Ιούλιος 2018
Έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Ονομάτων
ΙΝΤΕΡΝΕΤ Χώρου με κατάληξη ελ.
Την Τρίτη 10 Ιουλίου 2018 ξεκίνησε η λειτουργία του
Μητρώου Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .ελ. Η
καταχώρηση ενός ονόματος με κατάληξη .ελ θα είναι
δυνατή για κάθε ενδιαφερόμενο, από την πρώτη μέρα
λειτουργίας του Μητρώου Ονομάτων Χώρου με κατάληξη
.ελ, εφόσον το ζητούμενο όνομα χώρου ελ δεν είναι ίδιο ή
ομόγραφο με ήδη εκχωρημένο όνομα χώρου με κατάληξη
gr. Πιο συγκεκριμένα, για την προστασία των φορέων
ήδη εκχωρημένων ονομάτων χώρου με κατάληξη .gr που
επιθυμούν να καταχωρήσουν τα αντίστοιχα ονόματα
χώρου με κατάληξη .ελ θα υπάρξει ένα διάστημα τριών
(3) μηνών από την έναρξη λειτουργίας του Μητρώου
Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .ελ κατά το οποίο θα
ισχύουν οι παρακάτω περιορισμοί:
 Ονόματα Χώρου με κατάληξη .ελ το μεταβλητό
πεδίο των οποίων είναι το ίδιο ακριβώς ή
ομόγραφο με το μεταβλητό πεδίο ήδη
εκχωρημένων Ονομάτων Χώρου δευτέρου
επιπέδου με κατάληξη ,gr εκχωρούνται μόνο
στον Καταχωρούμενο/Φορέα του αντίστοιχου
Ονόματος Χώρου δευτέρου επιπέδου με
κατάληξη .gr.
 Ονόματα Χώρου με κατάληξη .ελ το μεταβλητό
πεδίο των οποίων είναι ίδιο ακριβώς ή
ομόγραφο με το μεταβλητό πεδίο ήδη
εκχωρημένων
Ονομάτων
Χώρου
τρίτου
επιπέδου με κατάληξη .gr όπου το δεύτερο
επίπεδο είναι μη μεταβλητό και εφόσον δεν
υπάρχει εκχωρημένο όνομα χώρου δευτέρου
επιπέδου με κατάληξη .gr με το ίδιο ακριβώς ή
ομόγραφο μεταβλητό πεδίο, εκχωρούνται στον
Καταχωρούμενο/Φορέα
του
αντίστοιχου
Ονόματος Χώρου τρίτου επιπέδου με κατάληξη
.gr
που
υποβάλλει
πρώτος
δήλωση
καταχώρησης.
 Στην περίπτωση που υπάρχουν εκχωρημένα
ομόγραφα Ονόματα Χώρου δευτέρου επιπέδου
με κατάληξη .gr σε διαφορετικούς Φορείς, τότε
τα αντίστοιχα Ονόματα Χώρου με κατάληξη .ελ
δεν εκχωρούνται.
Μετά το πέρας του τριμήνου και συγκεκριμένα στις
10/10/2018 και ώρα 11.00 παύουν να ισχύουν οι
παραπάνω περιορισμοί και κάθε όνομα χώρου με
κατάληξη .ελ θα είναι διαθέσιμο προς καταχώρηση
για κάθε ενδιαφερόμενο. Οι όροι και οι
προϋποθέσεις για την καταχώρηση ονομάτων
χώρου με κατάληξη .ελ περιγράφονται στον
Κανονισμό Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων
Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr ή .ελ.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το
σύνδεσμο: https://www.gr .
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Διοργάνωση Σεμιναρίων Υγιεινής και Ασφάλειας
Τροφίμων από το Β.Ε.Θ
Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, στην προσπάθειά του
να στηρίξει τις επιχειρήσεις – μέλη του με αντικείμενο εργασιών την
παραγωγή, επεξεργασία και διάθεση τροφίμων και σε όσους
εμπλέκονται με τη διαχείριση τροφίμων με οιοδήποτε τρόπο κατά το
στάδιο της διατροφικής αλυσίδας, διοργανώνει
εκπαιδευτικά
σεμινάρια για τις «Βασικές αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας
Τροφίμων»,
σύμφωνα
με
την
Υπουργική
Απόφαση
ΥΑ.14708/10.08.2007/ΦΕΚ.1616/Β/ 17.08.2007.
Στόχος των
σεμιναρίων είναι η διασφάλιση της ποιότητας στην παραγωγή –
συντήρηση και διάθεση τροφίμων με ασφάλεια και η προστασία
των καταναλωτών , σύμφωνα με τον Κανονισμό 852/2004 του
ης
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29 Απριλίου
2004 για την υγιεινή των τροφίμων. Τα σεμινάρια είναι συνολικής
διάρκειας 10 ωρών το καθένα και πραγματοποιούνται
στην
αίθουσα σεμιναρίων του ΒΕΘ – Αριστοτέλους 27, 4ος όροφος. Το
κόστος συμμετοχής ανέρχεται συνολικά σε 50 ευρώ, ποσό το οποίο
πρέπει να καταβληθεί συγχρόνως με την κατάθεση της αίτησης στο
Οικονομικό τμήμα του Επιμελητηρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση για
τα μέλη του ΒΕΘ είναι η ταμειακή τακτοποίησή τους , όσον αφορά
την καταβολή της ετήσιας συνδρομής τους. Η αίτηση συμμετοχής
βρίσκεται αναρτημένη και στην ιστοσελίδα του Β.Ε.Θ
www.veth.gov.gr. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
απευθύνεστε στο τμήμα Θεμάτων Μεταποίησης και Υπηρεσιών,
Στατιστικής, Ερευνών και Δημοσίων Σχέσεων του ΒΕΘ, αρμόδιος
κ.Γ.Δεληχάτσιος, στο τηλέφωνο : 2310-241383 και στο email:smeindustry@veth.gov.gr.

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων προγράμματος κοινωνικού
τουρισμού
Την Τρίτη 10 Ιουλίου 2018, στην διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ
(www.oaed.gr) αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες Δικαιούχων και
Παρόχων Τουριστικών Καταλυμάτων και Αποκλειόμενων στο
πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού. Οι Δικαιούχοι
και οι Πάροχοι που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής
έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των αποτελεσμάτων
των προσωρινών Μητρώων και Πινάκων από την 11.07.2018 και
ώρα 11.00 μέχρι την 13.07.2018 και ώρα 23.59. Η ένσταση
υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της
διαδικτυακής πύλης του Οργανισμού. Δικαιολογητικά που
συνοδεύουν την ένσταση των Δικαιούχων, είτε σαρώνονται και
συνυποβάλλονται με αυτήν ηλεκτρονικά, είτε κατατίθενται στην
αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ μέχρι την 16.07.2018 και ώρα
13.00. Δικαιολογητικά που συνοδεύουν την ένσταση των Παρόχων
σαρώνονται και συνυποβάλλονται με την αίτηση αποκλειστικά με
ηλεκτρονικό τρόπο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
ενστάσεων. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων και
τη δημοσίευση των οριστικών αποτελεσμάτων, θα ξεκινήσει η
υλοποίηση του προγράμματος, το οποίο θα έχει 12μηνη διάρκεια.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του
ΟΑΕΔ: www.oaed.gr .

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Αθήνα, 11/07/2018
Γραφείο Προέδρου ΔΣ
Πατησίων 147, 11251 Αθήνα Τηλ.: 210 8629944 Fax: 210
8665988 Email: info(5)eoan.gr
Αρ.πρωτ.: 2478
ΘΕΜΑ: « Εφαρμογή Ν. 4496/2017»
Ι.Στα πλαίσια της εφαρμογής του Ν. 2939/2001 όπως
έχει τροποποιηθεί με τον Ν. 4496/2017 ο ΕΟΑΝ ως
φορέας αρμόδιος για την υλοποίησή του σας καλεί να
ενημερώσετε τα μέλη σας, τα οποία εμπίπτουν κυρίως
στις κατωτέρω διατάξεις του :
α) άρθρο 4Β παρ. 1 «Οι παραγωγοί συσκευασιών, οι
παραγωγοί ή διαχειριστές άλλων προϊόντων,
υποχρεούνται να σχεδιάζουν, να οργανώνουν και να
λειτουργούν σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης»
(ατομικό -ΑΣΕΔ) β) άρθρο 4Β παρ. 2 «Σε οργάνωση
ΑΣΕΔ ή σε συμμετοχή ΣΣΕΔ υποχρεούνται: α) οι
παραγωγοί οι οποίοι: αα) συσκευάζουν προϊόντα ή
αναθέτουν σε τρίτο τη συσκευασία προϊόντων, με
σκοπό να τα διαθέσουν στην ελληνική αγορά, εκτός της
συσκευασίας σε πλαστικές σακούλες μεταφοράς, 66)
εισάγουν συσκευασμένα προϊόντα με σκοπό τη διάθεση
τους στην ελληνική αγορά, β) οι παραγωγοί πλαστικών
σακουλών μεταφοράς και γ) οι παραγωγοί ή
διαχειριστές άλλων προϊόντων, όπως το περιεχόμενο
του όρου «άλλα προϊόντα» εξειδικεύεται για κάθε
συγκεκριμένο προϊόν με την κοινή υπουργική απόφαση
του άρθρου 17 παράγραφος 1» γ) άρθρο 4Β παρ. 4 : « Η
συμμετοχή των υπόχρεων της παραγράφου 2 σε ΣΣΕΔ
πραγματοποιείται με την υπογραφή σχετικής σύμβασης
με τον φορέα ΣΣΕΔ. Η συμμετοχή σε ΣΣΕΔ : α)
συνεπάγεται την υποχρέωση καταβολής στο φορέα
ΣΣΕΔ χρηματικής εισφοράς για κάθε συσκευασία ή άλλο
προϊόν που διαθέτει ο υπόχρεος στην αγορά, στην
οποία περιλαμβάνεται και το ποσοστό επί της εν λόγω
εισφοράς που αποδίδεται στον ΕΟΑΝ, σύμφωνα με το
άρθρο 24ε, β) παρέχει το δικαίωμα στον υπόχρεο να
χρησιμοποιεί σήμανση με την ένδειξη που περιγράφεται
στη σύμβαση ως απόδειξη της ένταξής του στο ΣΣΕΔ, γ)
απαλλάσσει τους υπόχρεους από την ευθύνη της
εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων συσκευασιών
ή άλλων προϊόντων» δ) άρθρο 4Β παρ. 7 : « Οι
παραγωγοί υποχρεούνται να υποβάλουν στον ΕΟΑΝ
και στα ΣΣΕΔ αληθή στοιχεία για τις ποσότητες
συσκευασιών και άλλων προϊόντων που διαθέτουν
στην αγορά» ε) άρθρο 4Β παρ. 11 «0 Ε.Ο.ΑΝ. τηρεί το
Εθνικό Μητρώο Παραγωγών Συσκευασιών και Άλλως
Προϊόντων (ΕΜΠΑ), στο οποίο καταχωρίζονται
υποχρεωτικά οι υπόχρεοι παραγωγοί συσκευασιών και
οι υπόχρεοι παραγωγοί άλλων προϊόντων της
παραγράφου 2. Από την υποχρέωση καταχώρισης στο
μητρώο εξαιρούνται οι διαχειριστές των ΑΕΚΚ, όπως
αυτοί ορίζονται στο άρθρο 3 της 36259/1757/2010 (Β'
1312) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
στ) άρθρο 4Β, παρ. 12 «Η τήρηση των υποχρεώσεων
των παραγράφων 2 και 11 αποτελούν ειδικό όρο
εκτέλεσης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 130 του
ν. 4412/2016»
ζ) άρθρο 4Β, παρ. 14 «Οι υπόχρεοι παραγωγοί της
παραγράφου 2 υποχρεούνται να αναγράφουν τον
αριθμό του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών
Συσκευασιών και άλλων προϊόντων στα
παραστατικά πώλησης, τα οποία αναφέρονται στα
άρθρα 8 έως 14 του ν.4308/2014 (Α' 251) »
η) άρθρο 6Α παρ. 1 «Οι παραγωγοί των πλαστικών
σακουλών μεταφοράς υποχρεούνται να διαθέτουν
στην αγορά τις πλαστικές σακούλες μεταφοράς με
σήμανση, η οποία φέρει τον τόπο και την
ημερομηνία παραγωγής και τον Αριθμό Εθνικού
Μητρώου Παραγωγού (ΕΜΠΑ), με ευκρινή τρόπο,
ήτοι με χαρακτήρες μεγέθους τουλάχιστον 1, 2
χιλιοστών και σε εμφανή θέση στο σώμα της
πλαστικής σακούλας

ϋ) άρθρο 12, παρ. 1 «Οι διακινητές συσκευασμένων
προϊόντων υποχρεούνται να μην διακινούν προϊόντα
των οποίων οι παραγωγοί δεν έχουν εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από τις παραγράφους 2
και 11 του άρθρου 4Β»
ι) άρθρο 16 παρ. 1: « Οι διακινητές άλλων προϊόντων
υποχρεούνται να μην διακινούν προϊόντα οι
παραγωγοί των οποίων δεν έχουν εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του

άρθρου 4Β»
2. Συνακόλουθα των ανωτέρω παρακαλούμε να ενημερώσετε
τα μέλη σας, ότι σε περίπτωση
παράβασης των ως άνω υποχρεώσεών τους προβλέπονται
από τον ίδιο νόμο οι ακόλουθες
ποινικές και διοικητικές κυρώσεις σε βάρος τους:
α) άρθρο 20 παρ. 3 : «Όποιος από πρόθεση δηλώνει στον
ΕΟΑΝ άλλες ποσότητες από τις πραγματικές ή παραλείπει
να δηλώσει τις πραγματικές ποσότητες αποβλήτων που
οδηγήθηκαν προς επεξεργασία, παραβαίνοντας σχετική
υποχρέωση που απορρέει από τις διατάξεις του παρόντος,
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους ή
χρηματική ποινή από δέκα χιλιάδες (10.000) έως εκατό
χιλιάδες (100.000) ευρώ ή και με τις δύο αυτές ποινές.»
β)άρθρο 20Α παρ. 1 : «Στον παραγωγό συσκευασιών και
στον παραγωγή ή διαχειριστή άλλων προϊόντων που
παραβαίνει την παράγραφο 2 του άρϋρου 4Β επιβάλλεται
διοικητικό πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο των χρηματικών
εισφορών που είχε την υποχρέωση να καταβάλει σε ΣΣΕΔ
κατά το χρονικό διάστημα που είχε διαρκέσει η παράβαση»
γ) άρθρο 20Α παρ. 2 «Στον παραγωγό συσκευασιών και
στον παραγωγό ή διαχειριστή άλλων προϊόντων που
παραβαίνει την παράγραφο 11 του άρθρου 4Β επιβάλλεται
διοικητικό πρόστιμο από εκατό (100) έως πεντακόσιες
χιλιάδες ευρώ (500.000)»
δ) άρθρο 20Α παρ. 3 «Στο διακινητή συσκευασμένων
προϊόντων που παραβαίνει την παράγραφο 1 του άρϋρου
12 και στον διακινητή άλλων προϊόντων που παραβαίνει
την παράγραφο 1 του άρϋρου 16 επιβάλλεται διοικητικό
πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως πενήνταχυλιάδες
(50.000) ευρώ»
ε) άρθρο 20Α παρ. 9 : «Στον παραγωγό συσκευασιών και
στον παραγωγό ή διαχειριστή άλλων προϊόντων που από
πρόθεση δεν δηλώνει προς το ΣΣΕΔ και τον ΕΟΑΝ τις
πραγματικές ποσότητες συσκευασιών ή άλλων προϊόντων
επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από πεντακόσια (500)
έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ»
στ) άρθρο 20Α παρ. 10 : «Στον παραγωγό συσκευασιών
και στον παραγωγό ή διαχειριστή άλλων προϊόντων, στον
διακινητή

συσκευασιών

ή

στον

διακινητή

άλλων

προϊόντων, που παρεμποδίζει ή με οποιονδήποτε τρόπο
αποφεύγει τη διενέργεια ελέγχων που αποφασίστηκαν από
τον ΕΟΑΝ σύμφωνα με το άρθρο 19 Α , επιβάλλεται
διοικητικό πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως ένα
εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ.»
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλώ όπως μεριμνήσετε ώστε
το σύνολο μελών σας που εμπίπτουν στις ανωτέρω
ρυθμίσεις του Νόμου να είναι πλήρως ενημερωμένοι και
για την υποχρέωσή τους να εγγραφούν στο Εθνικό
Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.).

Δύο Ελληνικές Εταιρείες στους φιναλίστ των
Ευρωπαϊκών Βραβείων Επιχειρήσεων για το
Περιβάλλον (European Business Awards For The
Environment-ΕΒΑΕ)
Δύο Ελληνικές εταιρείες βρίσκονται ανάμεσα στους φιναλίστ
των Ευρωπαϊκών Βραβείων Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον
(European Business Awards For The Environment-ΕΒΑΕ),
έναν πανευρωπαϊκό διαγωνισμό, ο οποίος επιβραβεύει τις
επιχειρήσεις με σημαντική συμβολή στην αειφόρο ανάπτυξη
μέσω της οικολογικής καινοτομίας. Οι εταιρείες αυτές είναι:

ΚΛΗΜΗΣ- Μία πολύ μικρή επιχείρηση, η οποία
παράγει μπριγκέτες από πυρηνόξυλο και προϊόντα
ασβεστοποιίας.

Όμιλος Εταιρειών ΣΚΑΙ- Ο οποίος προωθεί την
κοινωνική και περιβαλλοντική επαγρύπνηση και
καλεί το κοινό σε συντονισμένες δράσεις μέσω της
τηλεόρασης, του ραδιοφώνου και του internet.
Οι δύο αυτές Ελληνικές εταιρείες μαζί με άλλες 20 εταιρείες
από 8 Ευρωπαϊκές χώρες επελέγησαν από την Κριτική
Επιτροπή των ΕΒΑΕ, η οποία συνεδρίασε στη Σόφια
(Βουλγαρία) στις 28 και 29 Ιουνίου. Η Επιτροπή εκλήθη να
επιλέξει μεταξύ 161 προτάσεων που έλαβε από 19
Ευρωπαϊκές χώρες. Τα βραβεία απονέμονται στις παρακάτω
6 κατηγορίες: Οργάνωση και Διοίκηση για πολύ μικρές και
μικρές επιχειρήσεις (Management for micro and small
companies), Οργάνωση και Διοίκηση για μεσαίες και μεγάλες
επιχειρήσεις (Management for medium and large
companies), Προϊόντων και Υπηρεσιών, (Product and
Services),
Διεργασιών
(Process),
Συνεργασία
με
Αναπτυσσόμενη Χώρα (Development Country Cooperation)
και Επιχειρηματικότητα και Βιοποικιλότητα (Business and
Biodiversity).Οι νικητές θα ανακοινωθούν στην τελετή
απονομής των ΕΒΑΕ στις 14 Νοεμβρίου στη Βιέννη
(Αυστρία). Η τελετή εντάσσεται στα πλαίσια του διεθνούς
συνεδρίου «Growth in Transition» conference, ένα από τα
σημαντικότερα γεγονότα της Αυστριακής Προεδρίας της Ε.Ε.
Θα έχει προηγηθεί, στις 24 Οκτωβρίου, στην Αθήνα η τελετή
απονομής των βραβείων στις 13 εταιρείες που διακρίθηκαν
στο Ελληνικό σκέλος του διαγωνισμού. Τα ΕΒΑΕ είναι τα
σημαντικότερα και εγκυρότερα περιβαλλοντικά βραβεία της
Ευρώπης. Αποτελούν μια πρωτοβουλία της Γενικής
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (
Directorate-General for the Environment) και στοχεύουν στην
προώθηση και επιβράβευση επιχειρήσεων, οι οποίες
συνδυάζουν με επιτυχία την καινοτομία, την προστασία του
περιβάλλοντος και την προσήλωση στην κυκλική οικονομία.
Προκειμένου να διεκδικήσουν ένα από τα βραβεία των ΕΒΑΕ,
οι εταιρείες συμμετέχουν αρχικά στους αντίστοιχους τοπικούς
διαγωνισμούς που διοργανώνονται ανά διετία σε εθνικό
επίπεδο. Στη συνέχεια, οι νικητές κάθε χώρας συμμετέχουν
στον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό, που επίσης διοργανώνεται
ανά διετία και στον οποίο αναδεικνύονται οι πρώτοι μεταξύ
των πρώτων. Στην Ελλάδα τα ΕΒΑΕ διοργανώνονται από
τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον
(ΠΑΣΕΠΠΕ). Περισσότερες πληροφορίες για τους φιναλίστ,
την διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής των εταιρειών καθώς
και στοιχεία από παλαιότερους ΕΒΑΕ διαγωνισμούς θα
βρείτε
στον
παρακάτω
σύνδεσμο:
http://ec.europa.eu/environment/awards/index.html. Επίσης,
μπορείτε να απευθυνθείτε στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο
Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΠΕ)
(www.paseppe.gr
),
τηλ:
213
0383814,
e-mail:
info@paseppe.gr .

Πρόσκληση σε επιχειρήσεις για υποβολή θέσεων μαθητείας
σε αποφοίτους ΕΠΑΛ
Με βάση το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Αναβάθμιση της
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Μαθητείας,
από τα μέσα του 2016 το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων υλοποιεί μία σειρά από δράσεις ώστε η ΕΕΚ να
επιτελέσει τόσο τον επαγγελματικό όσο και τον κοινωνικό της
ρόλο. Ιδιαίτερη προτεραιότητα έχει δοθεί στη διεύρυνση του
θεσμού της μαθητείας, η οποία από τις πρώτες φάσεις
εφαρμογής έχει ήδη κινητοποιήσει σημαντικό αριθμό φορέων του
δημόσιου τομέα, ικανοποιητικό αριθμό επιχειρήσεων του
ιδιωτικού τομέα και έχει θετική απήχηση στις αιτήσεις
συμμετοχής των υποψηφίων σε όλους τους προσφερόμενους
τύπους (ή δομές) μαθητείας. Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται
να προσφέρουν θέση μαθητείας σε αποφοίτους των
Επαγγελματικών Λυκείων θα πρέπει να προβούν σε αναγγελία
των διαθέσιμων θέσεων μαθητείας στο σχετικό portal του ΟΑΕΔ
μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου 2018 χρησιμοποιώντας τους κωδικούς
TAXISNET για την είσοδό τους.
Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε το σύνδεσμο:
http://adminportal.acci.gr/images/PLIROFORIESGIAMATHITEIAI
DIOTES_F1018471242.pdf .

Φοιτητική Καινοτομία στον τομέα εύρεσης προσωπικού
εργασίας –ΤΕΙ Κρήτης
Ο κ. Βασίλης Παπαδημητρίου, φοιτητής στο τμήμα Ηλεκτρονικών
Μηχανικών του ΤΕΙ Κρήτης, είναι ο ιδρυτής και δημιουργός του
πρώτου Κοινωνικού δικτύου εργασίας-προσωπικού στην
Ελλάδα, το οποίο ονομάζεται iHireYou . Για πρώτη φορά στην
Ελλάδα, δημιουργήθηκε ένα κοινωνικό δίκτυο το οποίο έχει
στόχο τον εκσυγχρονισμό του τρόπου εύρεσης εργασίας αλλά
και προσωπικού. Η φιλοσοφία του iHireYou είναι αντίθετη με
αυτής των αγγελιών. Τα μέλη του δημιουργούν το επαγγελματικό
τους προφίλ και οι εργοδότες μπορούν να βρουν το κατάλληλο
άτομο που ψάχνουν για την κάλυψη μιας θέσης, χωρίς να
χάνουν χρόνο. Μέσα από το iHireYou έχουν πλήρη γνώση για τα
προσόντα κάθε υποψήφιου εργαζόμενου. Αυτή τη στιγμή το
iHireYou λειτουργεί σε Beta έκδοση, έτσι δίνεται η δυνατότητα σε
όλους τους εργοδότες να δημιουργήσουν το επαγγελματικό τους
προφίλ εντελώς δωρεάν. Είτε είστε ατομική επιχείρηση είτε
εταιρεία, μπορείτε να βρείτε το προσωπικό που ψάχνετε
ανάμεσα σε χιλιάδες μέλη. Επίσης μπορείτε να επικοινωνήσετε
με τον υποψήφιο εργαζόμενο που έχετε
επιλέξει,
χρησιμοποιώντας έναν από τους τρεις τρόπους επικοινωνίας: !)
Γραπτή Συνομιλία, 2) Βιντεοκλήση (Σύντομα Διαθέσιμο) και 3)
Δωρεάν Φωνητική Κλήση (Σύντομα Διαθέσιμο). Επιπλέον, το
iHireYou λειτουργεί και εντελώς αντίθετα. Μπορείτε να
δημοσιεύσετε μία νέα θέση εργασίας. Κάθε μέλος ενημερώνεται
άμεσα και μπορεί να κάνει αίτηση στη συγκεκριμένη θέση
εργασίας. Με την υποστήριξη-συγκατάθεση του ΤΕΙ Κρήτης αλλά
και τη σύμφωνη γνώμη του κ. Πρύτανη Νικόλαου Κατσαράκη, το
iHireYou αναπτύσσεται ραγδαία. Link: https://ihireyou.gr.
Για
περισσότερες
πληροφορίες
και
διευκρινίσεις
οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον ΙδρυτήΔημιουργό του iHireYou κ. Βασίλη Παπαδημητρίου στο e-mail:
v.pap@ihireyou.gr.

Εκδόσεις της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών που αφορούν το Σκοπιανό ζήτημα στη διάθεση του αναγνωστικού κοινού
μέσω της ιστοσελίδα της
Η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, πιστή πάντοτε στις αρχές της, φρόντισε να κοινοποιήσει με τις επιστημονικές της εκδόσεις τα
ερευνητικά αποτελέσματα ομάδας καταξιωμένων Πανεπιστημιακών Δασκάλων και ερευνητών και να τα διαθέσει ελεύθερα, μέσω της
ιστοσελίδας της, στο αναγνωστικό κοινό στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή. Εν όψει των επερχόμενων γεγονότων με το Σκοπιανό
Ζήτημα η Εταιρεία μας θεωρεί χρέος της να υπενθυμίσει τις σημαντικές εκδόσεις της οι οποίες σχετίζονται με το επίμαχο θέμα.
Εφόσον επιθυμείτε μπορείτε να έχετε ελεύθερη πρόσβαση σε αυτές στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών:
www.ems.gr .

Επιχειρηματικά Νέα
ΠΓΔΜ
Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στα Σκόπια, απέστειλε Ενημερωτικό
Δελτίο Νo 20 Ιούνιος 2018 με θέμα «Επισκόπηση
οικονομικών, εμπορικών και επιχειρηματικών ειδήσεων για την
πΓΔΜ». 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 .
ΒΕΛΓΙΟ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στις Βρυξέλλες, απέστειλε το
ενημερωτικό δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών
ειδήσεων από το Βέλγιο που συνέταξε το Γραφείο ΟΕΥ
Βρυξελλών για τον μήνα Ιούνιο 2018.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στις Βρυξέλλες (www.agora.mfa.gr/be58 ), e-mail: ecocombrussels@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr.
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σόφια, απέστειλε ενημερωτικό
δελτίο με προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία
– Τεύχος Ιουλίου 2018.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στη Σόφια (www.agora.mfa.gr ), email: econom-sofia@mfa.gr
,τηλ: (+3592) 9447959, 9447790, fax: (+3592) 9505375 .
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Βουδαπέστη, απέστειλε
ενημερωτικό δελτίο με θέμα «Οικονομία & Εμπόριο στην
Ουγγαρία», τεύχος Νo. 4/2018 (Μάιος-Ιούνιος 2018).
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ.: +3614132612,
+3614132613,
φαξ: +3613217403, email: ecocombudapest@mfa.gr , site: http://hungexpo.hu/en.

Enterprise Greece- Διερεύνηση πραγματοποίησης
επιχειρηματικών συναντήσεων στο πλαίσιο της
επίσκεψης Α.Ε. κ. Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας
της Λιθουανίας 30-31 Ιουλίου 2018
Στο πλαίσιο της Επίσημης επίσκεψης της Α.Ε. του Προέδρου
της Δημοκρατίας, στη Λιθουανία 30-31 Ιουλίου 2018,
διερευνάται η δυνατότητα διοργάνωσης επιχειρηματικής
αποστολής στο Βίλνιους, με ελληνικές εταιρείες που
ενδιαφέρονται να διεισδύσουν στην αγορά της Λιθουανίας, που
θα τον συνοδεύσει. Σύμφωνα με την Πρεσβεία μας στη
Λιθουανία, από Λιθουανικής πλευράς προκύπτει ενδιαφέρον
για διμερής συνεργασία σε τομείς όπως: τροφίμων,
υφαντουργίας, μηχανικής, ναυπηγικής, ενέργειας, τεχνολογίας,
αμυντικής
βιομηχανίας
και
νεοφυών
επιχειρήσεων.
Σημειώνεται ότι το 2017, οι ελληνικές εξαγωγές στη Λιθουανία
ανήλθαν στα 53 εκατομμύρια ευρώ και οι εισαγωγές μας στα
31 εκ. ευρώ, ενώ η διμερής επενδυτική δραστηριότητα είναι
περιορισμένη. Το τουριστικό ρεύμα από τη Λιθουανία προς τη
χώρα μας αυξάνεται συνεχώς την τελευταία δεκαετία και κατά
το 2017, επισκέφτηκαν τη χώρα μας 40.000 Λιθουανοί
τουρίστες. Οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να μετέχουν στην
επιχειρηματική αποστολή μπορούν να επικοινωνήσουν με το
Enterprise Greece, με την κα Φωτεινή Νάκου στο τηλ: 210
3355727.

η

9 ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΠΙΕΡΙΑΣ – ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΕΩΣ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018
Το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου
Πιερίας κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου ανακοινώνουν τη
ης
διοργάνωση
της
9
Εμποροβιοτεχνικής
Εκθεσιακής
η
Δραστηριότητας Πιερίας- Κεντρικής Μακεδονίας 2018 (9
ΕΒΕΠ-ΚΜ 2018), η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 28
Σεπτεμβρίου έως τις 3 Οκτωβρίου 2018, στις εγκαταστάσεις
η
του Δήμου Κατερίνης στον Οικισμό Ανδρομάχης. Η 9 ΕΒΕΠΚΜ 2018 αποτελεί την κορυφαία επιχειρηματική δραστηριότητα
όχι μόνο της Πιερίας αλλά και της ευρύτερης περιοχής της
η
Κεντρικής Μακεδονίας. Η 9 ΕΒΕΠ-ΚΜ σχεδιάστηκε με στόχο
την αποτελεσματική προβολή και προώθηση προϊόντων και
υπηρεσιών, δημιουργώντας όλες τις προϋποθέσεις για τη
δημιουργία νέων επωφελών συνεργασιών και συμφωνιών για
τις επιχειρήσεις. Εχέγγυα για την επίτευξη αυτού του στόχου
αποτελούν η άψογη διοργάνωση, η υψηλή επισκεψιμότητα
(άνω των 15.000 επισκεπτών), αλλά και η δυναμική και
η
στοχευμένη προβολή και διαφήμιση των συμμετεχόντων. Η 9
ΕΒΕΠ-ΚΜ 2018, διοργανώνεται από το Επιμελητήριο Πιερίας
σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας και το
Δήμο Κατερίνης. Για ακόμη μια φορά το κόστος είναι ιδιαίτερα
προνομιακό για τα Επιμελητήρια. Για τον εσωτερικό χώρο το
κόστος είναι 32€ / τ.μ. πλέον Φ.Π.Α. και για κράτηση
χώρου έως 31/07/2018 στα 30€ / τ.μ. πλέον Φ.Π.Α. Για τον
εξωτερικό χώρο το κόστος είναι 16€/ τ.μ. πλέον Φ.Π.Α. και
για κράτηση χώρου έως 31/07/2018 στα 15€/ τ.μ. πλέον
Φ.Π.Α.
Για περισσότερες πληροφορίες και ενημερωτικό υλικό σχετικά
η
με την 9 ΕΒΕΠ-ΚΜ 2018 μπορείτε να απευθυνθείτε στο
Επιμελητήριο Πιερίας: site: http://www.champier.gr/ , τηλ:
23510 23211 εσωτ. 3 & 7, φαξ: 23510 25124, e-mail:
champier@otenet.gr .

Επιχειρηματική αποστολή στην Κροατία, 17-19
Οκτωβρίου, Ζάγκρεμπ
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ),
στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειάς του για την τόνωση
της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, διοργανώνει
επιχειρηματική αποστολή στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας, στις
17-19 Οκτωβρίου 2018. Η Αποστολή υλοποιείται σε
συνεργασία με το Κροατικό Οικονομικό Επιμελητήριο και το
Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Ζάγκρεμπ.
Στην Αποστολή θα εκπροσωπηθούν όλοι οι κλάδοι της
ελληνικής οικονομίας. Το επιχειρηματικό forum θα
πραγματοποιηθεί στις 18 Οκτωβρίου 2018, όπου θα
διεξαχθούν οι διμερείς συναντήσεις (Β2Β) ανάμεσα σε
ελληνικές και κροατικές επιχειρήσεις. Το κόστος συμμετοχής
για τον πρώτο εκπρόσωπο κάθε εταιρείας ανέρχεται στο
ποσό των 150€ για τα μέλη του ΕΒΕΑ και 250€ για τα μη
μέλη. Για κάθε επιπλέον εκπρόσωπο, το επιπλέον κόστος
είναι 75€ για τα μέλη του ΕΒΕΑ και 125€ για τα μη μέλη (50%
έκπτωση σε κάθε επιπλέον συμμετέχοντα). Το ποσό
καλύπτει: -Τη διοργάνωση των Β2Β συναντήσεων και του
επιχειρηματικού φόρουμ, -Τη μετάβαση από και προς το
αεροδρόμιο με λεωφορείο (από το προτεινόμενο ξενοδοχείο
και για τις προτεινόμενες πτήσεις μόνο). Η δαπάνη της
μετάβασης και της διαμονής θα επιβαρύνει τις συμμετέχουσες
επιχειρήσεις, Στο επόμενο διάστημα θα κοινοποιηθούν
προτεινόμενες πτήσεις και ξενοδοχείο. Οι εταιρείες που
ενδιαφέρονται να μετάσχουν θα πρέπει να συμπληρώσουν τη
σχετική
δήλωση:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcQR8FRjFF_xRoR7LWTDTzP0MJSOECSybPy99_Wvt1xSMDA/viewfor
m μέχρι την Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018.
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις μπορείτε να
επικοινωνήσετε με το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του ΕΒΕΑ:
τηλ: 210 3382342-252.

Εκθέσεις στην Ελλάδα
η

53 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ
Πόλη: Ρόδο, Ελλάδα.
Ημερομηνία: 10-23 Αυγούστου 2018.
Εκθέματα: Χειροτεχνία & Αγροτική Οικονομία
Πληροφορίες: site: http://kremasti-expo.gr/ , τηλ: 210 –
9610135
Η

83 ΔΕΘ
Πόλη: Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Ημερομηνία: 8-16 Σεπτεμβρίου 2018
Εκθέματα: Ενέργεια, Τεχνολογία, Επιχειρήσεις,
Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία, Αυτοκίνητα, Βιβλία και
Κατασκευές.
Πληροφορίες: Site: www.helexpo.gr , Παναγιώτης
Χατζηϊωάννου ,Υπεύθυνος 83ης ΔΕΘ, Τ: 2310 291 548, 232
F: 2310 291 553, Email: tif3@helexpo.gr
AGROfest ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Πόλη: Λιβαδειά, Βοιωτία
Ημερομηνία: 19-23 Σεπτεμβρίου
Εκθέματα: μηχανήματα, εξοπλισμοί, εφόδια, παραδοσιακά
προϊόντα .
Πληροφορίες: Site: http://www.viotiachamber.gr , τηλ: 2261028281.
η

9 Έμπορο-Βιοτεχνική Εκθεσιακή Δραστηριότητα Πιερίας
(9η ΕΒΕΠ-ΚΜ 2018)
Πόλη: Οικισμός Ανδρομάχης, Κατερίνη, Πιερία
Ημερομηνία: 28 Σεπτεμβρίου-03 Οκτωβρίου
Εκθέματα: επιχειρηματική δραστηριότητα
Πληροφορίες: site: http://www.champier.gr/ , τηλ: 23510
23211 εσωτ.. 3 & 7, e-mail: champier@otenet.gr
ATHENS HOME EXPO
Πόλη: Αθήνα, Ελλάδα, .
Ημερομηνία: 29 Σεπτεμβρίου- 7 Οκτωβρίου 2018
η
Εκθέματα: 43 Έκθεση σπιτιού.
Πληροφορίες: Site: http://www.athenshomeexpo.gr/ τηλ:
210.2621444 e-mail: info@romvos.gr
η

7 Έκθεση MARKET EXPO
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα
Ημερομηνία: 5-7 Οκτωβρίου (Προθεσμία συμμετοχής έως 17
Αυγούστου)
Εκθέματα: τρόφιμα και ποτά
Πληροφορίες: site: http://www.marketexpo.gr/ , τηλ: (+30)
2103542900 e-mail: info@metropolitanexpo.gr
η

26 ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ «KAVALAEXPO 2018»
Πόλη: Επιμελητήριο Καβάλας, Νέα Καρβάλη, Καβάλα
Ημερομηνία: 5-9 Οκτωβρίου
Εκθέματα: Προώθηση επιχειρηματικών συνεργασιών
Πληροφορίες: site: www.kcci.gr , τηλ: 2510 222212, e-mail:
info@chamberofkavala.gr
Δήλωση συμμετοχής μέχρι 31/7/2018
SYSKEVASIA 18
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα.
Ημερομηνία: 12-15 Οκτωβρίου 2018.
Εκθέματα: Έκθεση Συσκευασιών, Μηχανημάτων,
Εκτυπώσεων & Logistics.
Πληροφορίες: Site: http://syskevasia-expo.gr/ ,
http://www.graphicarts.gr/portal/showitem.php?artlid=8187
PLASTICA 18
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα.
Ημερομηνία: 12-15 Οκτωβρίου.
Εκθέματα: Έκθεση Πλαστικών, Μηχανημάτων, Καλουπιών &
Ανακύκλωσης.
Πληροφορίες: Site: http://plastica-expo.gr/,
http://www.graphicarts.gr/portal/showitem.php?artlid=8187

Εκθέσεις στην Ελλάδα
Έκθεση Πολιτισμού-Τουρισμού-Γαστρονομίας και Οίνου
Πόλη: Ζάππειο Μέγαρο, Αθήνα
Ημερομηνία: 19-21 Οκτωβρίου
Εκθέματα: έκθεση τουρισμού, γαστρονομίας και οίνου
Πληροφορίες: Site: http://europegastronomyathens2018.com/ , τηλ: (+30) 2110129575, e-mail:
info@mact.gr
KOSMIMA 2018
Πόλη: Εκθεσιακό Κέντρο ΔΕΘ, Θεσσαλονίκη
Ημερομηνία: 20-22 Οκτωβρίου 2018
Εκθέματα: Κοσμήματα, ωρολόγια, πολύτιμοι λίθοι,
μηχανήματα & εξοπλισμός .
Πληροφορίες: Site: https://kosmima.helexpo.gr/
GRAND TOURIST EXPO 2018
Πόλη: Ιωάννινα, Ελλάδα.
Ημερομηνία: 25-28 Οκτωβρίου
Εκθέματα: Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις & Εξοπλισμός,
Αεροπορικές & Ναυτιλιακές Εταιρίες, Ταξιδιωτικά γραφεία,
τοπικά προϊόντα, Αρχαιολογικοί χώροι, Μουσεία, Σπήλαια
Πληροφορίες: Site: http://news.travelling.gr/tag/grand-touristexpo-2018/ .

Διεθνείς Εκθέσεις
INWETEX – CIS TRAVEL MARKET
Πόλη: Αγία Πετρούπολη, Ρωσία
Ημερομηνία: 10-12 Οκτωβρίου 2018
Εκθέματα: τουρισμός
Πληροφορίες:site:https://www.clocate.com/conference/INWE
TEX-CIS-Travel-Market-2018/29843/
,
e-mail:
volkova@restec.ru , τηλ: +7 (812) 320 61 34
TIB
Πόλη: Βουκουρέστι, Ρουμανία
Ημερομηνία: 10-13 Οκτωβρίου 2018
Εκθέματα: Γενική Έκθεση
Πληροφορίες:
site:
http://www.tib.ro/,
E-mail:
romexpo@romexpo.ro , τηλ: +40 21 207.70.00, Fax: +40 21
207.70.70
INVENTIKA
Πόλη: Βουκουρέστι, Ρουμανία
Ημερομηνία: 10-13 Οκτωβρίου 2018
Εκθέματα: Εφευρέσεις και Καινοτομίες
Πληροφορίες: site: http://www.expoinventika.ro/ , E-mail:
romexpo@romexpo.ro , τηλ: +40 21 207.70.00, Fax: +40 21
207.70.70
HungaroMEDICA
Πόλη: Βουδαπέστη, Ουγγαρία
Ημερομηνία: 11-13 Οκτωβρίου 2018
Εκθέματα: ιατρικές υπηρεσίες
Πληροφορίες: site: http://hungaromedica.hu/en , τηλ: (+36 1)
263 6101 ,e-mail: info@hungexpo.hu
PROMOTURK
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 11-14 Οκτωβρίου 2018
Εκθέματα: Εταιρική επικοινωνία & Διαφημιστικά προϊόντα
Πληροφορίες: site: http://www.promoturk.com/ , τηλ:
+90(212)4381876-86,
e-mail: info@promoturk.com

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα
16/07/18
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛ.2313 327826
18/07/18 Α.Δ. 6/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΝΩΠΩΝ ΙΧΘΥΗΡΩΝ ΚΑΙ ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΩΝ ΤΗΛ.24310 23950
19/07/18 Α.Δ. 7/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΤΗΛ.24310 23950
20/07/2018
Α.Δ. 2/2018
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΛ. 2310 381468
20/07/2018
Α.Δ. 20Γ/2018
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΛ. 2413 504379
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23/07/18
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ, ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΛ.26953
60606
24/07/18
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΜΕΣΩ
ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΛΑΕΚ ΤΗΛ.2313 317842
25/07/2018
Α.Δ. 1/2018
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛ. 2310 381468
26/07/18 Α.Δ. 13Ε
ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ» ΤΗΛ.2313 318449
26/07/18 Α.Δ. 14Ε
ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΔΑΓΚΛΗ, ΔΙΑΛΕΤΤΗ, ΔΕΣΠΕΡΑΙ - Τ.Π.»
ΤΗΛ.2313 318449
27/07/18 Α.Δ.70 Β' ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ, ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΤΗΛ.2313 327824
27/07/18
ΑΝΟΙΚΤΟΣ, ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΛ.2310
025278
27/07/18
ΑΝΟΙΚΤΟΣ, ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ, ΧΥΜΩΝ ΚΑΙ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ
ΤΗΛ.2310 025278
30/07/18
ΑΝΟΙΚΤΟΣ, ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ – ΕΝΤΟΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ
ΤΗΛ.23213 51279
01/08/18 Α.Δ. 9/2018 ΑΝΟΙΚΤΟΣ, ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ VPN1 ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ
ΤΗΛ.210 6551691
03/08/18
ΑΝΟΙΚΤΟΣ, ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΛ.2310 025278
04/08/18
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ
AVIONICS (FMS & ASD-B) ΤΥΠΟΥ CESSNA CITATION 750X ΤΗΛ.210
8916307
21/08/18 Α.Δ. 12Ε/2018 ΔΗΜΟΣΙΟΣ, ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΛ.2313 318449
31/08/18 Α.Δ. 22/18 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΛΙΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΤΗΛ.210 8705015
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ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ΗΣ ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
424 ΓΣΝΕ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
«ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ &
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

424 ΓΣΝΕ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΟΚΗΣΗ 4ΗΣ ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗΣ
ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου μας www.veth.gov.gr, για πληρέστερη ενημέρωσή σας σε θέματα επιχειρηματικού
ενδιαφέροντος: Προμηρύξεις 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: Δύο νέες
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/ ) και την υπηρεσία ηλεκτρονικής (εξ αποστάσεως) εκπαίδευσης
(http://elearning.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 υπηρεσία
ηλεκτρονικής (εξ αποστάσεως) ασύγχρονης εκπαίδευσης οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, στην οποία
έχει αναπτυχθεί μεγάλος αριθμός μαθημάτων ασύγχρονης τηλεκατάρτισης.

