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Προώθηση στην απασχόληση ανέργων ηλικίας 30 έως 45
ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής
κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ
Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης
επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρητική κατάρτιση και πρακτική
άσκηση) και πιστοποίησης στον κλάδο των ΤΠΕ σε 2.000 ανέργους
εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30-45 ετών, πτυχιούχους ΑΕΙ
(Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής
κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής).
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνεργοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι
προϋποθέσεις:
Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ,
ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι και να βρίσκονται
εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης.
Να έχουν γεννηθεί από 1/1/1974 μέχρι και 31/12/1989.
Να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) σχολών θετικής,
τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής).
Να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.
Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (training
voucher) και περιλαμβάνει:
Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής (δύο συνεδρίες)
Παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής θεωρητικής
κατάρτισης διάρκειας 400 ωρών σε ειδικότητα του κλάδου
Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο
πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης
Πρακτική άσκηση συνολικής διάρκειας 200 ωρών.
Η θεματολογία των προγραμμάτων κατάρτισης περιλαμβάνει τις
ειδικότητες:
Τεχνικός εφαρμογών λογισμικού
Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών
Προγραμματιστής βάσεων δεδομένων.
Τις υπηρεσίες θεωρητικής κατάρτισης και επαγγελματικής
συμβουλευτικής θα παρέχουν αδειοδοτημένοι πάροχοι κατάρτισης
(Κέντρα Δια βίου Μάθησης επιπέδου 1 ή 2) που θα εγγραφούν στο
Μητρώο Παρόχων της δράσης. Επίσης, οι πάροχοι κατάρτισης θα
πραγματοποιήσουν τη σύζευξη των ανέργων με τις επιχειρήσεις
πρακτικής άσκησης και θα μεριμνήσουν για την προετοιμασία των
ωφελουμένων αναφορικά με τη συμμετοχή τους σε εξετάσεις
πιστοποίησης από αρμόδιους φορείς πιστοποίησης.
Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τη δράση καθώς και για
θέματα που θα προκύψουν κατά την υλοποίησή της, θα
πραγματοποιείται
μέσα
από
την
ιστοσελίδα
http://www.voucher.gov.gr/ .
Περίοδος υποβολής: από 28/6/2019 έως 23/8/2019.
Κάθε ενδιαφερόμενος για να εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελουμένων και
να συμμετέχει στην παρούσα δράση πρέπει:
1. Να συμπληρώσει και να υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή,
μέσω διαδικτύου, στην ειδική ιστοσελίδα
http://www.voucher.gov.gr τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής».
2. Να διαφυλάξει το αποδεικτικό της υποβολής της αίτησής
του, το οποίο αναγράφει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής
Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ), καθώς και την ακριβή
ημερομηνία και ώρα υποβολής της.
Πληροφορίες: Τηλ. 210 5271100, Φαξ.210 5271167, ιστοσελίδα:
http://www.voucher.gov.gr.
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Έναρξη αιτήσεων για το νέο «Εξοικονόμηση κατ`
οίκον» στις 15 Ιουλίου
Η 15η Ιουλίου ορίστηκε ως ημερομηνία έναρξης στην
Κεντρική Μακεδονία του νέου κύκλου υποβολής
αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση
Κατ’ Οίκον», με προϋπολογισμό της τάξης των 270
εκατ. ευρώ για περίπου 25.000 νοικοκυριά.Το ανώτατο
ποσοστό επιδότησης θα κυμαίνεται από 50% μέχρι
70% του επιλέξιμου προϋπολογισμού εργασιών
ενεργειακής αναβάθμισης των κατοικιών, με τα όρια
κατά περίπτωση να προσαυξάνονται κατά 5% ανά
προστατευόμενο μέλος. Το νέο «Εξοικονόμηση Κατ’
Οίκον» προβλέπει είτε την απευθείας επιχορήγηση των
νοικοκυριών, είτε την επιδότηση δανείου για τα
νοικοκυριά που θέλουν να προχωρήσουν σε εργασίες
εξοικονόμησης ενεργειακών πόρων και δαπανών.
Οι παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται: Αντικατάσταση
κουφωμάτων.
Τοποθέτηση
ή
αναβάθμιση
θερμομόνωσης. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης ή
ψύξης. Σύστημα ζεστού νερού χρήσης με χρήση
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
Βασική προϋπόθεση για το πρόγραμμα είναι η
αξιοποίηση ενεργειακού επιθεωρητή – η επιλογή γίνεται
από μητρώο που θα συσταθεί – ο οποίος και θα
καθορίσει τις απαιτούμενες οικοδομικές εργασίες. Πριν
από την υποβολή της αίτησης, ο επιθεωρητής θα
πρέπει να τις καταγράψει εκδίδοντας το Α’
Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).
Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων, οι
ωφελούμενοι απευθύνονται εκ νέου σε ενεργειακό
επιθεωρητή, ώστε να διενεργηθεί δεύτερη ενεργειακή
επιθεώρηση της ιδιοκτησίας τους και να εκδοθεί νέο
ΠΕΑ (Β’ ΠΕΑ).
Βάσει αυτού και έπειτα από τη διαπίστωση επίτευξης
του ενεργειακού στόχου καταβάλλονται στους
ωφελούμενους τα κίνητρα του προγράμματος. Η
δαπάνη για το κόστος των δύο ενεργειακών
επιθεωρήσεων, η δαπάνη του συμβούλου έργου καθώς
και τυχόν δαπάνες μελετών, καλύπτονται από το
Πρόγραμμα υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της
αίτησης και επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού
στόχου του προγράμματος. Οι επιλέξιμες για τη
συμμετοχή στο πρόγραμμα κατοικίες είναι η
μονοκατοικία, η πολυκατοικία καθώς και το
μεμονωμένο διαμέρισμα.
Πάντως, σε καμία περίπτωση δεν είναι επιλέξιμες οι
ιδιοκτησίες του κτιρίου που δεν χρησιμοποιούνται για
κατοικία (π.χ. κατάστημα στο ισόγειο κτιρίου). Θα
πρέπει, επίσης, να χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία,
να υφίσταται νόμιμα, να έχει καταταχθεί βάσει του
Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης σε κατηγορία
ίση ή χαμηλότερης της «Δ» και να μην έχει κριθεί
κατεδαφιστέα.
Περισσότερες πληροφορίες και τη διαδικασία
υποβολής, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να βρουν στον
ιστότοπο του προγράμματος, δείτε στο σύνδεσμο :
https://exoikonomisi.ypen.gr/. (Πηγή: News Letter
201,ΤΕΕ/ΤΚΜ).

Πρόγραμμα Χορήγησης
Βιβλίων έτους 2019

Επιταγών

Αγοράς

Ξεκίνησε, Τετάρτη 3 Ιουλίου 2019 και ώρα 08:00 και
ολοκληρώνεται την Τετάρτη 31 Ιουλίου 2019 και ώρα 23:59,
η υποβολή αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων
βιβλιοπωλείων – εκδοτικών οίκων για τη συμμετοχή τους
στο Πρόγραμμα Χορήγησης Επιταγών Αγοράς Βιβλίων
έτους 2019, το οποίο θα υλοποιηθεί από την 15η
Σεπτεμβρίου 2019 έως την 31.12.2019.
Δικαιούχοι του προγράμματος είναι εργαζόμενοι/ες και
άνεργοι/ες, οι οποίοι/ες το έτος 2018:
•
είχαν τουλάχιστον 50 ημέρες εργασίας στην
ασφάλιση του ΕΦΚΑ ή
•
έλαβαν από τον ΟΑΕΔ τουλάχιστον 50 ημέρες
ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας ή
•
έλαβαν επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον δύο
μηνών (50 ημερήσια επιδόματα) ή
•
συγκεντρώνουν τουλάχιστον 50 ημέρες αθροιστικά
από τα παραπάνω (ημέρες εργασίας, ειδικής παροχής
προστασίας μητρότητας και επιδότησης ανεργίας),
καθώς και εγγεγραμμένοι άνεργοι με συνεχόμενη ανεργία
τεσσάρων τουλάχιστον μηνών κατά την ημερομηνία λήξης
υποβολής των αιτήσεων.
Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι:
•
οι σύζυγοι των δικαιούχων, όταν είναι έμμεσα
ασφαλισμένα μέλη τους
•
τα παιδιά των δικαιούχων ηλικίας άνω των πέντε
ετών, με την προϋπόθεση ότι είναι έμμεσα ασφαλισμένα
μέλη των ίδιων ή του άλλου γονέα.
Οι δικαιούχοι που επιλέγονται, επιδοτούνται για την αγορά
βιβλίων. Η επιδότηση θα γίνει με τη χορήγηση Επιταγής
Αγοράς Βιβλίων, η οποία έχει τη μορφή ενός μοναδικού
ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού. Η οικονομική αξία της
Επιταγής είναι 20,00€.
Πάροχοι του προγράμματος είναι τα βιβλιοπωλεία και οι
εκδοτικοί οίκοι οποιασδήποτε νομικής μορφής, που έχουν
νόμιμη άδεια λειτουργίας.
Η υποβολή αιτήσεων γίνεται από πιστοποιημένους
χρήστες, αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών
της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) .
Όσοι δικαιούχοι δεν έχουν ήδη πιστοποιηθεί για την
πρόσβασή τους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ,
οφείλουν να προσέλθουν εγκαίρως στις Υπηρεσίες (ΚΠΑ2)
του ΟΑΕΔ στις οποίες ανήκουν για την έκδοση κωδικών
πρόσβασης. Δεν απαιτείται η προσέλευση στις Υπηρεσίες
για όσους είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του
Οργανισμού
και
παράλληλα
διαθέτουν
κωδικούς
πρόσβασης για το TAXISnet, καθώς με την εισαγωγή στο
σύστημα των κωδικών αυτών μπορούν να πιστοποιηθούν
αυτόματα και ως χρήστες του ΟΑΕΔ.
Οι πάροχοι λαμβάνουν υποχρεωτικά κωδικούς πρόσβασης
για την πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ
(εκτός αν ήδη έχουν) από το ΚΠΑ2 ΟΑΕΔ της περιοχής
που ανήκει το κατάστημα (και όχι η έδρα της επιχείρησης).
Αν ο υποψήφιος πάροχος έχει την εκμετάλλευση
περισσότερων του ενός καταστημάτων (υποκαταστήματα),
τα οποία επιθυμεί να εντάξει στο πρόγραμμα, λαμβάνει
διαφορετικούς κωδικούς πρόσβασης για κάθε ένα προς
ένταξη υποκατάστημα και υποβάλλει ισάριθμες με τα
καταστήματα αιτήσεις.
Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των
δικαιούχων με βάση το εισόδημά τους και στη σειρά
προτεραιότητας υποβολής της αίτησής τους.
Ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων και των
ωφελουμένων του προγράμματος είναι 150.000, ο δε
προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα
3.000.000,00€.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις
προϋποθέσεις του Προγράμματος οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να αντλήσουν από τον διαδικτυακό τόπο του
Ο.Α.Ε.Δ. www.oaed.gr .

Enterprise Greece - Πρόσκληση συμμετοχής Διεθνής
Έκθεση Οίνων – Ποτών PROWEIN 2020 (DUESSELDORF,
15-17/03/2020)
Η Διεθνής Έκθεση Οίνων-Ποτών Prowein, από το 1994
διοργανώνεται κάθε χρόνο στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας και
αποτελεί τη σπουδαιότερη έκθεση για το κρασί στη Γερμανία και
μια από τις κορυφαίες παγκόσμιες εκθέσεις για το κρασί και τα
ποτά. Σ’ αυτήν συγκεντρώνονται κάθε χρόνο όλοι οι Γερμανοί
επαγγελματίες του κρασιού, από το εμπόριο και τον Τύπο, αλλά
και εκπρόσωποι του οινικού εμπορίου και του Τύπου όλων των
γειτονικών χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Σκανδιναβίας. Για
τους Έλληνες οινοποιούς, η Διεθνής Έκθεση Prowein έχει
ιδιαίτερη σημασία, δεδομένου ότι η Γερμανία απορροφά,
αναλόγως της χρονιάς, από το 39 έως και 50% του συνόλου των
ελληνικών εξαγωγών οίνων. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2020. Όπως κάθε
χρόνο, ο Enterprise Greece, προκειμένου να ενισχύσει την
επισκεψιμότητα αλλά και την προβολή των εκθετών του
ελληνικού περιπτέρου στην έκθεση, προγραμματίζει πέρα από τη
λειτουργία εθνικού wine bar και μία σειρά προωθητικών
ενεργειών πριν και κατά τη διάρκεια της έκθεσης, σε συνεργασία
με τους επίσημους φορείς προώθησης του Ελληνικού οίνου.
Εθνικό περίπτερο - Hall 17. Το εθνικό περίπτερο, το οποίο θα
φιλοξενήσει την πλειονότητα των Ελλήνων οινοποιών, θα
βρίσκεται στο Hall 17 μαζί με την Αυστρία και δίπλα από την
Ιταλία (Hall 16). Για την καλύτερη προβολή της εθνικής
συμμετοχής θα υπάρχει επιπλέον σήμανση σε κεντρικά σημεία
του χώρου.. Organic World: Έχει εξασφαλιστεί χώρος στο Hall
13/Organic World για όσους εκθέτες επιθυμούν να εκθέσουν τα
βιολογικά κρασιά τους. Στο χώρο αυτό η κατασκευή των
περιπτέρων γίνεται από την ίδια την έκθεση, η οποία προσφέρει
ένα μοντέρνο και λειτουργικό περίπτερο περίπου 4 τετραγωνικών
με ξεχωριστή αποθήκη, κοινή με άλλους εκθέτες. Spirits: Η
πετυχημένη λειτουργία του ειδικού χώρου προβολής των
ελληνικών αποσταγμάτων (Spirits Bar) στο Ηall 12/Spirits, θα
συνεχιστεί και το 2020. Στόχος είναι η ολοένα αυξανόμενη
συμμετοχή και η εδραίωση των ελληνικών αλκοολούχων ποτών.
Same but Different!
Ο Enterprise Greece προτίθεται να
εξασφαλίσει χώρο και στο hall 7, όπου εκθέτες με καινοτόμα
οινοπνευματώδη προϊόντα όπως craft spirits, craft beer και cider
(μηλίτης, κλπ) έχουν πλέον το δικό τους χώρο. Ο Enterprise
Greece, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της έκθεσης για τους
Έλληνες οινοπαραγωγούς, διαμορφώνει το κόστος συμμετοχής
ως εξής: 1. Για τα ομαδικά περίπτερα (7 τ.μ. περίπου/εκθέτη), το
κόστος συμμετοχής είναι 3.265,00 Ευρώ συν ΦΠΑ. 2. Για τα
ατομικά περίπτερα (από 9 τ.μ. και πάνω), το κόστος συμμετοχής
ανά τετραγωνικό μέτρο είναι 480,00 Ευρώ συν ΦΠΑ. 3. Για τις
επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στην έκθεση με Πρόγραμμα
(π.χ. ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ, ΕΣΠΑ κλπ) το κόστος συμμετοχής είναι
742 €/τ.μ συν ΦΠΑ ή 5.045 € συν ΦΠΑ για ομαδικό περίπτερο (7
τ.μ. περίπου/εκθέτη) . Tο κόστος συμμετοχής στο hall 13/
Organic World ανέρχεται στα € 2.050 πλέον ΦΠΑ για περίπτερο
περίπου 4 τ.μ . Στα ανωτέρω κόστη συμμετοχής, θα πρέπει να
προστεθεί υποχρεωτικά για κάθε εκθέτη το ποσόν των 170,00
ευρώ (κόστος δημοσιοποίησης – Registration & Media Fee) συν
ΦΠΑ, για την υποχρεωτική καταχώρηση και προβολή της
εταιρείας και των προϊόντων της στον επίσημο έντυπο και
ηλεκτρονικό κατάλογο της έκθεσης Prowein. ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ κ. ΕΥΦ. ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ Τ.: 210 3355795 Email:
f.zogopoulou@eg.gov.gr ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Μέχρι τις
25/07/2019
ΧΡHΣΙΜΑ
LINKS
www.prowein.com
,
www.enterprisegreeceexhibitions.gov.gr
Από το Σχολείο στην Εργασία: ο ρόλος των Εμπορικών και
Βιομηχανικών Επιμελητηρίων
Σε διήμερη εκδήλωση στην Πράγα συζητήθηκαν η μαθητεία και
άλλες μορφές μάθησης με βάση την εργασία, ως κλειδί για το
κλείσιμο του χάσματος δεξιοτήτων που επηρεάζει την ευρωπαϊκή
αγορά εργασίας. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο των
Επιμελητηρίων στη μετάβαση από την εκπαίδευση στην
απασχόληση. Περισσότερες πληροφορίες:
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId
=9390&furtherNews=yes . (Πηγή: e-ειδησεόγραμμα, μηνιαίο
ενημερωτικό δελτίο ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε, ,τεύχος 157, Ιούνιος 2019).

Προώθηση στην απασχόληση ανέργων νέων 25 έως 29
ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής
κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ
Παροχή
υπηρεσιών
επαγγελματικής
συμβουλευτικής,
συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρητική
κατάρτιση και πρακτική άσκηση) και πιστοποίησης στον
κλάδο των ΤΠΕ σε 3.000 ανέργους νέους εγγεγραμμένους
στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 25-29 ετών, πτυχιούχους ΑΕΙ
(Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής
κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής).
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνεργοι οι οποίοι πληρούν τις
κάτωθι προϋποθέσεις:

Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας
του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα
ανεργίας ή όχι και να βρίσκονται εκτός
εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης.

Να έχουν γεννηθεί από 1/1/1990 μέχρι και
30/09/1994.

Να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ)
σχολών θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής
κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής).

Να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση αγγλικής
γλώσσας.
Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης
(training voucher) και περιλαμβάνει:

Παροχή
υπηρεσιών
επαγγελματικής
συμβουλευτικής (δύο συνεδρίες)

Παροχή
υπηρεσιών
συνεχιζόμενης
επαγγελματικής θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας
400 ωρών σε ειδικότητα του κλάδου Τεχνολογιών,
Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που
θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος
κατάρτισης

Πρακτική άσκηση συνολικής διάρκειας 200
ωρών.
Η θεματολογία των προγραμμάτων κατάρτισης περιλαμβάνει
τις ειδικότητες:

Τεχνικός εφαρμογών λογισμικού

Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών

Προγραμματιστής βάσεων δεδομένων.
Τις υπηρεσίες θεωρητικής κατάρτισης και επαγγελματικής
συμβουλευτικής θα παρέχουν αδειοδοτημένοι πάροχοι
κατάρτισης (Κέντρα Δια βίου Μάθησης επιπέδου 1 ή 2) που
θα εγγραφούν στο Μητρώο Παρόχων της δράσης. Επίσης, οι
πάροχοι κατάρτισης θα πραγματοποιήσουν τη σύζευξη των
ανέργων με τις επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης και θα
μεριμνήσουν για την προετοιμασία των ωφελουμένων
αναφορικά με τη συμμετοχή τους σε εξετάσεις πιστοποίησης
από αρμόδιους φορείς πιστοποίησης.
Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τη δράση καθώς και
για θέματα που θα προκύψουν κατά την υλοποίησή της, θα
πραγματοποιείται
μέσα
από
την
ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr/. Περίοδος υποβολής:
από 28/6/2019 έως 23/8/2019. Κάθε ενδιαφερόμενος για να
εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελουμένων και να συμμετέχει στην
παρούσα δράση πρέπει:
1. Να συμπληρώσει και να υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή,
μέσω
διαδικτύου,
στην
ειδική
ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr
τη φόρμα «Αίτηση
συμμετοχής».
2. Να διαφυλάξει το αποδεικτικό της υποβολής της αίτησής
του, το οποίο αναγράφει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής
ημερομηνία και ώρα υποβολής της.
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα. Προϋπολογισμός: €
17.537.600. Όροι και προϋποθέσεις: Κάθε ενδιαφερόμενος,
ανεξαρτήτως κατηγορίας στην οποία ανήκει σύμφωνα με τα
ανωτέρω, έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής
σε μία μόνο Διοικητική Περιφέρεια για να καταρτιστεί σε
ειδικότητα ΤΠΕ από τις αναφερόμενες στον Πίνακα
Επαγγελματικών Ειδικοτήτων του κεφ. 1.2.2 της παρούσας.

Ο ενδιαφερόμενος δύναται να επιλέξει στην Αίτηση Συμμετοχής
του με σειρά προτίμησης τις ειδικότητες ΤΠΕ από τις
αναφερόμενες στην παρούσα. Οι άνεργοι δεν επιτρέπεται να
παρακολουθούν
ή
να
έχουν
παρακολουθήσει
άλλο
συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτισης κατά
τα δύο έτη πριν από την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στην
παρούσα πρόσκληση. Οι άνεργοι, που θα εγγραφούν στο
Μητρώο Ωφελούμενων θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα
μητρώα ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. καθ’ όλη τη διάρκεια της
συμμετοχής τους στη δράση (θεωρία, συμβουλευτική,
πιστοποίηση και πρακτική άσκηση) έως την ολοκλήρωσή της
πρακτικής άσκησης και της συμβουλευτικής.

Ζητήσεις Συνεργασίας
ΙΝΔΙΑ
Ζήτηση συνεργασίας από την Ινδική εταιρεία «Jodhpur
Sandstone» και με αντικείμενο τα μάρμαρα και τους γρανίτες.
Πληροφορίες: Mr. Anand Sharma +91- 98290- 31979 ,
http://www.arhamcraft.com/.
ΚΙΝΑ
Εισαγωγή Κατσικίσιου Γάλακτος σε Σκόνη
Εταιρία: Hong Kong EZ-Health Investment Holdings Group
Limited
Τύπος: Ζήτηση
Πληροφορίες: Εκπρόσωπος της εταιρείας, κ. Coco Tsang, ήλθε
σε επαφή με το Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στο Hong Kong,
και εξέφρασε σχετικό ενδιαφέρον.
Κατηγορία προϊόντος: Γάλα και προϊόντα γαλακτοκομίας. αυγά
πτηνών. μέλι φυσικό. προϊόντα βρώσιμα ζωικής προέλευσης,
που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού
Χώρα ενδιαφέροντος: ΚΙΝΑ
Ημερομηνία: 28/06/2019
Ηλ. Ταχυδρομείο:cocotsang@ez-healthgroup.com
ΤΟΥΡΚΙΑ
Ζήτηση συνεργασίας από Τούρκικη εταιρεία με αντικείμενο τα
λογιστικά και παροχή συμβουλευτικών υπηερσιών.
Πληροφορίες: Elvan Inanli: elvan.inanli@crowe.com.tr

Hμερίδα για την προώθηση των καλών πρακτικών χρήσης
του νερού στις επιχειρήσεις
Την Πέμπτη 11 Ιουλίου 2019, στις 9.15 π.μ., στην Αίθουσα B,
στο Συνεδριακό Κέντρο Ν. Γερμανός, στο Περίπτερο 8, στη
ΔΕΘ, η Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης
«ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.», διοργανώνει ημερίδα για την προώθηση
των καλών πρακτικών χρήσης του νερού στις επιχειρήσεις, στο
πλαίσιο του έργου «Best Water Use/ BestU», που
συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα συνεργασίας «Interreg
V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020».
Δωρεάν εκπαίδευση και πιστοποίηση στις δεξιότητες
Πλήρης προστασία της φέτας και 20 άλλων ελληνικών
ΠΟΠ-ΠΓΕ προϊόντων
Την πλήρη προστασία της ονομασίας «ΦΕΤΑ», καθώς και 20
άλλων γεωγραφικών ενδείξεων της Ελλάδας περιλαμβάνει το
τελικό κείμενο της διεθνούς εμπορικής συμφωνίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης - MERCOSUR (Αργεντινή, Βραζιλία,
Ουρουγουάη, Παραγουάη), η οποία επετεύχθη έπειτα από
διαπραγματεύσεις που διήρκησαν συνολικά περίπου 20 χρόνια.
Με τη συμφωνία εκτός από τη Φέτα ΠΟΠ θα προστατευθούν και
άλλες 20 σημαντικές ΠΟΠ και ΠΓΕ ονομασίες, όπως «ούζο» και
το «τσίπουρο», οι οίνοι, τα ελαιόλαδα καθώς και η μαστίχα Χίου,
ο κρόκος Κοζάνης, η ελιά Καλαμάτας, η κονσερβολιά Αμφίσσης,
η κεφαλογραβιέρα, το μανούρι και η κορινθιακή σταφίδα
Βοστίτσα. (Πηγή: News Letter ΕΒΕΑ ,03.07.2019)

Εκθέσεις στην Ελλάδα

Επιχειρηματικά Νέα
ΑΙΓΥΠΤΟΣ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στο Κάιρο, απέστειλε ενημερωτικό
δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων από την
Αίγυπτο για τον μήνα Ιούνιο 2019.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στην Αίγυπτο (www.agora.mfa.gr/eg50), email: ecocomcairo@mfa.gr, tel: (+202) 27952036 - 27948482, fax: (+202)
27940684, ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .
ΒΕΡΟΛΙΝΟ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βερολίνο, απέστειλε Ετήσια Έκθεση
2018 για την Οικονομία την Γερμανίας και την εξέλιξη των
Ελληνο-Γερμανικών Οικονομικών και Εμπορικών Σχέσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στο Βερολίνο (http://www.agora.mfa.gr/823 ) ,email: ecocomberlin@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
ης
ενημέρωση με θέμα «Απολογισμός 14 Διεθνούς Έκθεσης
Μεταλλουργίας GIFA- METEC- THERMPROCESS- NWCAST»
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στο Ντύσσελντορφ (www.agora.mfa.gr/de128) ,email: ecocomdusseldorf@mfa.gr .
ΒΟΣΝΙΑ - ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδος στο Σεράγεβο, απέστειλε Ενημερωτικό
Δελτίο για τις Οικονομικές και Επιχειρηματικές Ειδήσεις για τον
Ιούνιο 2019.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στις Βρυξέλλες (www.agora.mfa.gr/be58), e-mail: ecocomserajevo@mfa.gr , gremb.sjv@mfa.gr , τηλ:0038 733 560551 ή
την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδος στο Λονδίνο, απέστειλε Ετήσια Έκθεση
έτους 2018 για την οικονομία του ΗΒ και τις διμερείς οικονομικές
και εμπορικές σχέσεις Ελλάδας – ΗΒ. Η εν λόγω Ετήσια Έκθεση
έχει αναρτηθεί
και στον ιστότοπο του Γραφείου
στο
www.agora.mfa.gr . στο σύνδεσμο: http://agora.mfa.gr/tagrafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-anaxora/infofile/66993 .
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στο Λονδίνο (www.agora.mfa.gr/gb66 ), τηλ. +44 (0)
2077278860, e-mail: ecocom.london@mfa.gr ή την ιστοσελίδα
του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .
ΡΩΣΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα, απέστειλε Ενημερωτικό
Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων που
συνέταξε το Γραφείο ΟΕΥ Μόσχας για τον μήνα Ιούνιο 2019.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στη
Μόσχα
(www.agora.mfa.gr
),
email:
ecocommoscow@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr

η

84 ΔΕΘ
Πόλη: Εκθεσιακό Κέντρο ΔΕΘ – HELEXPO.
Ημερομηνία: 07-15/ 09/2019.
Εκθέματα: Γενική Διεθνής Έκθεση
Πληροφορίες: Site: https://tif.helexpo.gr/ , τηλ: 2310291548
TTGW 2019
Πόλη: Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, Αθήνα
Ημερομηνία: 27-29/ 09/2019
Εκθέματα: Παγκόσμια Έκθεση Θεματικού ΤουρισμούΓαστρονομίας και Οίνου.
Πληροφορίες: Site: http://ttgw.gr/ , τηλ: 211 012 9575
AUTOTEC EXPO 2019
Πόλη: mec Παιανίας, Αθήνα.
Ημερομηνία: 27-29/ 09/2019
Εκθέματα: Ανταλλακτικά, Επισκευή, Συντήρηση και
Φροντίδα Επιβατικών και Φορτηγών Αυτοκινήτων
Πληροφορίες:
Site:
www.be-best.gr
,
v.georgaki@be-best.gr , τηλ: (0030) 2169390315

Email:

10Η ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΠΙΕΡΙΑΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Πόλη: Δήμος Κατερίνης – Οικισμός Ανδρομάχης, Κατερίνη
Ημερομηνία: 27/09-02/ 10/2019
Εκθέματα: καινοτομία, εξωστρέφεια τοπικών προϊόντων.
Πληροφορίες: Site: www.champier.gr
, Email:
info@champier.gr
, τηλ: 23510 23211 εσωτ. 3 & 7, Φαξ:
23510
25124,
Facebook
:
https://www.facebook.com/Εμποροβιοτεχνική-ΕκθεσιακήΔραστηριότητα-Πιερίας-Κεντρικής-Μακεδονίας516116192256604/
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
Πόλη: Εκθεσιακό Κέντρο Αρκαλοχωρίου, Ηράκλειο
Ημερομηνία: 19-24 Ιουλίου .
Εκθέματα: Αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα .
Πληροφορίες: Site: http://alfaexpo.gr/, τηλ: 210 277224, email: info@alfaexpo.gr
Η

7 ΔΙΕΘΝΗΣ ΈΚΘΕΣΗ «ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ &
LOGISTICS»
Πόλη: Metropolitan Expo. Αθήνα
Ημερομηνία: 2-4 Νοεμβρίου 2019
Εκθέματα: Μεταφορές. Αποθήκη, Συσκευασία, Διακίνηση
Πληροφορίες: site: http://www.supplychainexpo.gr/ , τηλ:
210 9010040, e-mail: info@omind.gr
Η

2 ΔΙΕΘΝΗΣ ΈΚΘΕΣΗ «CARGO TRUCK & VAN EXPO»
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα
Ημερομηνία: 2-4 Νοεμβρίου 2019
Εκθέματα: Επαγγελματικά οχήματα
Πληροφορίες: site: http://www.supplychainexpo.gr/el/truckvan-expo/ , τηλ: 210 9010040, e-mail: info@omind.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

Διεθνείς Εκθέσεις
AYMOD
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 02 -05 Οκτωβρίου 2019
Εκθέματα: Υποδήματα, δερμάτινα είδη, πρώτες ύλες
Πληροφορίες: site:
http://cnraymod.com/index.aspx?ln=2
LED TECHNOLOGY AND OFFICE PREPARATION
EXHIBITION
Πόλη: Κάιρο. Ημερομηνία: 2-4 /8/2019
Εκθέματα: Έκθεση Τεχνολογίας
Πληροφορίες: http://ledmiddleeast-expo.com/
MIDDLE EAST ORGANIC & NATURAL PRODUCTS EXPO
Πόλη: Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
Ημερομηνία: 03-05 Δεκεμβρίου 2019
Εκθέματα: Οργανικά και βιολογικά προϊόντα
Πληροφορίες: site: https://naturalproductme.com/
APTEKA MOSCOW
Πόλη: Μόσχα , Ρωσία
Ημερομηνία: 5-12 Δεκεμβρίου 2019
Εκθέματα: Φαρμακευτικά
Πληροφορίες: site: www.aptekaexpo.ru
PACPROCESS MIDDLE EAST AFRICA 2019, PROCESSING
& PACKAGING
Πόλη: Κάιρο, Αίγυπτος
Ημερομηνία: 09-11 Δεκεμβρίου 2019
Εκθέματα: Βιομηχανία, εξοπλισμός & υλικά συσκευασίας
Πληροφορίες: http://pacprocess-mea.com
Tel.:+(961)5959111 Ext.118
Fax: +(961) 5 955 361 (Mr. Ghassan Nawfal, International
inquiries)
E-mail: info@pacprocess-mea.com, Tel.: +(202) 2537-8949,
2524-5187/88, +(20) 100 1073013, Fax: +(202) 2524-5199
(Mrs. Margrete Jibril, Mr. Tamer Safwat, Local inquiries)
E-mail:
localsales@pacprocess-mea.com
New Egypt International Exhibition Center
FOOD AFRICA 2019 EXHIBITION
Πόλη: Κάιρο, Αίγυπτος
Ημερομηνία: 09-11 Δεκεμβρίου 2019
Εκθέματα: Τρόφιμα, ποτά, εξοπλισμός
Πληροφορίες: http://www.foodafrica-expo.com
Tel: +(202) 2524-5187/88, +(9615)-959111, ext. 118
Fax:
+(202)
2524-5199
Email:
dalia.kabeel@konzept-egypt.com,
ghassan.nawfal@ifpexpo.com
New Egypt International Exhibition Center
MOROCCO LIFESTYLE EXPO 2019
Πόλη: Καζαμπλάνκα, Μαρόκο
Ημερομηνία: 12-15 Δεκεμβρίου 2019
Εκθέματα: Διεθνής Έκθεση για τη μόδα, ομορφιά, άνεση,
πολυτέλεια
Πληροφορίες: site: https://lifestyle.ma/lifestyle.ma/ , τηλ: +212
522 223 369, e-mail: contact@global-events.ma
AUTOTECH EXHIBITION 2019
Πόλη: Κάιρο, Αίγυπτος
Ημερομηνία: 13-15 Δεκεμβρίου 2019
Εκθέματα: Αυτοκίνητα & εξοπλισμός μεταφορών
Πληροφορίες:
https://www.autotechegypt.com/en/home.html
.Tel.:
+(202)
2273-2237
E-mail:
hosni.fouad@artline.com.eg
Tel.: +(202) 23226969, +(20) 100 0473 839 (Mostapha Khalil,
Exhibition
Director)
E-mail: info@autotechegypt.com, mostapha.khalil@informa.com
New Egypt International Exhibition Center

Δωρεάν εκπαίδευση και πιστοποίηση στις δεξιότητες του
Επαγγελματικού προφίλ του «International Marketing
Manager», με έμφαση στον Αγροδιατροφικό Τομέα
(Παράταση έως και Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019)
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών στο
πλαίσιο της προσπάθειάς του για την υποστήριξη της
διαδικασίας διεθνοποίησης μικρών και μικρομεσαίων
επιχειρήσεων
(ΜμΕ),
καλεί
τους
ανέργους
ή
νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας, απόφοιτους
οικονομικών σχολών, έως 35 ετών, να συμμετάσχουν σε
δωρεάν
πρόγραμμα
εξ’
αποστάσεως
εκπαίδευσης,
τετράμηνης διάρκειας, ώστε να αποκτήσουν τις δεξιότητες του
Επαγγελματικού προφίλ του “International Marketing
Manager” με έμφαση στον Αγροδιατροφικό Τομέα. Το
ανώτερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο
της συμμετοχής του Ε.Β.Ε.Α. στις δράσεις για την Εθνική
Ψηφιακή Συμμαχία, η οποία είναι μία πρωτοβουλία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση της Καινοτομίας,
των Ψηφιακών Δεξιοτήτων και της Απασχόλησης. Για
περισσότερες πληροφορίες, καθώς και την διαδικασία που
ακολουθείται για την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος,
παρακαλώ
πατήστε
https://adminportal.acci.gr/images/DIMPROSKLHSHMIND_F2
057486701.pdf.

Μέχρι τις 15 Ιουλίου η καταβολή των εισφορών του Μαΐου
από Αγρότες, Αυτοαπασχολούμενους και Ελεύθερους
Επαγγελματίες
Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής εισφορών Μαΐου 2019
των Αγροτών, Αυτοαπασχολούμενων και Ελεύθερων
Επαγγελματιών έως την Δευτέρα 15/07/2019. Η παράταση
είναι επιβεβλημένη καθόσον η έκδοση εισφορών Μαΐου
συνδέεται μηχανογραφικά με την εκκαθάριση ασφαλιστικών
εισφορών έτους 2018, η οποία είναι ήδη σε εξέλιξη. Την ίδια
ημερομηνία θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της εισφοράς
μέσω άμεσης χρέωσης τραπεζικού λογαριασμού (πάγια
εντολή). Δικαιώματα και ευεργετήματα που συνδέονται με την
καταβολή των εισφορών παραμένουν ενεργά μέχρι την
ημερομηνία αυτή (ρυθμίσεις, ασφαλιστική ενημερότητα,
ασφαλιστική ικανότητα).
Αλλαγές στις
προϊόντα

επιτρεπόμενες

ουσίες

σε

καλλυντικά

Τροποποίηση των παραρτημάτων II, III και V του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για τα καλλυντικά προϊόντα (Κείμενο που
παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ). ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ)
2019/831 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαΐου 2019 https://eurlex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0831&from=EN
.
(Πηγή: e-ειδησεόγραμμα, μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο
ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε, ,τεύχος 157, Ιούνιος 2019).
Παράταση υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα
«Ενέργεια Δ- Επιδότηση θέσεων εργασίας του Έργου με
κωδικό «EGF/2017/003 GR/Attica Retail».
Ο
Οργανισμός
Απασχόλησης
Εργατικού
Δυναμικού
ανακοινώνει την παράταση υποβολής αιτήσεων στο
Πρόγραμμα «Ενέργεια Δ- Επιδότηση θέσεων εργασίας του
Έργου με κωδικό «EGF/2017/003 GR/Attica Retail» που
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής
στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) Περιόδου 2014-2020 με τίτλο:
«Ενέργειες που αφορούν απολύσεις σε επιχειρήσεις στον
κλάδο 47 της NACE ΑΝΑΘ. 2 (λιανικό εμπόριο, εκτός από το
εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών) στην
επιπέδου NUTS 2 Περιφέρεια Αττικής (EL30) και άλλες 10
Περιφέρειες της χώρας». Ως νέα καταληκτική ημερομηνία
ορίζεται η Δευτέρα 8 Ιουλίου 2019 και ώρα 23:59.

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα
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11/07/19
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΤΗΣ
ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΜΙΣΘΩΣΗΣ
ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΑΓΚΗ
ΣΤΕΓΑΣΗΣ
ΤΟΥ
ΠΕΡΕΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΦΙΛΥΡΟΥ ΤΗΛ.2313-320537

3ης ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

402

15/07/19
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΗΛ.2413504379

ΓΝΛ ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ ΚΑΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ

403

15/07/19
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΓΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΚΤΙΡΙΟΥ
ΤΗΛ.2413-504379

ΓΝΛ ΚΟΥΤΛΙΜΑΝΕΙΟ ΚΑΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ

406

15/07/19
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ,ΓΙΑ ΤΙΣ
ΤΗΛ.2313-320537

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

408

16/07/19
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΚΑΙ
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ
ΤΗΣ
ΚΛΙΝΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ
ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΛ.2313-307190

ΓΝΘ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

401

17/07/19
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
«ΕΝΔΟΦΑΚΟΙ» ΤΗΛ.23213-51297

ΓΝΣ
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19/07/19 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΞΥΠΝΩΝ
ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ
ΡΥΠΑΝΣΗΣ
ΚΑΙ
ΜΕΤΕΡΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΗΛ.2313-317757

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

405

19/07/19
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΚΑΙ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ
ΣΤΑΘΜΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ
ΡΥΠΑΝΣΗΣ
ΚΑΙ
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΗΛ.2313-317511

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

396

22/07/19 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ
ΔΗΜΟΣΙΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΓΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΚΤΙΡΙΟΥ
ΤΗΛ.2413-504379

ΓΝΛ ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ ΚΑΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ

407

23/07/19
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ
ΤΗΛ.2313-307195

ΓΝΘ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

394

24/07/19 ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΕTΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ
ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΛ.2313318449

ΕΡΓΟΥ
ΚΑΙ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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26
ΙΟΥΛΙΟΥ
2019
ΝΕΑ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΓΙΑ
ΤΟΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ,
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ,
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ,
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΛΙΚΩΝ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΤΟΥ
ΔΜΡ
ΤΗΛ.210-8705010

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

399

5/08/19 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΤΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΟΥ
ΣΤΑΘΜΟΥ
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΤΗΛ.2313-317537

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΑΤΟΜΙΚΩΝ
ΕΙΔΩΝ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΦΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ

ΕΙΔΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΒΕNΖΙΝΗΣ

398

12/08/19 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΤΗΛ.2313-317545

404

09/09/19
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΒΕΛΖΙΝΗΣ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
5000
ΛΙΤΡΩΝ ΤΗΛ.210-6551691





ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

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.

