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Τπφκλεκα Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ
Θεζζαινλίθεο πξνο ηνλ Πξσζππνπξγφ ηεο Διιάδαο
O Πξφεδξνο ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Θεζζαινλίθεο,
θ. Αλαζηάζηνο Καπλνπψιεο απέζηεηιε ππφκλεκα κε ηηο
πξνηάζεηο – ζέζεηο ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηήξηνπ
Θεζζαινλίθεο ζηνλ Πξσζππνπξγφ ηεο ρψξαο, θ. Κπξηάθν
Μεηζνηάθε ζην νπνίν επηγξακκαηηθά αλαθέξεη ηα εμήο:
Ζ κεγάιε πξφθιεζε γηα ηε ρψξα καο είλαη ε αλάηαμε θαη ε
αλαδσνγφλεζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, κε ηξφπν ν νπνίνο
ζα δηαζθαιίδεη παξάιιεια ηελ απνθαηάζηαζε ηεο
θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ πνιηηψλ.
Πνηα είλαη ε ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα; Μέρξη ζήκεξα ε
αθνινπζνχκελε νηθνλνκηθή πνιηηηθή, πξνθάιεζε ηξηγκνχο
ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, είρε αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζε θάζε
εξγαδφκελν, δεκηνχξγεζε ζηξέβισζε ζηε ιεηηνπξγία ηεο
αγνξάο θαη νδήγεζε ζε αδηέμνδν θαη ηηο πγηείο επηρεηξήζεηο.
Πξσηαξρηθφ κέιεκα πξέπεη λα είλαη ε ζηαζεξνπνίεζε ηνπ
νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πινπνίεζε ελφο
εζληθνχ ζρεδίνπ κεηαξξπζκίζεσλ θαη κέηξσλ, πνπ ζα
ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία ηνπ θαηάιιεινπ δεκνζηνλνκηθνχ
ρψξνπ γηα έλα δηαθνξεηηθφ κείγκα πνιηηηθήο, επλντθφ πξνο
ηελ αλάπηπμε.
ην πιαίζην απηφ ην ΒΔΘ δεηά:
-Αληαγσληζηηθφ θαη ζηαζεξφ θνξνινγηθφ πεξηβάιινλ, κε
ρακειφηεξνπο ζπληειεζηέο γηα ηηο επηρεηξήζεηο, πξνθεηκέλνπ
λα ζηεξηρζνχλ νη επελδχζεηο θαη ε απαζρφιεζε.
-Υακειφηεξεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο
αλάπηπμεο θαη ηεο απαζρφιεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα,
ζηαδηαθή κείσζε απφ ην 20% ζην 10%, ψζηε λα επηηεπρζεί
ε κείσζε ηνπ κε κηζζνινγηθνχ θφζηνπο πνπ απνηειεί θαη ην
κεγάιν αγθάζη γηα ηηο επηρεηξήζεηο.
-Μείσζε ηνπ ΔΝΦΗΑ.
-Δπηζηξνθή ηνπ ΦΠΑ εληφο 30 εκεξψλ- ηδηαίηεξα γηα ηηο
εμαγσγηθέο εηαηξείεο- θάηη πνπ ζπκβαίλεη θαη ζε άιιεο
επξσπατθέο, αιιά θαη βαιθαληθέο ρψξεο, φπσο γηα
παξάδεηγκά ζηε Βνπιγαξία.
- Ζ κείσζε ηνπ ΦΠΑ ζηελ εζηίαζε απφ ην 24% ζην 13%, ζα
πξέπεη λα αθνξά θαη ηελ θαηεγνξία ησλ ξνθεκάησλ.
Γηαθνξεηηθά δεκηνπξγεί ζηξεβιψζεηο ζηελ αγνξά ηεο
εζηίαζεο.
-Άκεζε απνπιεξσκή ησλ νθεηιψλ ηνπ δεκνζίνπ πξνο
ηδηψηεο, απινπνίεζε θαη επηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο
επηζηξνθήο νθεηιφκελνπ θφξνπ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο
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κε ειεθηξνληθή ζπξίδα παξαθνινχζεζεο ηεο εκεξνκελίαο
απνπεξάησζεο ηνπ ειέγρνπ ή ηνπ ζηαδίνπ ειέγρνπ αιιά θαη
ηεο αθξηβνχο εκεξνκελίαο παξαιαβήο.
-Βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ξεπζηφηεηαο ζηελ πξαγκαηηθή
νηθνλνκία. Πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηφ φηη ρσξίο ζπλζήθεο
επαξθνχο
ρξεκαηνδφηεζεο
ηεο
επηρεηξεκαηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο δελ κπνξνχλ λα ππάξμνπλ λέεο επελδχζεηο
θαη ζέζεηο εξγαζίαο, δελ κπνξεί λα ππάξμεη αλάθακςε.
-Υξεκαηνδνηηθά εξγαιεία, κε θξηηήξηα πνπ ιακβάλνπλ ππφςε
ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο κηθξνκεζαίαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο αιιά
θαη ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ζηελ αγνξά.
-Οπζηαζηηθή αληηκεηψπηζε ζην ζέκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ κε
εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ. Παξά ην γεγνλφο πσο ηα κε
εμππεξεηνχκελα κεηψζεθαλ, ν φγθνο ηνπο εμαθνινπζεί λα
είλαη ηεξάζηηνο
-Πιήξεο άξζε ησλ capital controls θαη θαηάξγεζε ησλ
πξφζζεησλ
βαξψλ
πνπ
έρνπλ
επηβιεζεί
ζηηο
ρξεκαηνπηζησηηθέο ζπλαιιαγέο.
-Νέα εζληθή πνιηηηθή γηα ηε κεηαπνίεζε: κε αλάδεημε θαη
ελίζρπζε δπλακηθψλ θιάδσλ, κε πνιηηηθέο γηα ηε κείσζε ηνπ
ελεξγεηαθνχ θφζηνπο, κε λέα ζηξαηεγηθή γηα ηε
ρξεκαηνδφηεζε επελδχζεσλ.
-Δλίζρπζε ησλ εμσζηξεθψλ θιάδσλ, κε ηηο απαξαίηεηεο
επελδχζεηο ζε εμνπιηζκφ θαη λέεο ηερλνινγίεο. Κάηη ηέηνην
απαηηεί ηε βειηίσζε ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ πεξηβάιινληνο, ηελ
αλάπηπμε θαηάιιεισλ εξγαιείσλ, αιιά θαη ηελ πξνζέιθπζε
μέλσλ θεθαιαίσλ θαη επελδχζεσλ, νη νπνίεο ζα δηνρεηεχζνπλ
πξφζζεηε ηερλνγλσζία θαη εμεηδίθεπζε ζηελ παξαγσγηθή
δηαδηθαζία.
-Δλίζρπζε ηεο Δθπαίδεπζεο ζε θιάδνπο πνπ ππάξρεη δήηεζε
θαη έρνπκε έιιεηςε πξνζσπηθνχ.
Σέινο ν θ. Αλαζηάζηνο Καπλνπψιεο θαηέιεμε κε ηηο ελέξγεηεο
πνπ απαηηνχληαη γηα ηε Θεζζαινλίθε θαη επξχηεξα ηε Βφξεηα
Διιάδα, δίλνληαο έκθαζε ζηελ πάηαμε ηνπ παξαεκπνξίνπ
πνπ απνηειεί, κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο πιεγέο πνπ
αληηκεησπίδεη ε ειιεληθή αγνξά, θαζψο θαη ζηελ ιήςε κέηξσλ
πξνθεηκέλνπ ε ρξήζε ηνπ φξνπ „καθεδνληθφο‟ λα κελ εμειηρζεί
ζε εζληθφ επηρεηξεκαηηθφ εθηάιηε. Σέινο, δηαβεβαίσζε ηνλ
Πξσζππνπξγφ φηη ν επηκειεηεξηαθφο ζεζκφο ζα ζπλερίζεη
απαξέγθιηηα λα ζηεξίδεη νπζηαζηηθά ηηο επηρεηξήζεηο, θαζψο
επίζεο θαη λα ιεηηνπξγεί ππεχζπλα σο
ζχκβνπινο ηεο πνιηηείαο γηα φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ
επηρεηξεκαηηθφηεηα.

Απαγφξεπζε ιεηηνπξγίαο νθηψ (8) βπξζνδεςηθψλ
επηρεηξήζεσλ ζηε Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο
Ζ ΔΣΒΑ κε επηζηνιή ηεο πξνο ηνλ Πξφεδξν ηνπ Βηνηερληθνχ
Δπηκειεηεξίνπ Θεζζαινλίθεο θ. Αλαζηάζην Καπλνπψιε καο
ελεκεξψλεη φηη, ηελ πξνεγνχκελε βδνκάδα ε Πεξηθέξεηα
Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο πξνρψξεζε ηειηθά ζηελ ελεκέξσζε/
ζπξνθφιιεζε απαγφξεπζεο ιεηηνπξγίαο 8 βπξζνδεςηθψλ
επηρεηξήζεσλ πνπ ιεηηνπξγνχζαλ ρσξίο άδεηα ζηε Βηνκεραληθή
Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο.

Πξφγξακκα GEFYRA – Γεθπξψλνληαο ην ράζκα δεμηνηήησλ
Σν πξφγξακκα GEFYRA, απνηειεί πξσηνβνπιία ηνπ CSR
Hellas (Διιεληθφ Γίθηπν γηα ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε), ζε
ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξία Owiwi, κε ζθνπφ λα γεθπξψζεη ην
ράζκα δεμηνηήησλ πνπ δηαπηζηψλεηαη(skills gap) κεηαμχ απηψλ
πνπ ρξεηάδνληαη νη εηαηξείεο θαη εθείλσλ πνπ δηαζέηνπλ νη λένη
φισλ ησλ εηδηθνηήησλ πνπ ζέινπλ λα θάλνπλ ηα πξψηα ηνπο
βήκαηα ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Σν πξφγξακκα απεπζχλεηαη
ζηνπο λένπο 16 κε 29 εηψλ απφ φια ηα Παλεπηζηήκηα θαη ΣΔΗ
ηεο ρψξαο πνπ βξίζθνληαη ζην πξνπηπρηαθφ ή κεηαπηπρηαθφ
θχθιν ζπνπδψλ ηνπο θαζψο θαη απφθνηηνπο αιιά θαη φζνπο
ππάγνληαη ζην θαζεζηψο καζεηείαο απφ ηηο Δπαγγεικαηηθέο
ρνιέο ηνπ ΟΑΔΓ πξνζθέξνληαο, ζηηο ζπκκεηέρνπζεο
επηρεηξήζεηο θαη γηα φζν δηάζηεκα ε θάζε κηα επηζπκεί,
ακεηβφκελεο ζέζεηο γηα Μαζεηεία (Apprenticeship), Πξαθηηθή
Άζθεζε
(Internship)
θαη
Δπαγγεικαηηθή
Καηάξηηζε
(Traineeship). ηα πνιιαπιά νθέιε πνπ έρνπλ νη
ζπκκεηέρνπζεο ζην πξφγξακκα εηαηξίεο ζπγθαηαιέγνληαη:
Πξφζβαζε ζε ζηνρεπκέλν θαη αμηνινγεκέλν δείγκα ππνςεθίσλ
κε βάζε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο ηεο θάζε εηαηξίαο. Δλίζρπζε ηεο
θήκεο ηεο εηαηξείαο σο ηδαληθνχ εξγνδφηε (Employer Branding)
θαζψο ζχκθσλα κε πξφζθαηε έξεπλα ηεο Deloitte ην 33% ησλ
millennials πηζηεχεη πσο κηα εηαηξεία πξέπεη λα επελδχεη θαη λα
πξνσζεί ζέκαηα ΔΚΔ. Δλεκέξσζε γηα ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο
θαη ηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο ζηελ Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ
ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε. Μείσζε ζην ρξφλν θαη ην θφζηνο ηεο
δηαδηθαζίαο πξφζιεςεο λέσλ ηαιέλησλ ράξηο ζην ςπρνκεηξηθφ
εξγαιείν ηεο Owiwi, κε ζπλέπεηα αθφκα θαη εηαηξίεο πνπ δελ
δηαζέηνπλ νξγαλσκέλα ηκήκαηα δηνίθεζεο αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ λα απνθηνχλ έλα ηζρπξφ εξγαιείν γηα λα θάλνπλ πην
εχζηνρεο επηινγέο. Κακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε πιελ ηεο
ππνρξέσζεο θαηαβνιήο ηεο πξνβιεπφκελεο λφκηκεο ακνηβήο
ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λένπο. Πξνθεηκέλνπ λα δειψζνπλ
ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα νη ελδηαθεξφκελεο εηαηξίεο ζα
πξέπεη λα: Δπηζθεθζνχλ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Πξνγξάκκαηνο :
https://gefyraproject.owiwi.co.uk/ .Να δειψζνπλ ζπκκεηνρή
κέζα απφ ηελ αληίζηνηρε επηινγή «ΓΖΛΧΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ».
Να ζπκπιεξψζνπλ ηελ ζρεηηθή θφξκα κε φια ηα δεηνχκελα
ζηνηρεία. Απφ απηφ ην ζεκείν θαη έπεηηα, ζα ππάξμεη επηθνηλσλία
άκεζα κε ηελ θάζε εηαηξία πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαησζνχλ νη
αλάγθεο ηεο θαη ζε επφκελν ζηάδην λα έρεη ζηελ δηάζεζή ηεο
θαηάινγν κε ηνπο θαηαιιειφηεξνπο ππνςήθηνπο γηα θάζε
πξνζθεξφκελε ζέζε. Σν CSR Hellas είλαη έλαο κε
θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο πνπ πξνσζεί ηελ έλλνηα ηεο
Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο ηφζν ζηελ επηρεηξεκαηηθή
θνηλφηεηα φζν θαη ζηελ θνηλσλία σο εζληθφο εηαίξνο ηνπ CSR
Europe. Ζ πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο GEFYRA μεθίλεζε ζηα
πιαίζηα ηνπ Δπξσπατθνχ πκθψλνπ γηα ηε Νενιαία (European
Pact 4 Youth). H Owiwi είλαη κηα δπλακηθή ειιεληθή start-upκε
εμεηδίθεπζε ζηνλ ηνκέα ηεο αμηνιφγεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ
κέζσ ηεο ηερληθήο Gamification, πνπ απνηειεί κηα απφ ηηο πην
δηαδεδνκέλεο
πξαθηηθέο
ζηνλ
ρψξν
ηεο
Γηνίθεζεο
Δπηρεηξήζεσλ. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο επηθνηλσλήζηε κε
ην CSR HELLAS & GLOBAL COMPACT NETWORK HELLAS
(Διιεληθφ Γίθηπν γηα ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε), αξκφδηνο
θ. Ησάλλεο Βνχγηαο, ηει. επηθνηλσλίαο: 210 3387422-3
(εζση.105)

Κνηλνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ. Α.1071/31-01-2019
Απφθαζεο Γηνηθεηή ΑΑΓΔ «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’
αξηζκ. ΓΔΦΚΦ Α 1035092 ΔΞ 2017 /03-03-2017 (ΦΔΚ
1000Β΄/24-03-2017)
Απφθαζεο
Γηνηθεηή
Α.Α.Γ.Δ.
«Καζνξηζκφο πνζνζηψλ απνκείσζεο ελεξγεηαθψλ
πξντφλησλ, φξνη θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλαγλψξηζε
ησλ απσιεηψλ απηψλ»» (ΦΔΚ 806 Β΄/07-03-2019)
Κνηλνπνηείηαη ζπλεκκέλα γηα ελεκέξσζε θαη εθαξκνγή ε ελ
ζέκαηη Απφθαζε, ε νπνία δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ 806 Β΄/0703-2019 θαη έιαβε αξηζκφ ΑΓΑ: ΧΓ9Γ46ΜΠ3Ε-54Γ. Γηα
ιφγνπο νκνηφκνξθεο θαη νξζήο εθαξκνγήο απφ ηηο
Σεισλεηαθέο Αξρέο, κε ηελ θνηλνπνηνχκελε Απφθαζε
Γηνηθεηή ΑΑΓΔ, θαη‟ εμνπζηνδφηεζε ηνπ άξζξνπ 65 παξ. 3
ηνπ λ. 2960/2001 (ΦΔΚ Α΄ 265), φπσο ηζρχεη,
πξνζδηνξίδεηαη ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηεο θπζηθήο
απνκείσζεο ησλ ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ ηνπ άξζξνπ 1 ηεο
ππ‟ αξηζκ. ΓΔΦΚΦ Α 1035092 ΔΞ 2017/3.3.2017 Απφθαζεο
Γηνηθεηή ΑΑΓΔ, ελψ αλαδηαηππψλεηαη ε ζρεηηθή δηάηαμε κε
ηελ νπνία θαζνξίδεηαη ε επηβνιή πξνζηίκσλ ζε πεξίπησζε
δηαπίζησζεο ειιεηκκάησλ, ηνπ άξζξνπ 2, ηεο ίδηαο
απφθαζεο. Δηδηθφηεξα επηζεκαίλνληαη ηα αθφινπζα:
1.ην άξζξν 1 ηεο ελ ιφγσ Απφθαζεο, κε ην νπνίν
αληηθαζίζηαηαη ε παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ππ‟ αξηζκ.
ΓΔΦΚΦ Α 1035092 ΔΞ 2017/3.3.2017 Απφθαζεο Γηνηθεηή
ΑΑΓΔ, θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηεο κεληαίαο
θπζηθήο απνκείσζεο ησλ ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ θαηά ην
ζηάδην ηεο απνζήθεπζεο ζε θνξνινγηθή απνζήθε
πξνθεηκέλνπ γηα ηελ αλαγλψξηζε απηήο βάζεη ησλ
πνζνζηψλ ηα αλψηαηα φξηα ησλ νπνίσλ νξίδνληαη ζην
άξζξν 1 ηεο ππ‟ αξηζκ. ΓΔΦΚΦ Α 1035092 ΔΞ
2017/3.3.2017 Απφθαζεο.
Δηδηθφηεξα θαζνξίδεηαη φηη ε θπζηθή απνκείσζε
ππνινγίδεηαη εκεξεζίσο ιακβάλνληαο ππφςε ην ηζνδχγην
εκέξαο,
δειαδή
ηελ
πνζφηεηα
πνπ
παξέκεηλε
απνζεθεπκέλε γηα κία εκέξα. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ
ηζνδπγίνπ εκέξαο ιακβάλεηαη ππφςε ην πνζνηηθφ απφζεκα
ηεο πξνεγνχκελεο εκέξαο θαζψο θαη νη εηζξνέο θαη εθξνέο
πνζνηήησλ ηεο ηξέρνπζαο εκέξαο. Δπηπιένλ, νξίδεηαη φηη
γηα θάζε εκέξα παξακνλήο νξηζκέλεο πνζφηεηαο
ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ ζηελ θνξνινγηθή απνζήθε, ε
θπζηθή απνκείσζε (θχξα) πνπ αληηζηνηρεί ζηελ εκέξα
παξακνλήο, ππνινγίδεηαη κε πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ φγθνπ
ηνπ ελεξγεηαθνχ πξντφληνο επί ην πειίθνλ ηεο δηαίξεζεο ηνπ
πνζνζηνχ (ή ηνπ ζπληειεζηή) απνκείσζεο, φπσο έρεη
θαζνξηζηεί γηα ην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ, δηά ηνπ αξηζκνχ ησλ
εκεξψλ ηνπ κήλα. Ζ ζπλνιηθή πνζφηεηα θπζηθήο
απνκείσζεο γηα θάζε κήλα, είλαη ην άζξνηζκα ησλ
εκεξεζίσλ θπζηθψλ απνκεηψζεσλ.
2. Με ην άξζξν 2 ηεο Απφθαζεο, κε ην νπνίν αληηθαζίζηαηαη
ε παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο ππ‟ αξηζκ. ΓΔΦΚΦ Α
1035092 ΔΞ 2017/3.3.2017 Απφθαζεο Γηνηθεηή ΑΑΓΔ
θαζνξίδεηαη ε επηβνιή πξνζηίκσλ ζχκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 119Α ηνπ λ. 2960/2001 ζηελ
πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψλνληαη ειιείκκαηα ηα νπνία
ππεξβαίλνπλ ηηο δηθαηνινγεκέλεο πνζφηεηεο λφκηκεο θχξαο
θαη σο εθ ηνχηνπ επηβάιινληαη πξφζηηκα απφ πεληαθφζηα
(500) επξψ κέρξη δεθαπέληε ρηιηάδεο (15.000) επξψ γηα θάζε
παξάβαζε, αλάινγα κε ηε βαξχηεηα θαη ηε ζπρλφηεηά ηεο,
κε ηελ επηθχιαμε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πεξί
ιαζξεκπνξίαο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 119Α ηνπ λ.
2960/2001 εθφζνλ θξίλεηαη φηη ζπληξέρνπλ ηα ζηνηρεία
απηήο.
(Πεγή: Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ Δζφδσλ)

Τπνρξεψζεηο ηνπ εξγνδφηε ζε πεξίπησζε νηθεηνζεινχο

Νένο Κχθινο ΠΜ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο ζηηο

απνρψξεζεο ηνπ εξγαδφκελνπ

Γηεζλείο πνπδέο

Ζ εξγαζηαθή ζρέζε ιχεηαη θαηφπηλ θαηαγγειίαο ηνπ εξγνδφηε
(απφιπζε) ή κε πξσηνβνπιία ηνπ εξγαδνκέλνπ, δειαδή
θαηφπηλ παξαίηεζεο ή νηθεηνζεινχο απνρψξεζήο ηνπ απφ ηελ
εξγαζία ηνπ. Ζ ηειεπηαία ξπζκίζηεθε εζράησο απφ ην άξζξν
38 ηνπ Ν. 4488/2017 σο εμήο:
Ο εξγνδφηεο ππνρξενχηαη λα αλαγγείιεη κε ειεθηξνληθή
ππνβνιή ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ Τπνπξγείνπ
Δξγαζίαο,
Κνηλσληθήο
Αζθάιηζεο
θαη
Κνηλσληθήο
Αιιειεγγχεο «ΔΡΓΑΝΖ» θάζε πεξίπησζε νηθεηνζεινχο
απνρψξεζεο κηζζσηνχ ην αξγφηεξν ηέζζεξηο (4) εξγάζηκεο
εκέξεο απφ ηελ εκέξα απνρψξεζεο ηνπ κηζζσηνχ. Ζ
αλαγγειία νηθεηνζεινχο απνρψξεζεο ζα πξέπεη λα
ζπλνδεχεηαη είηε απφ ειεθηξνληθά ζαξσκέλν έληππν
ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ εξγνδφηε θαη ηνλ εξγαδφκελν είηε
απφ εμψδηθε δήισζε ηνπ εξγνδφηε πξνο ηνλ εξγαδφκελν, κε
ηελ νπνία ηνλ ελεκεξψλεη φηη έρεη γίλεη νηθεηνζειήο
απνρψξεζή ηνπ θαη φηη επίθεηηαη ε αλαγγειία ηεο. ηελ
πεξίπησζε απηή, εμψδηθε δήισζε ηνπ εξγνδφηε επηδίδεηαη
ζηνλ εξγαδφκελν ην αξγφηεξν ηέζζεξηο (4) εξγάζηκεο εκέξεο
απφ ηελ νηθεηνζειή ηνπ απνρψξεζε θαη ε αλαγγειία γίλεηαη
ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ επίδνζε ηεο εμψδηθεο
δήισζεο. Αλ ν εξγνδφηεο δελ ηεξήζεη εκπξφζεζκα ηηο
ππνρξεψζεηο
αλαγγειίαο
νηθεηνζεινχο
απνρψξεζεο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ππνβνιήο ησλ ζπλνδεπηηθψλ
εγγξάθσλ ηεο παξνχζαο, ε ζχκβαζε εξγαζίαο ζεσξείηαη φηη
ιχζεθε κε θαηαγγειία ηνπ εξγνδφηε.
Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ζεζπίζηεθε ππνρξέσζε ηνπ
εξγνδφηε λα γλσζηνπνηήζεη κε εμψδηθε δήισζε ηελ πξφζεζή
ηνπ λα αλαγγείιεη ηελ νηθεηνζειή απνρψξεζε ηνπ εξγαδνκέλνπ
θαη ηελ θαηά ηνλ ηξφπν απηφ ιήμε ηεο ζρέζεο εξγαζίαο ηνπ. Ο
εξγαδφκελνο ελεκεξψλεηαη κε ηνλ ηξφπν απηφ άκεζα γηα ηε
ιήμε ηεο ζρέζεο εξγαζίαο ηνπ, δπλάκελνο λα εγείξεη ζε άκεζν
ρξφλν ηπρφλ αληηξξήζεηο ηνπ. Ζ ζθνπηκφηεηα ηεο ξχζκηζεο
έγθεηηαη
ζηελ
αληηκεηψπηζε
ησλ
ακθηζβεηνχκελσλ
πεξηπηψζεσλ σο πξνο ην αλ κηα ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά
ηνπ εξγαδνκέλνπ δχλαηαη λα εθιεθζεί σο απνρψξεζε απφ ηελ
εξγαζία ηνπ, δειαδή σο ζησπεξή παξαίηεζε. Ζ ππνρξέσζε
ηνπ εξγνδφηε λα γλσζηνπνηήζεη ζηνλ εξγαδφκελν κε εμψδηθε
δήισζε ηε βνχιεζή ηνπ γηα αλαγγειία ηεο ιχζεο ηεο
εξγαζηαθήο ζρέζεο δεκηνπξγεί αζθάιεηα δηθαίνπ σο πξνο ηελ
χπαξμε ή φρη ηεο ππφ θξίζε εξγαζηαθήο ζρέζεο. Δθφζνλ ν
εξγνδφηεο δελ ηεξήζεη εκπξφζεζκα φιεο ηηο αλσηέξσ
δηαδηθαζίεο, ν εξγαδφκελνο κπνξεί λα ζεσξήζεη φηη ε
εξγαζηαθή ζρέζε ιχζεθε θαηφπηλ θαηαγγειίαο εθ κέξνπο ηνπ
εξγνδφηε, δειαδή θαηφπηλ απφιπζεο. Δάλ δελ έρνπλ ηεξεζεί
νη ηππηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηε λνκηκφηεηα ηεο απφιπζεο,
δειαδή αλ δελ έρεη επηδνζεί ην έγγξαθν ηεο θαηαγγειίαο ζηνλ
εξγαδφκελν, δελ έρεη θαηαβιεζεί ε λφκηκε απνδεκίσζε
απφιπζεο θαη δελ έρεη πξνεγεζεί ε αζθάιηζε ηνπ
εξγαδνκέλνπ, ηφηε ε θαηαγγειία ζα θξηζεί απφ ηα δηθαζηήξηα
σο άθπξε, ηνπιάρηζηνλ γηα ηελ αηηία απηή. πλεπεία ηνχηνπ, ν
εξγαδφκελνο ζα δηθαησζεί σο πξνο ηελ θαηαβνιή κηζζψλ
ππεξεκεξίαο γηα ην δηάζηεκα κε απνδνρήο ηεο εξγαζίαο ηνπ
απφ ηελ πιεπξά ηνπ εξγνδφηε.
Με ηελ ηξνπνπνίεζε πνπ επήιζε, ε κε ηήξεζε ησλ
δηαδηθαζηψλ ειεθηξνληθήο αλαγγειίαο
ηεο νηθεηνζεινχο
απνρψξεζεο δεκηνπξγεί δηθαζηηθφ ηεθκήξην ππέξ ηνπ
εξγαδνκέλνπ, ην νπνίν ηνλ δηεπθνιχλεη λα δηεθδηθήζεη ηελ
επαλαθνξά ζηε ζέζε εξγαζίαο ηνπ θαη ηελ θαηαβνιή ησλ

πσο καο ελεκέξσζε ην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο
πξαγκαηνπνηείηαη έλαξμε ηνπ λένπ θχθινπ ζπνπδψλ ηνπ
Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Π.Μ.) ζηηο
Γηεζλείο πνπδέο, ηνπ Σκήκαηνο Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ
πνπδψλ (ΓΔ) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. Σν
πξφγξακκα έρεη ηηο εμήο θαηεπζχλζεηο: 1) Γηεζλείο πνπδέο
κε εηδίθεπζε ζηηο Δπξσπατθέο πνπδέο θαη ηε Γηπισκαηία, 2)
Γηεζλείο πνπδέο κε εηδίθεπζε ζηηο ηξαηεγηθέο πνπδέο θαη
ηε Γηεζλή Πνιηηηθή. ηφρνο ηνπ είλαη ε παξνρή πςεινχ
επηπέδνπ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ θαη γλψζεσλ ζηηο
ζχγρξνλεο εμειίμεηο ηεο Δπηζηήκεο ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ,
ησλ Δπξσπατθψλ πνπδψλ θαη ησλ Γηεζλψλ Οηθνλνκηθψλ
ρέζεσλ. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο επηθνηλσλήζηε κε
ηελ γξακκαηεία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζην ηειέθσλν: 2310
891507.

απνδνρψλ ηνπ.

Νένο Κχθινο Βαζηθήο Δθπαίδεπζεο Γηακεζνιαβεηψλ ζε
Αζηηθέο θαη Δκπνξηθέο Τπνζέζεηο, 4-14 επηεκβξίνπ
2019
Σν Ηλζηηηνχην Καηάξηηζεο Γηακεζνιαβεηψλ Θεζζαινλίθεο
αλαθνηλψλεη
λέν
θχθιν
Βαζηθήο
Δθπαίδεπζεο
Γηακεζνιαβεηψλ ζπλνιηθήο δηάξθεηαο άλσ ησλ 80 σξψλ
ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην Ν. 4512/2018. Ζ
αλαθνίλσζε αθνξά λέν ηκήκα βαζηθήο εθπαίδεπζεο ζηε
δηακεζνιάβεζε ζε εκπνξηθέο θαη αζηηθέο ππνζέζεηο, γηα ηηο
εκεξνκελίεο 4 -14 επηεκβξίνπ 2019. Σν θφζηνο αλέξρεηαη
ζε 1400,00 (δπλαηφηεηα πιεξσκήο ζε 12 άηνθεο δφζεηο). Ζ
Καηαιεθηηθή εκεξνκελία θαηάζεζεο δηθαηνινγεηηθψλ είλαη
ζηηο 20 Απγνχζηνπ. Γηα ηηο αηηήζεηο παηήζηε :
https://www.dsth.gr/.
Γηα
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο
επηθνηλσλήζηε ζην ηειέθσλν: 2313 311 342

Γσξεάλ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θαη πηζηνπνίεζε
ζηηο δεμηφηεηεο ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ πξνθίι ηνπ
«International Marketing Manager» κε έκθαζε ζηνλ
Αγξνδηαηξνθηθφ Σνκέα.
Σν Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ ζην
πιαίζην ηεο πξνζπάζεηάο ηνπ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο
δηαδηθαζίαο δηεζλνπνίεζεο κηθξψλ θαη κηθξνκεζαίσλ
επηρεηξήζεσλ
(ΜκΔ),
θαιεί
ηνπο
αλέξγνπο
ή
λενεηζεξρφκελνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, απφθνηηνπο
νηθνλνκηθψλ ζρνιψλ, έσο 35 εηψλ, λα ζπκκεηάζρνπλ ζε
δσξεάλ πξφγξακκα εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο,
ηεηξάκελεο δηάξθεηαο, ψζηε λα απνθηήζνπλ ηηο δεμηφηεηεο
ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ πξνθίι ηνπ “International Marketing
Manager” κε έκθαζε ζηνλ Αγξνδηαηξνθηθφ Σνκέα. Σν
αλψηεξν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα πινπνηείηαη ζην πιαίζην
ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ Δ.Β.Δ.Α. ζηηο δξάζεηο γηα ηελ Δζληθή
Φεθηαθή πκκαρία, ε νπνία είλαη κία πξσηνβνπιία ηεο
Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο Καηλνηνκίαο,
ησλ Φεθηαθψλ Γεμηνηήησλ θαη ηεο Απαζρφιεζεο.
Πξνζεζκία ππνβνιήο αηηήζεσλ: 30 Απγνχζηνπ 2019. Γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, θαζψο θαη ηελ δηαδηθαζία πνπ
αθνινπζείηαη γηα ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο εθδήισζεο
ελδηαθέξνληνο, παξαθαιψ επηθνηλσλήζηε κε ην Δκπνξηθφ
θαη
Βηνκεραληθφ
Δπηκειεηήξην
Αζελψλ
https://www.acci.gr/acci/shared/index.jsp?context=101

Μείσζε ζηηο δηαλπθηεξεχζεηο
ηηκή ηνπ δσκαηίνπ

- Οξηαθή αχμεζε ζηε κέζε

Πξφζθιεζε ζπκκεηνρήο ζηε SEREXPO 2019

πσο καο ελεκέξσζε ε Έλσζε Ξελνδφρσλ Θεζζαινλίθεο

αο

αλεζπρία πξνθαινχλ ζηνπο μελνδφρνπο ηεο Θεζζαινλίθεο ηα

ζπλδηνξγάλσζε κε ηελ Π.Δ εξξψλ αλνίγεη ηηο πχιεο ηεο

ζπκπεξάζκαηα

5

πνπ

πξνθχπηνπλ

απφ

ηελ

αλάιπζε

ησλ

εο

γλσζηνπνηνχκε φηη ην Δπηκειεηήξην εξξψλ, ζε
SEREXPO 2019, ηνπ θνξπθαίνπ Δπηρεηξεκαηηθνχ

ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο Έλσζεο Ξελνδφρσλ Θεζζαινλίθεο

Θεζκνχ ηνπ Ν. εξξψλ ζηηο 25 – 29 επηεκβξίνπ 2019.

γηα ηελ επηζθεςηκφηεηα Διιήλσλ θαη αιινδαπψλ ηνπξηζηψλ ην

Μεηά απφ ηέζζεξηο εμαηξεηηθά πεηπρεκέλεο δηνξγαλψζεηο, ε

πξψην εμάκελν ηνπ 2019, φπσο αλαθέξνπλ ζε ζρεηηθή

5 SEREXPO 2019 ηνπ Δπηκειεηεξίνπ εξξψλ δηεπξχλεηαη

αλαθνίλσζε. Ο αξηζκφο ησλ δηαλπθηεξεχζεσλ ησλ επηζθεπηψλ,

ρσξηθά θαη ρξνληθά. Αθφκα πην αλαλεσκέλε, κε πινχζην

φπσο δηακνξθψζεθε απφ ηα ζηνηρεία μελνδνρείσλ κειψλ ηεο

πεξηερφκελν

ΔΞΘ, θαίλεηαη λα έρεη πηψζε θαηά 16.486. πγθεθξηκέλα, ην

πξνδηαγξαθψλ θαη επαξθέζηεξεο έθηαζεο, ζην ηξαηφπεδν

πξψην

Κνινθνηξψλε. Φέηνο, ε 5

εμάκελν

ηνπ

2019

θαηαγξάθεθαλ

1.099.095

ε

εγθαζίζηαηαη

ζε
ε

λέν

ηφπν,

πςειφηεξσλ

SEREXPO ππνδέρεηαη θαη

δηαλπθηεξεχζεηο, ελψ ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 2018 νη

θηινμελεί επηρεηξήζεηο απφ νιφθιεξε

δηαλπθηεξεχζεηο έθηαζαλ ηηο 1.115.581. ηα αμηνζεκείσηα ησλ

Βαιθάληα. ε απηή ηε κνλαδηθή επθαηξία δηθηχσζεο θαη

ζηνηρείσλ ηεο αλάιπζεο θαηαγξάθεηαη ε θαηαθφξπθε αχμεζε

πξνβνιήο, ην Δπηκειεηήξην εξξψλ θαιεί γηα ηελ ελεξγή

δηαλπθηεξεχζεσλ πνιηηψλ αζηαηηθψλ ρσξψλ θαη Αθγαλψλ.

ζπκκεηνρή.

πγθεθξηκέλα, απφ ηνλ Ηαλνπάξην κέρξη ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ

http://www.serreschamber.gr/seres/shared/index.jsp?contex

Ηνπλίνπ δηαπηζηψζεθε ηεξάζηηα αχμεζε ζε δηαλπθηεξεχζεηο

t=101&js=1

Γηα

ηελ Διιάδα θαη ηα

πεξηζζφηεξεο

πιεξνθνξίεο:

πνιηηψλ απφ δηάθνξεο αζηαηηθέο ρψξεο αιιά θαη απφ ην
Αθγαληζηάλ. Πξφθεηηαη γηα πξφζθπγεο θαη κεηαλάζηεο πνπ
θηινμελήζεθαλ ζε μελνδνρεία ηεο Θεζζαινλίθεο ζην πιαίζην

ΜΗΔΣ - Παξάηαζε έθζεζεο "Μεηακνξθψζεηο ελφο
δξφκνπ. Απφ ηελ Καπάλαηδα ζηελ νδφ Αγίνπ Μελά"

ζρεηηθψλ πξνγξακκάησλ θηινμελίαο. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ηνπο
ππνινγίδεηαη ζε 24.373 δηαλπθηεξεχζεηο θαη επεξεάδεη ηελ εηθφλα
ησλ δηαλπθηεξεχζεσλ ζηε Θεζζαινλίθε. Αθφκε έλα ζηνηρείν είλαη
ε

πηψζε

-4,54%

ησλ

δηαλπθηεξεχζεσλ

ησλ

Διιήλσλ

επηζθεπηψλ πνπ απνδίδεηαη ζε έλα βαζκφ ζηηο εθινγηθέο
αλακεηξήζεηο γηα ηηο Δπξσεθινγέο θαη ηελ Απηνδηνίθεζε ηνπ
Μαΐνπ θαη ηνπ Ηνπλίνπ, αλ θαη ε πησηηθή ηάζε είρε αξρίζεη λα
δηαθαίλεηαη ήδε απφ ηνπο πξψηνπο κήλεο ηνπ ρξφλνπ.

πσο καο ελεκέξσζε ην Μνξθσηηθφ Ίδξπκα ηεο Δζληθήο
Σξάπεδαο – Πνιηηηζηηθφ Κέληξν Θεζζαινλίθεο παξαηείλεηαη
έσο

ηo

άββαην

28

επηεκβξίνπ

2019,

ε

έθζεζε

«Μεηακνξθψζεηο ελφο δξφκνπ. Απφ ηελ Καπάλαηδα ζηελ
νδφ Αγίνπ Μελά» πνπ παξνπζηάδεηαη ζην Βηβιηνπσιείν ηνπ
ΜΗΔΣ (Σζηκηζθή 11). Χξάξην έθζεζεο: Γεπηέξα θαη Σεηάξηε
09.00-15.30.

Σξίηε,

Πέκπηε,

Παξαζθεπή

09.00-20.00,

άββαην 09.30-16.00. Απφ ηελ Γεπηέξα 27 Ηνπιίνπ έσο θαη
Τπνρξεσηηθή
ζηνπο
ηηκνθαηαιφγνπο
αλαςπρήο ε πιεξνθφξεζε ησλ ΑκεΑ

εζηίαζεο

θαη

ην άββαην 17 Απγνχζηνπ 2019, ην βηβιηνπσιείν θαη ε
έθζεζε ζα ιεηηνπξγνχλ κε ην αθφινπζν σξάξην: Γεπηέξα θαη
Σεηάξηε 09.00-15.30. Σξίηε, Πέκπηε, Παξαζθεπή θαη

χκθσλα κε ηελ ΤΑ 91354/2017 «Κσδηθνπνίεζε Καλφλσλ
Γηαθίλεζεο θαη Δκπνξίαο Πξντφλησλ θαη Παξνρήο Τπεξεζηψλ
(Καλφλεο ΓΗ.Δ.Π.Π.Τ.)»/ ΦΔΚ 2983/30-08-2017 ΣΔΤΥΟ Β/ ΑΓΑ
: Χ5Η465ΥΗ8-ΑΗ4, ελφηεηα 7.2 , άξζξν 70 «Σήξεζε
ηηκνθαηαιφγνπ» παξάγξαθνο 1Β, ηα θαηαζηήκαηα καδηθήο
εζηίαζεο θαη αλαςπρήο, νθείινπλ λα ζπκκνξθσζνχλ, ζχκθσλα
κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, γηα ηελ ππνρξέσζε ηνπο σο πξνο ηελ
ηήξεζε ελφο ηνπιάρηζηνλ ηηκνθαηαιφγνπ κε αλαγξαθή ησλ
πξνζθεξφκελσλ εηδψλ ηνπ, ζηνλ Κψδηθα Braille, ζε δηαθνξεηηθή
πεξίπησζε πξνβιέπνληαη γηα φζνπο δελ ηηο ηεξήζνπλ,
δηνηθεηηθέο θπξψζεηο θαη πξφζηηκα. Βάζεη ηεο Διιεληθήο
Ννκνζεζίαο θαη ζπγθεθξηκέλα θαηά ην Ν.4488/2017, ε Διιεληθή
γξαθή Μπξάηγ (Braille) αλαγλσξίδεηαη σο ν ηξφπνο γξαθήο ησλ
ηπθιψλ Διιήλσλ πνιηηψλ. Πξέπεη ινηπφλ ζην εμήο, λα ππάξρεη
ε ζρεηηθή κέξηκλα ψζηε θαη νη ηπθινί πειάηεο ησλ
θαηαζηεκάησλ, γηα ιφγνπο ίζεο κεηαρείξηζεο, λα έρνπλ ηνπο
θαηαιφγνπο ηνπο ζηελ θαηά Νφκν αλαγλσξηζκέλε γξαθή ηνπο
θαη λα έρνπλ ηζφηηκε πιεξνθφξεζε, φπσο θαη νη βιέπνληεο.
ζεο επηρεηξήζεηο δελ έρνπλ αθφκα ζπκκνξθσζεί κε ηηο
δηαηάμεηο, λα ην πξάμνπλ άκεζα. (Πεγή: News Letter no28 –
Δπηκειεηεξίνπ Υαιθηδηθήο).

άββαην 09.00-15.00. Ζ είζνδνο είλαη ειεχζεξε γηα ην θνηλφ.
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: ΜΗΔΣ: Σζηκηζθή 11, 546 24 Θεζζαινλίθε,
ηει. 2310.288.036, θαμ. 2310.226.460 , email: bookstorethessaloniki@miet.gr .

Δπηρεηξεκαηηθά Νέα
ΒΔΛΓΗΟ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηηο Βξπμέιιεο, απέζηεηιε ηελ
εηήζηα έθζεζε γηα ηελ νηθνλνκία θαη ηελ αλάπηπμε ησλ
νηθνλνκηθψλ θαη εκπνξηθψλ ζρέζεσλ Διιάδαο- Βειγίνπ γηα
ην έηνο 2018.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ
λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο
Διιάδαο ζηηο Βξπμέιιεο (www.agora.mfa.gr/be58) , ηει.
003225455506,
Email: ecocom-brussels@mfa.gr ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ
www.veth.gov.gr.

Αλαδήηεζε ζπλεξγαηψλ
Εεηήζεηο πλεξγαζίαο ΔΒΔΑ 2019
Σν Δκπνξηθφ & Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ αλαθνηλψλεη
ζηα κέιε ηνπ θαη ζε θάζε ελδηαθεξφκελν φηη νη αλαθεξφκελεο
ζηε ζπλέρεηα ειιεληθέο επηρεηξήζεηο θαη επηρεηξήζεηο ηνπ
εμσηεξηθνχ, επηζπκνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ κε ειιεληθέο,
πξνθεηκέλνπ λα ζπλεξγαζηνχλ ζηνπο ηνκείο πνπ αλαθέξνληαη
ζηελ θάζε δήηεζε.
ΔΛΛΑΓΑ
ΔΠΔΝΓΤΖ Δ ΔΛΛΖΝΗΚΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ
Σχπνο: πλεξγαζία
Απφ: 01/07/2019 Έσο: 01/07/2020
Ζκ/λία Σξνπνπνίεζεο: 01/07/2019
Καηεγνξία: ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ
Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΔΥΔΗ ΝΟΜΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ Δ ΠΔΛΑΣΔ
ΑΠΟ ΣΖΝ ΚΗΝΑ, ΟΗ ΟΠΟΗΟΗ ΔΥΟΤΝΔΚΓΖΛΧΔΗ ΔΝΣΟΝΟ
ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝ
ΝΑ
ΔΠΔΝΓΤΟΤΝ
Δ
ΔΛΛΖΝΗΚΔ
ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ. ΟΗ ΚΤΡΗΔΑΡΥΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΠΟΤ
ΥΡΔΗΑΕΟΝΣΑΗ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΔΗΓΟ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ, Ο
ΚΤΚΛΟΔΡΓΑΗΧΝ ΚΑΗ ΣΑ ΚΑΘΑΡΑ ΚΔΡΓΖ, ΣΟ ΑΝ Ζ
ΔΞΑΓΟΡΑ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΔΗΝΑΗ ΠΛΖΡΖ Ή ΚΑΗΜΔΗΟΦΖΦΗΚΖ
ΚΑΘΧ
ΚΑΗ
Ο,ΣΗΓΖΠΟΣΔ
ΆΛΛΟ
ΠΑΡΟΤΗΑΕΔΗ
ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝ/ΑΞΗΟΠΗΣΗΑ. ΣΟΜΔΓΑΛΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ ΣΧΝ
ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΔΠΗΘΤΜΔΗ
ΝΑ ΔΠΔΝΓΤΔΗ, ΑΡΥΗΚΑ,
ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΔΧ 1 ΔΚ.ΔΤΡΧ.
Δπηρείξεζε: ΠΑΝΟ - ΦΟΤΚΑΡΗΝΖ ΚΑΗ ΤΝΔΡΓΑΣΔ
ΓΗΚΖΓΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
Τπεχζπλνο: ΘΔΟΓΧΡΟ ΠΑΝΟΡΗΕΑΡΖ 13, 11634,
ΑΘΖΝΑ, ΔΛΛΑΓΑ
Σειέθσλν: 00302107218237
E-mail: spanosnomos@gmail.com
WEB: http://https://www.sflegallawfirm.com/
Αξ. Πξσηνθφιινπ: B.8365 Ζκ/λία Δπηζηνιήο: 25/06/2019 Α/Α
Δπηζηνιήο:
ΖΝΩΜ. ΑΡΑΒ. ΔΜΗΡΑΣΑ
ΔΞΑΓΧΓΖ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΣΑ ΖΑΔ
Σχπνο: πλεξγαζία
Απφ: 01/07/2019 Έσο: 01/07/2020
Ζκ/λία Σξνπνπνίεζεο: 01/07/2019
Καηεγνξία: ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝΔΜΗΡΑΣΗΝΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ
ΤΜΦΔΡΟΝΣΧΝ
ΔΝΓΗΑΦΔΡΔΣΑΗ
ΓΗΑ
ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΑΠΟΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ.
Δπηρείξεζε: G & D NATURAL PRODUCTS DWC LLC - FOOD
AND BEVERAGE TRADING
Τπεχζπλνο: EVA VOURAKI, ΖΝΧΜ. ΑΡΑΒ. ΔΜΗΡΑΣΑ
Σειέθσλν: 00971523976286, 00306909131276
E-mail: e.vouraki@gnd-natural-products.com
WEB: http://www.gnd-natural-products.com
Αξ. Πξσηνθφιινπ: B.8589 Ζκ/λία Δπηζηνιήο: 01/07/2019 Α/Α
Δπηζηνιήο:
ΜΔΞΗΚΟ
ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΡΑΜΑΣΧΝ
Σχπνο: πλεξγαζία
Απφ: 01/07/2019 Έσο: 01/07/2020
Ζκ/λία Σξνπνπνίεζεο: 01/07/2019
Καηεγνξία: ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΔΒΔΗΑ ΣΖ
ΔΛΛΑΓΟ ΣΟ ΜΔΞΗΚΟ: ΒΑΤΑΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΝ
ΠΟΛΗΣΔΗΑ ΓΟΤΑΝΑΥΑΚΟ ΣΟΤΜΔΞΗΚΟΤ ΔΝΓΗΑΦΔΡΔΣΑΗ ΓΗΑ
ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΔΛΛΖΝΔ ΠΑΡΑΓΧΓΟΤ ΔΗΓΗΚΧΝ
ΚΡΑΜΑΣΧΝ,ΚΔΡΑΜΗΚΧΝ,
ΤΑΛΗΚΧΝ
ΚΑΗ
ΛΟΗΠΧΝ
ΟΡΓΑΝΗΚΧΝ ΤΛΧΝ.
Δπηρείξεζε: MATMATCH
Τπεχζπλνο: HIRAM ESTRADA LOPEZ, ΜΔΞΗΚΟ
Σειέθσλν:
E-mail: lopez.external@matmatch.com, grem.mex@mfa.gr
WEB:
Αξ. Πξσηνθφιινπ: B.7429 Ζκ/λία Δπηζηνιήο: 05/06/2019 Α/Α
Δπηζηνιήο: 0

ΑΗΓΤΠΣΟ
ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΠΧΛΖΖ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΔΜΒΡΑΝΧΝ
ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝΜΔΜΒΡΑΝΧΝ
ΤΚΔΤΑΗΑ
Σχπνο: Πξνζθνξά
Απφ: 15/07/2019 Έσο: 15/07/2020
Ζκ/λία Σξνπνπνίεζεο: 17/07/2019
Καηεγνξία: ΠΧΛΖΖ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ.
Δπηρείξεζε: AL QUDS COMPANY FOR PLASTIC
Τπεχζπλνο: Mr.Mohamed Kamal, Export Specialist 6th
Industrial zone, Sadat City, ΑΗΓΤΠΣΟ
Σειέθσλν: +2 048 2630377, 78, +2 010 92309992
E-mail: export@alqudsplastic.com
WEB: http://www.alqudsplastic.com
Αξ. Πξσηνθφιινπ: Δ.7302 Ζκ/λία Δπηζηνιήο: 03/06/2019 Α/Α
Δπηζηνιήο: 0
ΑΗΓΤΠΣΟ
ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΠΧΛΖΖ ΑΝΓΡΗΚΧΝ, ΓΤΝΑΗΚΔΗΧΝ ΚΑΗ
ΠΑΗΓΗΚΧΝ ΔΝΓΤΜΑΣΧΝ
Σχπνο: Πξνζθνξά
Απφ: 15/07/2019 Έσο: 15/07/2020
Ζκ/λία Σξνπνπνίεζεο: 17/07/2019
Καηεγνξία: ΠΧΛΖΖ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ.
Δπηρείξεζε: Forever Schick for Ready Made Garments
Τπεχζπλνο: Mr. Mohammed Hussein Ibrahim, CEO124 Fadali
Tower, first round, Sidi Bishr Tribal, Alexandria, ΑΗΓΤΠΣΟ
Σειέθσλν: 002 035 333376, 002 010 63333048, 002 012
06800072
E-mail: Mohammedhussien201414@yahoo.com
WEB: http://www.foreverschick-eg.com
Αξ. Πξσηνθφιινπ: Δ.7301 Ζκ/λία Δπηζηνιήο: 03/06/2019 Α/Α
Δπηζηνιήο: 0
ΑΗΓΤΠΣΟ
ΑΝΑΕΖΣΖΖ
ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ
ΤΝΔΡΓΑΗΑ
ΑΗΓΤΠΣΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΟΤΓΡΑΣΖΡΗΟΠΟΗΔΗΣΑΗ ΣΖΝ
ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΔΠΗΠΛΧΝ ΜΔ ΔΛΛΖΝΗΚΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ
Σχπνο: Πξνζθνξά
Απφ: 15/07/2019 Έσο: 15/07/2020
Ζκ/λία Σξνπνπνίεζεο: 15/07/2019
Καηεγνξία:
ΤΝΔΡΓΑΗΑ
ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝΑΝΑΕΖΣΖΖ
ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ
ΤΝΔΡΓΑΗΑ
ΑΗΓΤΠΣΗΑΚΖ
ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΟΤ ΓΡΑΣΖΡΗΟΠΟΗΔΗΣΑΗΣΖΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ
ΔΠΗΠΛΧΝ ΜΔ ΔΛΛΖΝΗΚΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ
Δπηρείξεζε: French Home Furniture CO.
Τπεχζπλνο: Mrs. Amira Yaqout, Export Supervisor New
Damietta, Industrial Zone,, Damietta, ΑΗΓΤΠΣΟ
Σειέθσλν: +2 057 2424199, +2 012 73367814
E-mail: sales@frenchhomefurniture.com
WEB: http://www.frenchhomefurniture.com
Αξ. Πξσηνθφιινπ: Δ.7298 Ζκ/λία Δπηζηνιήο: 03/06/2019 Α/Α
Δπηζηνιήο: 0
ΑΗΓΤΠΣΟ
ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΠΧΛΖΖ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ
Σχπνο: Πξνζθνξά
Απφ: 15/07/2019 Έσο: 15/07/2020
Ζκ/λία Σξνπνπνίεζεο: 15/07/2019
Καηεγνξία: ΠΧΛΖΖ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ
ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΠΧΛΖΖ ΠΛΑΣΗΚΧΝ
Δπηρείξεζε: EL Alameya For Car Plastics (Auto Plast)
Τπεχζπλνο: Mr. Alaa Samy, Export ManagerIndustrial Zone
A3-piece no.13 Takseem El Sherif, 10th of Ramadan,
ΑΗΓΤΠΣΟ
Σειέθσλν: +20100 1136172
E-mail: info@autoplastegypt.com
WEB: http://www.autoplastegypt.com
Αξ. Πξσηνθφιινπ: Δ.7297 Ζκ/λία Δπηζηνιήο: 03/06/2019 Α/Α
Δπηζηνιήο: 0

Δθζέζεηο ζηελ Διιάδα

AUTOTEC EXPO 2019
Πφιε: mec Παηαλίαο, Αζήλα.
Ζκεξνκελία: 27-29/ 09/2019
Δθζέκαηα: Αληαιιαθηηθά, Δπηζθεπή, πληήξεζε θαη
Φξνληίδα Δπηβαηηθψλ θαη Φνξηεγψλ Απηνθηλήησλ
Πιεξνθνξίεο:
Site:
www.be-best.gr
,
v.georgaki@be-best.gr , ηει: (0030) 2169390315

Δθζέζεηο ζηελ Διιάδα (ζπλέρεηα)

Email:

ε

84 ΓΔΘ
Πφιε: Δθζεζηαθφ Κέληξν ΓΔΘ – HELEXPO.
Ζκεξνκελία: 07-15/ 09/2019.
Δθζέκαηα: Γεληθή Γηεζλήο Έθζεζε
Πιεξνθνξίεο: Site: https://tif.helexpo.gr/ , ηει: 2310291548
TTGW 2019
Πφιε: ηάδην Δηξήλεο θαη Φηιίαο, Αζήλα
Ζκεξνκελία: 27-29/ 09/2019
Δθζέκαηα: Παγθφζκηα Έθζεζε Θεκαηηθνχ ΣνπξηζκνχΓαζηξνλνκίαο θαη Οίλνπ.
Πιεξνθνξίεο: Site: http://ttgw.gr/ , ηει: 211 012 9575
KAVALAEXPO 2019
Πφιε: Νέα Καξβάιε Καβάιαο
Ζκεξνκελία: 27-30/ 09/2019
Δθζέκαηα: δηεζλήο έθζεζε
Πιεξνθνξίεο: Site: www.kcci.gr ,
https://www.kavalaexpo.gr/ T: 2510 222212
10Ζ ΔΜΠΟΡΟΒΗΟΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΗΑΚΖ
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ
ΠΗΔΡΗΑ - ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ
Πφιε: Γήκνο Καηεξίλεο – Οηθηζκφο Αλδξνκάρεο, Καηεξίλε
Ζκεξνκελία: 27/09-02/ 10/2019
Δθζέκαηα: θαηλνηνκία, εμσζηξέθεηα ηνπηθψλ πξντφλησλ.
Πιεξνθνξίεο: Site: www.champier.gr
, Email:
info@champier.gr
, ηει: 23510 23211 εζση. 3 & 7, Φαμ:
23510
25124,
Facebook:
https://www.facebook.com/Δκπνξνβηνηερληθή-ΔθζεζηαθήΓξαζηεξηφηεηα-Πηεξίαο-Κεληξηθήο-Μαθεδνλίαο516116192256604/
ΟΗΚΟΓΟΜΖ EXPO 2019
Πφιε: Metropolitan Expo
Ζκεξνκελία: 18 – 20 Οθησβξίνπ 2019
Δθζέκαηα: επαγγεικαηηθή έθζεζε θιάδνπ θαηαζθεπψλ
Πιεξνθνξίεο: http://buildexpogreece.com/
Ζ

7 ΓΗΔΘΝΖ ΈΚΘΔΖ «ΔΦΟΓΗΑΣΗΚΖ ΑΛΤΗΓΑ &
LOGISTICS»
Πφιε: Metropolitan Expo. Αζήλα
Ζκεξνκελία: 2-4 Ννεκβξίνπ 2019
Δθζέκαηα: Μεηαθνξέο. Απνζήθε, πζθεπαζία, Γηαθίλεζε
Πιεξνθνξίεο: site: http://www.supplychainexpo.gr/ , ηει:
210 9010040, e-mail: info@omind.gr
Ζ

2 ΓΗΔΘΝΖ ΈΚΘΔΖ «CARGO TRUCK & VAN EXPO»
Πφιε: Metropolitan Expo, Αζήλα
Ζκεξνκελία: 2-4 Ννεκβξίνπ 2019
Δθζέκαηα: Δπαγγεικαηηθά νρήκαηα
Πιεξνθνξίεο: site: http://www.supplychainexpo.gr/el/truckvan-expo/ , ηει: 210 9010040, e-mail: info@omind.gr
Ergo Marathon Expo 2019
Πφιε: Κιεηζηφ Γήπεδν Φαιήξνπ
Ζκεξνκελία: 6-9 Ννεκβξίνπ 2019
Δθζέκαηα: έθζεζε αζιεηηζκνχ
Πιεξνθνξίεο:https://athensclassicmarathonexpo.gr/index.p
hp/gr/

AGROLAND19
Πφιε: Παηαλία, Αηηηθή
Ζκεξνκελία: 22-24 Ννεκβξίνπ
Δθζέκαηα: Έθζεζε Λαραληθψλ, Φξνχησλ θαη Αξσκαηηθψλ
Φπηψλ
Πιεξνθνξίεο: Site: https://www.agroland-expo.gr/ , ηει: +30
210 8056205, 207, e-mail: info3ek@otenet.gr
eCOMMERCE&DIGITAL MARKETING EXPO 2019
Πφιε: Εάππεην Μέγαξν, Αζήλα
Ζκεξνκελία: 23-24 Ννεκβξίνπ
Δθζέκαηα: Έθζεζε Digital Marketing
Πιεξνθνξίεο:Site:https://www.ecdmexpo.com/index.php/e/,
ηει:+302109245577,e-mail: info@verticom.gr

Γηεζλείο Δθζέζεηο
Lifestyle Turkey 2019
Ζκεξνκελία: 22- 24 Απγνχζηνπ 2019
Δθζέκαηα: Έθζεζε Μφδαο
Πιεξνθνξίεο: http://www.lifestyle-turkey.com/index.html
ITU TELECOM WORLD 2019
Πφιε: Βνπδαπέζηε, Οπγγαξία
Ζκεξνκελία: 09-12 επηεκβξίνπ 2019
Δθζέκαηα: Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο & Δπηθνηλσλίαο
Πιεξνθνξίεο:
https://www.itu.int/en/ITUTELECOM/Pages/world2019.aspx
PIKTECH
Πφιε: Denizli, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 17 -19 Οθησβξίνπ 2019
Δθζέκαηα: πξντφληα θισζηνυθαληνπξγίαο
Πιεξνθνξίεο: http://www.terminfuarcilik.com/
ISAF SECURITY 2019
Πφιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 17 -20 Οθησβξίνπ 2019
ε
Δθζέκαηα: 23 Γηεζλήο Έθζεζε Πξντφλησλ Αζθάιεηαο θαη
Rfid
Πιεξνθνξίεο: https://www.isaffuari.com/en/
ISAF I.T SECURITY 2019
Πφιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 17 -20 Οθησβξίνπ 2019
ε
Δθζέκαηα: 8 Γηεζλήο Έθζεζε Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ θαη
Γηθηχσλ
Πιεξνθνξίεο: https://www.isaffuari.com/en/
ISAF SMART HOME 2019
Πφιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 17 -20 Οθησβξίνπ 2019
ε
Δθζέκαηα: 8
Γηεζλήο Έθζεζε Έμππλσλ
πζηεκάησλ θαη Απηνκαηηζκψλ
Πιεξνθνξίεο: https://www.isaffuari.com/en/

Οηθηαθψλ

ISAF & FIRE RESCUE 2019
Πφιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 17 -20 Οθησβξίνπ 2019
Δθζέκαηα: Σνκείο ππξφο, Γηάζσζεο, Έξεπλαο
Γηαρείξηζεο Δπεηγνπζψλ Καηαζηάζεσλ
Πιεξνθνξίεο: https://www.isaffuari.com/en/
ISAF SAFETY & HEALTHY 2019
Πφιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 17 -20 Οθησβξίνπ 2019
Δθζέκαηα: Σνκείο επαγγεικαηηθήο αζθάιεηαο θαη πγείαο
Πιεξνθνξίεο: https://www.isaffuari.com/en/

θαη

Γηαγσληζκνί ζηελ Διιάδα
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29/07/19 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΤΝΟΠΣΗΚΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ

ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ

ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΑΛΧΗΜΧΝ ΤΛΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΤΚΔΤΔ
ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΔΚΡΖΚΣΗΚΧΝ ΣΧΝ ΑΔΡΟΛΗΜΔΝΧΝ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΑΗ
ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΣΖΛ.210-8916356
475

29/07/19 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΝΗΚΑΗΑ -

ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΧΝ ΚΔΝΣΡΗΚΧΝ ΚΛΗΜΑΣΗΣΗΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ

ΠΔΗΡΑΗΑ "ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ"

ΣΖΛ.213 2077407-8
470

30/07/19 ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΤΝΟΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΕΑΚΤΝΘΟΤ

ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΧΝ ΔΗΓΧΝ: Α. ΒΑΜΒΑΚΗ

«ΑΓΗΟ ΓΗΟΝΤΗΟ»

ΤΓΡΟΦΗΛΟ,Β.ΥΑΡΣΟΒΑΜΒΑΚΑ ΣΖΛ.26953-60606
471

472

30/07/19 ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΑΛΧΗΜΧΝ ΤΛΗΚΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ ΣΖΛ.26953-60606

ΕΑΚΤΝΘΟΤ«ΑΓΗΟ ΓΗΟΝΤΗΟ»

30/07/19 ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΤΝΟΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ

ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΧΝ ΟΤΡΟΛΟΓΗΑ, ΜΔ ΣΑΤΣΟΥΡΟΝΖ ΠΑΡΑΥΧΡΖΖ

«ΑΓΗΟ ΓΗΟΝΤΗΟ»

ΤΝΟΓΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΖ ΚΑΘΧ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΑΛΧΗΜΧΝ ΠΟΤ
ΑΠΑΗΣΟΤΝΣΑΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΧΝ ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΣΖΛ.26953-60606
473

30/07/19 ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΤΝΟΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΖ

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΕΑΚΤΝΘΟΤ

ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ : ΤΠΖΡΔΗΔ ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ

«ΑΓΗΟ ΓΗΟΝΤΗΟ»

ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ, ΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΤΝΑΦΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΚΑΛΤΦΖ ΑΝΑΓΚΧΝ ΔΝΟ ΔΣΟΤ ΣΖΛ.26953-60606
474

30/07/19 ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΤΝΟΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΖ

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ

ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΤΠΖΡΔΗΔ ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ

«ΑΓΗΟ ΓΗΟΝΤΗΟ»

ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ, ΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΤΝΑΦΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ, ΥΧΡΗ
ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΛΤΦΖ ΑΝΑΓΚΧΝ ΔΝΟ ΔΣΟΤ ΣΖΛ.2695360606
464

01/08/19 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ

ΤΝΣΖΡΖΖ ΠΑΓΗΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΖΛ.2313307190

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ «ΓΔΧΡΓΗΟ
ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ»

469

01/08/19 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΚΤΛΗΚΔΗΟΤ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΧΝ

ΜΔΡΑΡΥΗΑ ΗΠΠΗΚΟΤ - ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

ΚΤΛΗΚΔΗΧΝ - ΚΦΜ ΚΑΗ ΣΟΤ ΤΗΣΗΟΤ ΣΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ - ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΧΝ
ΤΠΟΜΟΝΑΓΧΝ – ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΧΝ ΠΔ ΓΡΑΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΖΛ.834-1244
477

8/08/19 ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ " ΤΚΔΤΖ

424 ΓΝΔ

ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ ΑΔΡΑ " ΣΖΛ.2310 381080
463

26/08/19 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΔΘΝΖ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ

ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΜΔ ΣΗΣΛΟ «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΧΝ, ΑΓΡΑΝΧΝ ΚΑΗ
ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΣΗΜΔΝΣΟΤ» ΣΖΛ.2132141216
466

03/09/19 ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΜΔ ΚΟΠΟ ΣΖ
ΤΝΑΦΖ ΤΜΦΧΝΗΑ - ΠΛΑΗΗΟ ΣΡΗΧΝ ΔΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΧΝ ΚΤΛΧΝ ΦΡΟΤΡΖΖ - ΑΝΗΥΝΔΤΖ - ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ
ΓΗΑΧΖ ΣΖΛ.210-8705015

ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ

Γηαγσληζκνί ζηελ Διιάδα (ζπλέρεηα)

476

4/097/19 ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ "

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑ ΒΟΛΟΤ

ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΤΗΜΑΣΟ ΚΑΗ ΣΔΓΝΟΤ - ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΣΖΛ.24213

"ΑΥΗΛΛΟΠΟΤΛΔΗΟ"

51133
09/09/19 3ν ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΤΝΑΦΖ ΚΑΗ ΔΚΣΔΛΔΖ

467

ΑΝΧΣΑΣΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΤΜΒΑΖ, ΓΗΑ ΣΟ ΤΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ»
ΣΖΛ.210-3483161
16/09/19 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ

468

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΝΑΤΣΗΚΟΤ

ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 5 RHIB ΓΗΑ ΠΟΛΔΜΗΚΑ ΠΛΟΗΑ ΣΟΤ
ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΣΟΛΟΤ (ΜΔΣΑ ΜΖΥΑΝΖ), ΣΡΗΧΝ(3) 4,7κ ΔΧ 4,9κ ΚΑΗ
ΓΤΟ(2) 5,7κ ΔΧ 6,3κ ΣΖΛ.210-6551691





Δπηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δπηκειεηεξίνπ καο www.veth.gov.gr, γηα πιεξέζηεξε ελεκέξσζή ζαο ζε
ζέκαηα επηρεηξεκαηηθνχ ελδηαθέξνληνο: Πξνθεξχμεηο πξνγξακκάησλ, Διιεληθέο θαη Γηεζλείο Δθζέζεηο, Εεηήζεηο
πλεξγαζηψλ, Δπηρεηξεκαηηθέο Απνζηνιέο, πλέδξηα, θ.α
Νέεο ππεξεζίεο Κεληξηθήο Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο (ΚΔΔΔ) πξνο ηηο επηρεηξήζεηο - κέιε ησλ
Δπηκειεηεξίσλ: Σέζζεξεηο πξσηνπφξεο ηερλνινγηθά ππεξεζίεο, νη νπνίεο είλαη πξνζβάζηκεο θαη κέζσ ηεο
ηζηνζειίδαο ηνπ ΒΔΘ (www.veth.gov.gr), πξνζθέξεη ε Κεληξηθή Έλσζε Δπηκειεηεξίσλ (ΚΔΔΔ) ζην ζχλνιν ησλ
Διιεληθψλ επηρεηξήζεσλ-κειψλ ησλ Δπηκειεηεξίσλ.
Πξφθεηηαη γηα ηελ ππεξεζία εχξεζεο επελδπηηθψλ πξνγξακκάησλ (http://investmenttools.uhc.gr/ ), ηελ
ππεξεζία ειεθηξνληθήο (εμ απνζηάζεσο) εθπαίδεπζεο (http://elearning.uhc.gr/) , ηελ ππεξεζία
ζπκβνπιεπηηθήο θαζνδήγεζεο (https://e-consulting.uhc.gr) θαη ηελ ππεξεζία ελεκέξσζεο θαη επηθνηλσλίαο
κεηαμχ επηρεηξήζεσλ κειψλ ησλ Δπηκειεηεξίσλ (https://businessplatform.uhc.gr ) . Με ηελ πξψηε ππεξεζία,
νη επηρεηξήζεηο ζα κπνξνχλ λα αλαηξέρνπλ γηα λα αληινχλ φιεο ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο γηα φια ηα λέα
επελδπηηθά πξνγξάκκαηα θαη πξνγξάκκαηα απαζρφιεζεο, φπσο θαη φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο έληαμήο ηνπο ζε
απηά. Με ηελ δεχηεξε ππεξεζία ειεθηξνληθήο (εμ απνζηάζεσο) αζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο νη επηρεηξήζεηο έρνπλ
ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε ειεθηξνληθή βηβιηνζήθε, ζηελ νπνία έρεη αλαπηπρζεί κεγάινο αξηζκφο καζεκάησλ
αζχγρξνλεο ηειεθαηάξηηζεο. Με ηελ ηξίηε ππεξεζία κέζσ ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο ζπκβνπιεπηηθήο,
κε ζχγρξνλα κέζα θαη κεζφδνπο παξέρνληαη ζε επηρεηξήζεηο – κέιε δηαδξαζηηθέο ππεξεζίεο ζπκβνπιεπηηθήο
θαζνδήγεζεο. Με ηελ ηέηαξηε ππεξεζία παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηηο κηθξέο θπξίσο επηρεηξήζεηο πνπ δελ έρνπλ
δηθφ ηνπο ζχζηεκα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ, λα αλαξηνχλ εηδήζεηο θαη λα έξρνληαη ζε θαζεκεξηλή επηθνηλσλία
κε άιιεο επηρεηξήζεηο.

