev Stoyanov“ — gr. Varna» (Ιατρικό ΠανεπιστήμιοΒάρνα) 000083633 Δ/νση: ul. „Marin Drinov“ No. 55, Varna
9002, Βουλγαρία. Web: http://www.mu-varna.bg
Αρμόδιος για πληροφορίες: Elena Paneva
Τηλέφωνο: +359 52677054, Φαξ: +359 52643116
Ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο:
epaneva@mu-varna.bg
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:
http://mu-varna.bg/BG/CustomerProfile/Pages/ProceduresAll.aspx
Για αναλυτικότερα στοι- χεία επί του διαγωνι- σμού (στη
βουλγαρική) βλ. και: http://mu- varna.bg/BG/CustomerProfile/Pages/oftalmologichen-microscope.aspx
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 29/11/2019 17:00.

Επιχειρηματικά Νέα

Διεθνείς Διαγωνισμοί (συνέχεια)

ΑΙΓΥΠΤΟΣ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων στη Πρεσβεία
της Ελλάδος στο Κάιρο απέστειλε Ενημερωτικό Δελτίο για τις
Οικονομικές και Επιχειρηματικές Ειδήσεις για τον Οκτώβριο του
2019. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο
Κάιρο (www.agora.mfa.gr/eg50) , email: ecocom-cairo@mfa.gr ή την
ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr.

8.«Προμήθεια ιατρικών αναλωσίμων υλικών»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): BGN 1 290 946.56
«UMBAL
„Prof.
d-r
Stoyan
Kirkovich“
AD»
(Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο „Prof. d-r Stoyan
Kirkovich“ AD) 123535874
Δ/νση: ul. „Gen. Stoletov“ No. 2, Stara Zagora 6000,
Βουλγαρία
Web: http://umbal-kirkovich.org/
Αρμόδιος για πληροφορίες: Silvina Hristozova
Τηλέφωνο: +359 42605443
Φαξ: +359 42601125
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mbalad_sz_zop@mail.bg
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://umbalkirkovich.org/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0
%B0%D0%B2%D 0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%BE%D0%B1%D1%89-%D0%B8
%D0%B0%D0%BD
%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D
0%B7%D0%B8%D0%BE/
Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη
βουλγαρική) βλ. και: http://umbal-kirkovich.org/

ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας
της Ελλάδας στα Σκόπια, απέστειλε Ενημερωτικό Δελτίο τρεχουσών
προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών στην Δημοκρατία της Βόρειας
Μακεδονίας. Το δελτίο είναι, επίσης, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του
Γραφείου ΟΕΥ – Σκοπίων στη διαδικτυακή πύλη AGORA, στον
ακόλουθο
σύνδεσμο:
http://agora.mf.a.gr/infofiles/tenders%20nov%202019%20MK.PDF. 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.
ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων του Γενικού
Προξενείου της Ελλάδας στο Ντύσσελντορφ , απέστειλε απολογισμό
της Διεθνής Έκθεσης για την ασφάλεια στον χώρο εργασίας Α+Α
(Ντύσσελντορφ, 5-8 Νοεμβρίου 2019)
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο
Ντύσσελντορφ
(https://agora.mfa.gr/)
,email:
ecocomdusseldorf@mfa.gr
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ
Η β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου
Εξωτερικών απέστειλε δημόσια ανακοίνωση υποβολής προσφορών,
αντικείμενο της οποίας είναι η κατασκευή, η ανακατασκευή, ο
εκσυγχρονισμός, η συντήρηση και η διαχείριση των αεροδρομίων του
Μαυροβουνίου, καθώς και τη σχετική αίτηση αξιολόγησης. Οι
ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής μέχρι
την Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019. Για περισσότερες πληροφορίες και
διευκρινίσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στην αρμόδια υπάλληλο της
Πρεσβείας του Μαυροβουνίου στην Αθήνα (κα. Iva Dabovic, τηλ.
2107241212, email: Greece@mfa.gov.me) . Prequalification
documentation for the project is accessible at the address
http://www.msp.gov.me/ministarstvo/Koncesije-Aerodroma-CrneGore .
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας
της Ελλάδας στο Βουκουρέστι, συνέταξε και απέστειλε δελτίο
οικονομικών εμπορικών ειδήσεων για τη Ρουμανία, μηνός
Οκτωβρίου 2019 και έρευνα αγοράς για τον τομέα Χημικών
λιπασμάτων στη Ρουμανία. Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του
Γραφείου
ΟΕΥ
της
Ελλάδας
στο
Βουκουρέστι
(www.agora.mfa.gr/ro104), e-mail: ecocom-bucharest@mfa.gr ,τηλ.
004 021 210 07 48, 021 211 57 24, ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr
ΡΩΣΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας
της Ελλάδας στη Μόσχα, απέστειλε το βιογραφικό του κ. Κυριάκου
Μανούσακα ο οποίος αναζητεί εργασία σε ελληνική εταιρεία που
δραστηριοποιείται στην Ρωσία. Προσωπικές Πληροφορίες : Τηλ:
6993373629, e-mail: manousakas.k@gmail.com
Ημ.γέννησης: 28/06/1964, Υπηκοότητα : Ελληνική
Πληροφορίες: www.agora.mfa.gr, email: ecocom-moscow@mfa.gr .

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
03/12/2019 - 16:00
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να
υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση.
9.«Προμήθεια ιατρικών αναλωσίμων υλικών»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):
BGN 1 998 058.52
«Voennomeditsinska akademiya» (Στρατιωτική Ιατρική
Ακαδημία) 129000273
Δ/νση: ul. „Sv. Georgi Sofiyski“ No. 3, Sofia 1606,
Βουλγαρία. Web: www.vma.bg
Αρμόδιος για πληροφορίες: Evelina Ilieva
Τηλέφωνο: +359 29225704, Φαξ: +359 29225694
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mms@vma.bg
Δ/νση του προφίλ αγοραστή: http://92.247.27.172/direc/
Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του
διαγωνισμού
(στη
βουλγαρική)
βλ.
και:
http://bit.ly/2mP1UbT
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
5/12/2019 - 16:00
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να
υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση.
10.«Προμήθεια φαρμακευτικών προϊόντων»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):
BGN 677 696.72
«Natsionalna mnogoprofilna transportna bolnitsa „Tsar
Boris III“» (Εθνικό Γενικό Νοσοκομείο του Υπ.
Μεταφορών Tsar Boris III“) 000662655
Δ/νση: bul. „Kn. Mariya Luiza“ No. 108, Sofia 1233,
Βουλγαρία. Web: www.nmtb-sofia.eu
Αρμόδιος για πληροφορίες: Latinka Petrova
Τηλέφωνο: +359 29322828,Φαξ: +359 29315138
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: lvp.1974@abv.b
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:
http://sop.bg/nmtb-sofia-566
Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη
βουλγαρική)
βλ.
και:
https://sop.bg/nmtb-sofia566/proceduri-20-1- zop/a1-0005636.html
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
04/12/2019 - 16:00
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να
υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση.

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα
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18/11/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ «ΑΓΟΡΕΣ ΕΙΔΩΝ
ΥΠΟΔΗΣΗΣ,ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ
ΚΑΙ
ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΤΟΛΩΝ
ΜΑΓΕΙΡΩΝ,ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ,ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ)»
ΤΗΛ.2310-381080
18/11/2019
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
ΤΗΛ.2310381080
19/11/19
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ
«ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΣΙΚΑ
ΤΟΠΙΚΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ» ΤΗΛ.2310381080
19/11/2019
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ «ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ»
19/11/2019
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Α)ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
(ΙΜΑΝΤΕΣ)
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ
ΚΑΙ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ
ΑΠΑΓΩΓΗΣ
Β)ΣΑΚΟΦΙΛΤΡΩΝ
Γ)ΠΡΟΦΙΛΤΡΩΝ
ΤΗΛ.26953-60606
19/11/2019
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ
«ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ
ΚΑΙ
ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ» ΤΗΛ.2310-381080
19/11/2019
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ
«ΕΝΕΣΙΜΑ
ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ» ΤΗΛ.2310-381080
19/11/2019
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΛ.2310381080
21/11/19
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΗΣ
3ης
ΥΠΕ
ΚΑΘΩΣ
ΚΑΙ
ΤΩΝ
ΦΟΡΕΩΝ Π.Φ.Υ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 3ης ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.
ΤΗΛ.2313320537
26/11/19
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 2019 ΤΗΛ.2313300500
26/11/2019
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ΤΗΛ26953-60606
27/11/19
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ
ΚΑΙ
ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ
ΕΙΔΩΝ»
ΤΗΛ.2313-307195
27/11/19
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΙΛΤΡΩΝ
ΚΑΙ
ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ
ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗΣ
ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ
ΜΕ
ΣΥΝΟΔΟ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
ΓΙΑ
ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 30 ΚΛΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΜΕΘ ΚΑΙ 30
ΚΛΙΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΘ ΤΗΛ.2313-307195
28/11/2019
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΔΗΜΟΣΙΟ
ΑΝΟΙΚΤΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ»
ΤΗΛ.2313/327826
13/12/2019
ΔΙΕΘΝΗ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
ΕΙΔΩΝ
ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΩΝ
(ΜΕΛΑΝΙΑ
TONERS
ΚΑΙ
DRUMS)
ΓΙΑ
ΤΙΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΦΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΗΣ 3ης ΥΠΕ ΤΗΛ.2313320556
13/12/2019
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΔΥΟ
ΚΑΙΝΟΥΡΙΩΝ
ΔΙΠΛΟΚΑΜΠΙΝΩΝ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ
ΜΙΚΡΩΝ
ΦΟΡΤΗΓΩΝ
ΤΗΛ.2313-300500
17/12/2019
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΛΕΥΡΩΝ
ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ
Α)ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΤΥΠΟΥ
Τ70%
ΚΟΙΝΟ
ΑΛΕΥΡΙ
Β)ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Π55%
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΚΑΛΥΨΗ
ΤΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ
ΣΕ
ΑΛΕΥΡΑ
ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ
ΤΟΥ
ΚΡΑΤΙΚΟΥ
ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ
ΤΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ
ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ-Κ.Α.Υ.Φ. ΤΗΛ.2104964068
29/11/19
ΔΗΜΟΣΙΟ
ΑΝΟΙΧΤΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΕΠΙΛΟΓΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ
Α',Β',Γ'
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Δ.Θ,ΕΤΟΥΣ 2019, ΤΠ» ΤΗΛ.2313318449

424 ΓΣΝΕ

424 ΓΣΝΕ

424 ΓΣΝΕ

424 ΓΣΝΕ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
«ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»

424 ΓΣΝΕ

424 ΓΣΝΕ

424 ΓΣΝΕ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
«ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ &
ΑΝΘ.ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα (συνέχεια)
724

717

701

722

715
704

02/12/2019
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΣΤΑΤΙΚΗ
ΦΥΛΑΞΗ
ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ
ΔΕΛΤΑ
ΚΑΙ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΜΕΣΩ ΚΑΜΕΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 ΤΗΛ.2313300500
2/12/2019
ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΡΕΣΚΩΝ
ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
ΦΡΟΥΤΩΝ
ΚΑΙ
ΝΩΠΗΣ
ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΗΣ
ΠΑΤΑΤΑΣ,
ΓΙΑ
ΚΑΛΥΨΗ
ΑΝΑΓΚΩΝ 111ΠΜ ΤΗΛ.2428045005
06/12/19
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΕΠΙΛΟΓΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ
Ε'
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Δ.Θ,ΕΤΟΥΣ
2019,ΤΠ»
ΤΗΛ.2313318449
09/12/19
ΔΗΜΟΣΙΟ
ΑΝΟΙΧΤΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ
ΚΡΑΤΙΚΟΥ
ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ
ΤΟΥ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ
ΥΛΙΚΟΥ
ΦΥΛΑΚΩΝ
ΣΤΟΝ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ ΤΗΛ.2104964068
12/12/19
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΓΡΩΝ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ
2020-2021
ΤΗΛ.2313-300500
12/12/2019
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΥ,ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΤΩΝ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
ΤΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ
ΤΗΣ
ΥΠΑ,ΓΙΑ
ΧΡΟΝΙΚΟ
ΔΙΑΣΤΗΜΑ
ΤΡΙΩΝ
ΕΤΩΝ
(2020,2021,2022)
ΤΗΛ.210-8916212





ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 111 ΠΤΕΡΥΓΑ
ΜΑΧΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

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.

