Αύγνπζηνο 2016

ΟΑΔΓ «Πξόγξακκα απόθηεζεο εξγαζηαθήο
εκπεηξίαο γηα 10.000 αλέξγνπο ειηθίαο 18-24 εηώλ ζε
επηρεηξήζεηο ηνπ ηδηωηηθνύ ηνκέα θαη ζε ΚΟΗΝΔΠ
Η Γηνηθήηξηα ηνπ Οξγαληζκνχ Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ
Γπλακηθνχ (Ο.Α.Δ.Γ.), έρνληαο ππφςε:
1. ηελ κε αξηζκ. 35453/702/1-8-2016 ΚΤΑ (ΦΔΚ 2425/Β/05-082016).
2. ην άξζξν 83 ηνπ λ. 4368/2016 (ΦΔΚ 21/Α/21-2-2016)
3. ηελ κε αξηζκ. πξση. 6766/31-5-2016 Απφθαζε Έληαμεο
φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηελ κε αξηζκ. πξση.
8111/22-6-2016 Απφθαζε Έληαμεο ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο
Γηαρείξηζεο
ΔΠ
«Αλάπηπμε
Αλζξψπηλνπ
Γπλακηθνχ,
Δθπαίδεπζε & Γηα βίνπ Μάζεζεο» ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο,
Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ.
Καιεί ηνπο παξφρνπο πνπ επηζπκνχλ λα εληαρζνχλ ζην
πξφγξακκα λα ππνβάινπλ κε ειεθηξνληθό ηξόπν αίηεζε
ε
εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο από 22-8-2016 θαη ώξα 12
κεζεκβξηλή έωο θαη 22-9-2016 θαη ώξα 12ε κεζεκβξηλή κε
ηελ επηθύιαμε ηνπ Κεθαιαίνπ 15 ηεο
Νν8/2016
Πξόζθιεζεο,
ζηνλ
δηαδηθηπαθφ
ηφπν
ηνπ
ΟΑΔΔ
www.oaed.gr, ρξεζηκνπνηψληαο ην ζρεηηθφ πεδίν
θαηαρψξηζεο ειεθηξνληθψλ αηηήζεσλ. Οη ηνπνζεηήζεηο
δηελεξγνχληαη βάζεη ηωλ πηλάθωλ Καηάηαμεο ΩθεινπκέλωλΑζθνπκέλωλ, ζχκθσλα κε ηελ κε αξηζκ 35453/702/1-8-2016
ΚΤΑ(ΦΔΚ 2425/Β/05-08- 2016).
Σν πξφγξακκα Απφθηεζεο Δξγαζηαθήο Δκπεηξίαο ζε
επηρεηξήζεηο θαη εξγνδφηεο ηνπ Ιδησηηθνχ Σνκέα θαη ζε
ΚΟΙΝΔΠ, γηα 10.000 αλέξγνπο λένπο ειηθίαο 18-24 εηψλ
αθνξά απνθνίηνπο δεπηεξνβάζκηαο (Γεληθνύ Λπθείνπ,
Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ, ΔΠΑ) θαη ηξηηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο (ΑΔΗ, ΣΔΗ), πνπ παξακέλνπλ εθηόο αγνξάο
εξγαζίαο, εθπαίδεπζεο ή θαηάξηηζεο. Οη πηπρηνχρνη ρνιψλ
ηεο αιινδαπήο πξέπεη λα είλαη θάηνρνη αληίζηνηρσλ ηζφηηκσλ
ηίηισλ ζπνπδψλ, αλαγλσξηζκέλσλ απφ ην ΓΟΑΣΑΠ.
Ο ΟΑΔΓ ζα θαηαβάιεη ζηνπο αζθνύκελνπο ειηθίαο 18-24
εηώλ θαζαξή εκεξήζηα απνδεκίωζε 18 επξώ γηα θάζε εκέξα
άζθεζήο ηνπο. Οη αζθνχκελνη ππάγνληαη ζηελ αζθάιηζε ηνπ
ζπλεηζπξαηηφκελνπ θιάδνπ αζζελείαο ζε είδνο (ΔΟΠΤΤ) θαη
αζθαιίδνληαη γηα ηαηξνθαξκαθεπηηθή θάιπςε θαη επαγγεικαηηθφ
θίλδπλν ζην ΙΚΑ-ΔΣΑΜ απφ ηνλ ΟΑΔΓ. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο
ηεηξάκελεο Δξγαζηαθήο Δκπεηξίαο, νη πξαθηηθά αζθνχκελνη ζα
έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζε πξφγξακκα
επηδφηεζεο ζέζεσλ εξγαζίαο δηάξθεηαο νθηψ κελψλ (ζα εθδνζεί
αληίζηνηρε Γεκφζηα Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο
πξνο ηηο επηρεηξήζεηο πξηλ ηε ιήμε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο).
Σν πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε ηδηωηηθέο επηρεηξήζεηο,
Κνηλωληθέο πλεηαηξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο (ΚΟΗΝ..ΔΠ.) θαη
γεληθά εξγνδόηεο ηνπ ηδηωηηθνύ ηνκέα πνπ αζθνχλ
νηθνλνκηθή
δξαζηεξηφηεηα.
Πξνυπφζεζε
έληαμεο
ηεο
επηρείξεζεο ζην πξφγξακκα είλαη λα κελ έρεη πξνβεί ζε κείσζε
ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ιφγσ θαηαγγειίαο ζχκβαζεο ηνπ
πξνζσπηθνχ ηεο (απφιπζε ρσξίο αληηθαηάζηαζε) ζην ρξνληθφ
δηάζηεκα ησλ 30 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πνπ πξνεγνχληαη

Έηνο 15ν

Σεύρνο 34

ηεο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο εθδήισζεο
ελδηαθέξνληνο.
Κάζε επηρείξεζε ή εξγνδφηεο κπνξεί λα εληαρζεί ζην
πξφγξακκα γηα έλαλ έσο θαη 10 αζθνχκελνπο αλάινγα κε ην
πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί (γηα έλαλ σθεινχκελν κπνξνχλ
λα εληαρζνχλ επηρεηξήζεηο κε πξνζσπηθφ έσο ηξία άηνκα, γηα
δχν σθεινχκελνπο επηρεηξήζεηο κε πξνζσπηθφ 4-9, γηα ηξεηο
σθεινχκελνπο επηρεηξήζεηο κε πξνζσπηθφ 10-19, γηα πέληε
σθεινχκελνπο επηρεηξήζεηο κε πξνζσπηθφ 20-30, γηα νθηψ
σθεινχκελνπο επηρεηξήζεηο κε πξνζσπηθφ 31-50 θαη γηα 10
σθεινχκελνπο επηρεηξήζεηο κε πξνζσπηθφ άλσ ησλ 50
αηφκσλ).
Η εξγαζηαθή εκπεηξία γίλεηαη κε επίβιεςε ζην ρψξν
εξγαζίαο θαη έρεη δηάξθεηα ηεζζάξσλ κελψλ. Οξίδεηαη ζηηο 6
ψξεο εκεξεζίσο θαη πέληε εκέξεο ηελ εβδνκάδα (Γεπηέξα
έσο θαη Παξαζθεπή), ρσξίο λα είλαη δπλαηή ε απφθηεζε
εξγαζηαθήο εκπεηξίαο κεηά ηελ 22ε ψξα βξαδηλή έσο θαη ηελ
ε
6 ψξα πξσηλή. Σν ζχλνιν ησλ εκεξψλ απφθηεζεο
εξγαζηαθήο εκπεηξίαο αλέξρεηαη ζηηο 88 εκέξεο θαη ειέγρεηαη
απφ ην αξκφδην ΚΠΑ2 αιιά θαη απφ ην ΟΠ (Οινθιεξσκέλν
Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα) ηνπ ΟΑΔΓ. Οη αζθνχκελνη κπνξνχλ
λα απνπζηάζνπλ κέρξη 15 εκεξνινγηαθέο εκέξεο θαζ’φιε ηε
δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Η επηρείξεζε ππνρξενχηαη λα
δηαηεξεί κεληαίν παξνπζηνιφγην ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ
αζθνχκελν θαη ηελ ίδηα γηα θάζε εκέξα άζθεζεο.
Οη επηρεηξήζεηο πνπ επηζπκνχλ λα εληαρζνχλ ζην
πξφγξακκα ζα θιεζνχλ λα ππνβάινπλ κε ειεθηξνληθφ ηξφπν
ηελ αίηεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληφο ηνπο ζηνλ δηαδηθηπαθφ
ηφπν ηνπ ΟΑΔΓ www.oaed.gr, ρξεζηκνπνηψληαο ην ζρεηηθφ
πεδίν θαηαρώξηζεο ειεθηξνληθώλ αηηήζεωλ. Οη
επηρεηξήζεηο πνπ δηαζέηνπλ θωδηθνύο πξόζβαζεο ζην
πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ ΟΑΔΓ θαη επηζπκνχλ λα
εληαρζνχλ ζην πξφγξακκα, εθφζνλ ππάξρνπλ θελέο ζέζεηο,
ππνβάιινπλ ειεθηξνληθά κφλν κηα αίηεζε εθδήισζεο
ελδηαθέξνληνο– εληνιή θελήο ζέζεο – ππεχζπλε δήισζε,
Οη ιεπηνκέξεηεο θαη νη φξνη πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο,
πεξηιακβάλνληαη ζηε Γεκφζηα Πξφζθιεζε Νν 8/2016 πνπ
έρεη αλαξηεζεί ζην portal ηνπ ΟΑΔΓ www.oaed.gr.
Δθδήιωζε Τπνζηήξημεο Start – Up από ηνλ νξγαληζκό
Reload Greece
Η εθδήισζε ππνζηήξημεο Start-Up ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ
05 -09 επηεκβξίνπ 2016 απφ ηνλ νξγαληζκφ Reload Greece
ζην Deree- Ακεξηθάληθν Κνιέγην Διιάδαο ζηελ Αζήλα.
Σν Reload Greece είλαη ην Κέληξν ηεο Διιεληθήο
Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ζην Λνλδίλν πνπ πξνζπαζεί λα βξεη
θαηλνηφκεο ιχζεηο σο πξνο ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή
αλάθακςε ηεο ρψξαο. Σν πελζήκεξν απηφ εθπαηδεπηηθφ
πξφγξακκα κε δηεζλή ραξαθηήξα θέξλεη θνληά ζπκκεηέρνληεο
απφ ηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ, κε ζθνπφ ηελ αλάδεημε θαη
ελίζρπζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, πξνζθέξνληαο
ππνζηήξημε ζε φζνπο έρνπλ πξψηκεο επηρεηξεκαηηθέο ηδέεο
θαη βνεζψληαο ηνπο λα ηηο εμειίμνπλ ζε πινπνηήζηκα
επηρεηξεκαηηθά πιάλα.
Γηα
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο:
site:
https://teamupstartup16.splashthat.com/.

Δλέξγεηεο Γηαβνύιεπζεο – Δλεκέξωζεο γηα ηελ
πξνεηνηκαζία ηνπ Πξνγξάκκαηνο CLLD/LEADER '' Σνπηθή
Αλάπηπμε κε Πξωηνβνπιία Σνπηθώλ Κνηλνηήηωλ'
Η Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Ννκνχ Θεζζαινλίθεο καο γλσξίδεη φηη
ζε ζπλέρεηα ησλ πξνεγνχκελσλ ελεξγεηψλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία
ηνπ πξνγξάκκαηνο CLLD / LEADER «Σνπηθή Αλάπηπμε κε
Πξσηνβνπιία Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ» ζηελ χπαηζξν ηνπ Ννκνχ
Θεζζαινλίθεο έρεη θαηαξηηζζεί ην αθφινπζν πξφγξακκα
ελεκεξσηηθψλ εθδειψζεσλ δηαβνχιεπζεο γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ
θαθέινπ Β γηα ην Σνπηθφ Πξφγξακκα πνπ πεξηιακβάλεη ηελ
πεξηνρή ησλ Γήκσλ Λαγθαδά θαη Βφιβεο θαη ηκεκάησλ ησλ
Γήκσλ Γέιηα, Ωξαηφθαζηξνπ, Ππιαίαο- Υνξηηάηε, Θέξκεο θαη
Θεξκατθνχ.
Η πξψηε ελεκεξσηηθή εθδήισζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ
Γεπηέξα 29 Απγνχζηνπ 2016 θαη ψξα 19:30 ζην Γεκνηηθφ
Θέαηξν
Δπαλσκήο
θαη
ε
δεχηεξε
εθδήισζε
ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Σξίηε 30 Απγνχζηνπ 2016 ζηελ Αίζνπζα
πλεδξηάζεσλ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Πξψελ Γήκνπ Βαζηιηθψλ.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.: 2310801070, θαμ:
2310403593, email: aneth@aneth.gr, site: www.aneth.gr .

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Κωλζηαληηλνύπνιε ηεο
Σνπξθίαο
Σν Διιελνηνπξθηθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία κε
ηε δηνξγαλψηξηα εηαηξία πξαγκαηνπνηνχλ επηρεηξεκαηηθή
εο
απνζηνιή ζηα πιαίζηα ηεο 56 Γηεζλήο Έθζεζεο γηα Παπνχηζηα
- AYMOD
ζηηο 26 - 29 επηεκβξίνπ 2016 ζηελ
Κσλζηαληηλνχπνιε ηεο Σνπξθίαο
θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο
εγθαηαζηάζεηο: ηεο CNR. Σν Δπηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία κε ηε
δηνξγαλψηξηα εηαηξία θαιχπηνπλ ην θφζηνο ηνπ μελνδνρείνπ 5
αζηέξσλ γηα 2 λχρηεο κε πξσηλφ, ην θφζηνο κεηαθνξάο απφ ην
αεξνδξφκην πξνο ην μελνδνρείν θαη απφ ην μελνδνρείν πξνο ην
εθζεζηαθφ ρψξν θαη αληηζηξφθσο θαζεκεξηλά, δσξεάλ εηζηηήξην
γηα ηελ είζνδν ζηελ έθζεζε. ηελ αλσηέξσ έθζεζε κπνξνχλ λα
ιάβνπλ κέξνο ηα κέιε ηνπ επηκειεηεξίνπ θαζψο θαη λέα κέιε
ε
πνπ ζα εγγξαθνχλ ζην ΔΣΔΔ έσο ηελ 24 επηεκβξίνπ 2016. H
ζπκκεηνρή ζηελ έθζεζε γηα παιηά θαη λέα κέιε είλαη έσο δχν
άηνκα. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην ηει. 211 7000264-7,
θαμ: 2110127466, e-mail: info@etee.gr , fairs@etee.gr , site:
www.etee.gr.
Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Κωλζηαληηλνύπνιε ηεο
Σνπξθίαο
Σν Διιελνηνπξθηθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία κε
ηε δηνξγαλψηξηα εηαηξία πξαγκαηνπνηνχλ επηρεηξεκαηηθή
απνζηνιή ζηα πιαίζηα ηεο έθζεζεο γηα εξγαιεηνκεραλέο,
θαηεξγαζία κεηάιισλ θ.α. MAKTEK EURASIA 2016 ζηηο 11 - 16
Οθησβξίνπ 2016 ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ηεο Σνπξθίαο θαη
ζπγθεθξηκέλα ζηηο εγθαηαζηάζεηο: Tuyap Instanbul Fair and
Congress Center. Σν Δπηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία κε ηε
δηνξγαλψηξηα εηαηξία θαιχπηνπλ ην θφζηνο ηνπ μελνδνρείνπ 4 ή
5 αζηέξσλ γηα 2 λχρηεο κε πξσηλφ, ην θφζηνο κεηαθνξάο απφ ην
αεξνδξφκην πξνο ην μελνδνρείν θαη απφ ην μελνδνρείν πξνο ην
εθζεζηαθφ ρψξν θαη αληηζηξφθσο θαζεκεξηλά, δσξεάλ εηζηηήξην
γηα ηελ είζνδν ζηελ έθζεζε, ρξήζε ηεο αίζνπζαο VIP ηνπ
εθζεζηαθνχ θέληξνπ γηα επηρεηξεκαηηθέο ζπλαληήζεηο. Γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην ηει. 211 7000264-7, θαμ:
2110127466, e-mail: info@etee.gr, fairs@etee.gr , site:
www.etee.gr .
Εήηεζε ζπλεξγαζίαο από Διιεληθή Δπηρείξεζε
Η εηαηξία Robovision πξνζθέξεη ζπζηήκαηα γηα ηελ πνηφηεηα θαη
ηε κείσζε θφζηνπο. Γξαζηεξηνπνηείηαη ζηε κειέηε, εθαξκνγή θαη
εκπνξία ζπζηεκάησλ νπηηθνχ ειέγρνπ πξντφλησλ θαη ζηελ
εθαξκνγή ειέγρνπ ζπζηεκάησλ θσδηθψλ (Barcode, 2D, Code,
LOT) βηνκεραληθή παξαγσγή. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο:
ηει: +302310672436, +302105157861 , θηλ: +306936661589 ,
email: ca@robovision.gr

'' Σν πλεξγείν ωο Δπηρείξεζε '' Δπθαηξίεο θαη Σξόπνη
Αλάπηπμεο ζηελ Οηθνλνκηθή Κξίζε
Σν Ιλζηηηνχην ΙΓΔΔΑ, ε Γ..Δ.Β.Δ.Δ θαη ε Οκνζπνλδία
Ο.Δ.Β.Δ..εξξψλ ζε ζπλεξγαζία κε εθιεθηνχο εηζεγεηέο θαη
εο
ζπλεξγάηεο αλαθνίλσζε ηελ δηνξγάλσζε ηεο 5 εκεξίδαο
Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο Κεληξηθήο, Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη
Θξάθεο κε ζέκα: «Σν πλεξγείν σο Δπηρείξεζε» Δπθαηξίεο
θαη Σξφπνη Αλάπηπμεο ζηελ Οηθνλνκηθή Κξίζε, ε νπνία ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Κπξηαθή 2 Οθησβξίνπ 2016 θαη ψξα
09:00 – 17:00 ζην μελνδνρείν Elpida Resort & Spa ζηηο
έξξεο.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: site: www.ideea.gr/free ,
www.tosynergeio.gr/free , www.oevess.gr
Γηεζλείο Γηαγωληζκνί
Σν Γξαθείν ΟΔΤ ηεο Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηελ Κχπξν
απέζηεηιε ελεκεξσηηθφ δειηίν κε πξνθεξχμεηο δηαγσληζκψλ
Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο πνπ αθνξνχλ:
1.Γηαγσληζκφο γηα ηελ πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη
ζπληήξεζε αλειθπζηήξσλ ησλ θηεξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ
ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο:
site:http://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareView
CfTWS.do?resourceld=1676197.
2.Πξνζθνξά γηα ηελ πξνκήζεηα Δηδψλ Ικαηηζκνχ (εληφληα,
Τπνζέληνλα θαη Μαμηιαξνζήθεο) γηα ηηο αλάγθεο ησλ
Κξαηηθψλ Ννζειεπηεξίσλ. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο:
site:http://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareView
CfTWS.do?resourceld=1677293.
3.Πξνκήζεηα ξπζκηζηψλ θψησλ ηξνραίαο θσηνειεγρφκελσλ
δηαβάζεσλ πεδψλ ηχπνπ '' Pelicanθαη ζρεηηθνχ εμνπιηζκνχ''.
Γηα
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο:
site:
http://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/announcements/list
Announcements.do.
4.Αγνξά
ππεξεζηψλ
δχν
(2)
εκπεηξνγλσκφλσλ
(πξνγξακκαηηζηψλ) γηα ην χζηεκα Δηαηξεηψλ ηνπ Σκήκαηνο
Δθφξνπ
Δηαηξεηψλ θαη Δπίζεκνπ
Παξαιήπηε
–
ΣΤΠ2016/028/Α/Β. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: site:
http://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfT
WS.do?resourceld=1678065.
5.Γηαγσληζκφο αξ. 16.090..ΗΜΤ – Παξνρή ππεξεζηψλ
ζπληήξεζεο ζπζθεπήο κέηξεζεο λσπνχ γάιαθηνο,
ζπζθεπήο κέηξεζεο αξηζκνχ ζσκαηηθψλ θπηηάξσλ λσπνχ
γάιαθηνο θαη ζπζθεπέο πνπ αθνξνχλ ζηελ πξφηππε κέζνδν
κέηξεζεο ηεο πξσηεΐλεο ηνπ λσπνχ γάιαθηνο.
Γηα
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο:
site:
http://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfT
WS.do?resourceld=1678360.
6.Γηαγσληζκφο γηα ηελ πξνκήζεηα νηθηαθψλ ζπζθεπψλ γηα ηηο
αλάγθεο ηεο Δζληθήο Φξνπξάο (ΓΙΓΜ/29/2016). Γηα
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο:
site:
http://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfT
WS.do?resourceld=1678538.
7.Γηαγσληζκφο
αξ.
13.25.020.2016.103.Π.ΗΜΤ
–
Γηαγσληζκφο γηα ηελ Πξνκήζεηα Δγθαηάζηαζεο θαη
ζπληήξεζεο δχν (2) εθεδξηθψλ ειεθηξνπαξαγσγψλ δεπγψλ
γηα ηηο αλάγθεο δχν Κπβεξλεηηθψλ Σκεκάησλ. Γηα
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο:
site:
http://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfT
WS.do?resourceld=1678908.
8.Πξνζθνξά γηα ηελ πξνκήζεηα Γηαηηεηηθψλ Σξνθίκσλ γηα
Δηδηθνχο Ιαηξηθνχο θνπνχο 15/2016. Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο:site:http://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft
/prepareViewCfTWS.do?resourceld=1677131.
9.ΜΜΚ 031/16 – Αγνξά πζηνηρίαο Δμππεξεηεηψλ (Cluster)
γηα
ππνινγηζηηθφ
Δξγαζηήξην.Γηα
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο:site:http://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft
/prepareViewCfTWS.do?resourceld=1679323.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε
κε ην Γξαθείν ΟΔΤ ηεο Διιάδαο ζηε Λεπθσζία. ηει.:
+35722672219/ 22672604,
θαμ: +35722672703 θαη ζην
email: ecocom-nicosia@mfa.gr .

Δθζέζεηο ζηελ Διιάδα
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17 ΈΚΘΔΖ ΣΡΟΦΗΜΩΝ & ΠΟΣΩΝ FOODEX RETAIL 2016
Πόιε : Μεηξφ ζην χληαγκα, Αζήλα
Ζκεξνκελία 06-08 Οθησβξίνπ 2016
Δθζέκαηα: ηξφθηκα θαη πνηά
Πιεξνθνξίεο: ηει.: 2109245577, email: info@verticom.gr ,
site: http://foodex.verticom.gr/
SYSKEVASIA 2016
Πόιε: Athens Metropolitan Expo, Αζήλα
Ζκεξνκελία:08-11 Οθησβξίνπ 2016
Δθζέκαηα: ζπζθεπαζίεο, κεραλήκαηα, εθηππψζεσλ&logistics
Πιεξνθνξίεο :Σει.: 210 8056205,207 ,
e-mail:info3ek@otenet.gr, site: www.syskevasia-expo.gr
ε

31 ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΚΟΜΖΜΑΣΟ, ΩΡΟΛΟΓΗΩΝ,
ΠΟΛΤΣΗΜΩΝ ΛΗΘΩΝ, ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ
Πφιε : ΓΔΘ- HELEXPO, Θεζζαινλίθε
Ηκεξνκελία : 15-17 Οθησβξίνπ 2016
Δθζέκαηα : θνζκήκαηα, σξνιφγηα, πνιχηηκνη ιίζνη,
ζπζθεπαζίεο, κεραλήκαηα, εμνπιηζκφο
Πιεξνθνξίεο: ηει:2310291162, θαμ: 2310291553,
site: http://kosmima.helexpo.gr/kosmima

Γηεζλείο Γηαγωληζκνί
ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ
Σν Γξαθείν ΟΔΤ ηεο Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε φθηα
απέζηεηιε ελεκεξσηηθφ δειηίν κε πξνθεξχμεηο θξαηηθψλ
δηαγσληζκψλ πνπ αθνξνχλ:
1.Δθηέιεζε έξγσλ ζπληήξεζεο έθηαθηεο αλάγθεο πεξίπνπ ζην
30% ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο ζηελ επηθξάηεηα ηνπ Γήκνπ ηεο
φθηαο.
Πξνζεζκία ππνβνιήο πξνζθνξψλ: 07/09/2016 -16:30
Πιεξνθνξίεο:+35928122579,http://www.sofiyskavoda.bg/defau
lt.aspx
2. Δπηζθεπή ηεο ελαέξηαο γξακκήο 110 kv «Kalitinovo»
Πξνζεζκία ππνβνιήο πξνζθνξψλ: 07/09/2016 -17:00
Πιεξνθνξίεο : +35929696854, http://www.tso.bg
3.Έξγα απνθαηάζηαζεο ηεο δεμακελήο θαζίδεζεο ηνπ πνηακνχ
Provadiyska θαη ηεο πξφζβαζεο ζε απηφλ
Πξνζεζκία ππνβνιήο πξνζθνξψλ: 07/09/2016 -17:30
Πιεξνθνξίεο : +35952684614, http://www.bgports.bg/bg
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε κε
ην Γξαθείν ΟΔΤ ηεο Διιάδαο ζηε φθηα ηει.: (+3592)
9447959-9447790,
,
ζηελ
ηζηνζειίδα
www.agora.mfa.gr/bg60 θαη ζην email: ecocom-sofia@mfa.gr .

Γηεζλείο Δθζέζεηο
MOSSHOES 2016
Πόιε: Μφζρα, Ρσζία
Ζκεξνκελία: 13-16 επηεκβξίνπ 2016
Δθζέκαηα: ππφδεζε, ηζάληεο θαη αμεζνπάξ
Πιεξνθνξίεο: ηειl: +7 (4)95 7813411, Fax: +7 (4)95
1246010, e-mail: www.mosshoes.com
DESIGN &DÉCOR ST. PETERSBURG 2016
Πόιε: Αγ. Πεηξνχπνιε, Ρσζία
Ζκεξνκελία: 13-16 επηεκβξίνπ 2016
Δθζέκαηα: εζσηεξηθή δηαθφζκεζε
Πιεξνθνξίεο: ηει.: +7 (812) 380 6000
MOSPEL 2016
Πόιε: Μφζρα, Ρσζία
Ζκεξνκελία: 14-16 επηεκβξίνπ 2016
Δθζέκαηα: ηζάληεο θαη αμεζνπάξ
Πιεξνθνξίεο:Tel: +7 (495) 781-3411, +7 (499) 124-6404,
(499) 124-7765, (499) 124-7168,
email: reception@mosshoes.com , director@mosshoes.com
CHFAEAST
Πόιε: Σνξφλην, Ιηαιία
Ζκεξνκελία: 15-18 επηεκβξίνπ 2016
Δθζέκαηα: Τγηεηλή δηαβίσζε, θπηηθά πξντφληα
Πιεξνθνξίεο: site: http://www.chfa.ca, info@chfa.ca
HOMI
Πόιε: Μηιάλν, Ιηαιία
Ζκεξνκελία: 16-19 επηεκβξίνπ 2016
Δθζέκαηα: είδε θαζεκεξηλήο ρξήζεο
Πιεξνθνξίεο: site: www.homimilano.com/
THE HOTEL SHOW
Πόιε: Νηνπκπάη, Ηλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα
Ζκεξνκελία: 17 – 19 επηεκβξίνπ 2016
Δθζέκαηα: μελνδνρεηαθφο εμνπιηζκφο
Πιεξνθνξίεο: , ηει.: +97144380355, θαμ: +97144380361,
site:www.thehotelshow.com
ALL4 HOME
Πόιε: Βξπμέιιεο, Βέιγην
Ζκεξνκελία: 18 – 21επηεκβξίνπ 2016
Δθζέκαηα: εζσηεξηθή δηαθφζκεζε θαη κφδα
Πιεξνθνξίεο: site: www.all4home-fair.be, email:
info@claever.be , ηει.: +3232965917, θαμ: +3232965918

Δπηρεηξεκαηηθά Νέα
ΑΛΒΑΝΗΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηα Σίξαλα, απέζηεηιε ελεκεξσηηθφ
δειηίν Ινπιίνπ 2016, ηνπ Γξαθείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ
Τπνζέζεσλ ( ΟΔΤ ) ηεο Πξεζβείαο ηεο Διιάδνο ζηα Σίξαλα, ην
νπνίν πεξηιακβάλεη εηδήζεηο νηθνλνκηθνχ, εκπνξηθνχ θαη
επηρεηξεκαηηθνχ ελδηαθέξνληνο.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο
ζηα Σίξαλα (www.agora.mfa.gr/al51 ), email:
ecocomtirana@mfa.gr ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr .
ΑΡΜΔΝΗΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζην Δξεβάλ απέζηεηιε Δβδνκαδηαίν
Γειηίν Οηθνλνκηθψλ Δμειίμεσλ Αξκελίαο, γηα ηελ πεξίνδν 11 –
29 Ινπιίνπ 2016.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο
ζην Δξεβάλ (http://agora.mfa.gr/am54), email: ecocomyerevan@mfa.grή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr .
ΗΑΠΩΝΗΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζην Σφθπν, απέζηεηιε ελεκεξσηηθφ
έγγξαθν κε ζέκα «δηεζλείο δηαγσληζκνί νίλνπ ζηελ Ιαπσλία».
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο
ζην
Σφθπν
(www.agora.mfa.gr/jp70),
email:
ecocomtokyo@mfa.grή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ: www.veth.gov.gr
ΣΕΔΝΣΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ ππνζέζεσλ ηνπ
πξνμελείνπ ηεο Διιάδαο ζηε Σδέληα απέζηεηιε Δπηρεηξεκαηηθφ
Οδεγφ έηνπο 2016 γηα ηελ αγνξά ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
επηθνηλσλνχλ κε: e-mail.: ecocom-jeddah@mfa.gr, λα
επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο
ζηε Σδέληα (www.agora.mfa.gr) ή ηελ ηζηνζειίδα ηεο ΒΔΘ
www.veth.gov.gr.

Γηαγωληζκνί ζηελ Διιάδα
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30/08/2016 Α΄ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΩΝ ΜΔ ΣΟ ΥΔΡΙ». ΣΗΛ.: 2313327826
30/08/2016 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΛΑΣΙΚΩΝ ΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ. ΣΗΛ.: 2313 313172
31/08/2016 ΑΝΟΙΥΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΔΘΝΗ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ
ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΚΑΙ
ΔΠΙΣΤΛΩΝ ΓΙΑΚΟΜΩΝ ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΝΔΑΠΟΛΗΤΚΔΩΝ. ΣΗΛ.: 2310 679172
31/08/2016 ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΡΑΜΜΑΣΩΝ. ΣΗΛ.: 2310381080
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31/08/2016 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ
ΔΠΙΚΔΤΗ ΞΤΛΙΝΗ ΣΔΓΗ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ 9. ΣΗΛ.: 2313 307190
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31/08/2016 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΥΣΟ ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ
ΣΗΝ «ΤΝΣΗΡΗΗ-ΔΠΙΚΔΤΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ».
ΣΗΛ.: 2313 304086
31/08/2016 ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ
ΚΤΣΣΑΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ. ΣΗΛ.: 2313 320537
01/09/2016 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΥΣΟ ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΦΙΑΛΙΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ & ΣΑ Κ.Τ. ΣΗ 4Η
ΤΠΔ. ΣΗΛ.:2521 350228
01/09/2016 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ «ΑΝΑΛΩΙΜΟ ΤΛΙΚΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΩΝ». ΣΗΛ.:
23213-51296
01/09/2016 ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΙ
ΤΠΗΡΔΙΔ ΙΣΙΗ 500 ΑΣΟΜΩΝ ΣΗ ΓΟΜΗ ΦΙΛΟΞΔΝΙΑ
ΠΡΟΦΤΓΩΝ/ΜΔΣΑΝΑΣΩΝ ΣΟ ΚΑΛΟΥΩΡΙ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ.
ΣΗΛ.: 2310893402
2/09/2016 ΑΝΟΙΥΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΥΑΝΙΚΩΝ. ΣΗΛ.: 213 2054326
02/09/2016 ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ''ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΚΑΙ
ΙΥΝΗΛΑΣΗΗ''. ΣΗΛ.: 2310-381080
02/09/2016 ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΚΑΙ
ΙΥΝΗΛΑΣΗΗ». ΣΗΛ.: 2310-381080
02/09/2016 ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ.
ΣΗΛ.: 2310291580
05/09/2016 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΥΣΟ ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ
ΤΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΙΟ 3ΔΣΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΆΛΔΤΡΑ
ΑΡΣΟΠΟΙΔΙΑ. ΣΗΛ.: 2103483161
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ΣΗΝ

4ε ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ
ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ
ΓΗΜΟ ΝΔΑΠΟΛΗ-ΤΚΔΩΝ
ΓΗΜΟ ΝΔΑΠΟΛΗ-ΤΚΔΩΝ

424 ΓΔΝΙΚΟ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ
ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ
ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΓΔΩΡΓΙΟ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ»
ΓΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ

ΓΙΟΙΚΗΗ 3εο ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΓΡΑΜΑ

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΡΡΩΝ

Γ'ΩΜΑ ΣΡΑΣΟΤ ''ΜΔΓΑ
ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ''

ΓΙΟΙΚΗΗ 2εο ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ
424 ΓΔΝΙΚΟ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ
ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ
424 ΓΔΝΙΚΟ
ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΟΝΟΟΚΟΜΔΙΟ
ΔΚΠΑΙΓΔΤΗΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ
HELEXPO - ΓΔΘ

ΑΝΩΣΑΣΗ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ
ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΡΑΣΟΤ "ΘΗΔΑ"

Δπηζθεθζείηε κέζω ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ καο www.veth.gov.gr

Σελ ειεθηξνληθή πιαηθόξκα πνπ πξνζθέξεη Τπεξεζίεο Ζιεθηξνληθνύ πλεγόξνπ ηνπ Βηνηέρλε ζην
www.bizhelp.gr γηα νπνηνδήπνηε πξόβιεκα αληηκεηωπίδεηε κε Γεκόζηα Τπεξεζία ή ζέιεηε λα
ππνβάιιεηε νπνηνδήπνηε εξώηεκα.

Σελ ειεθηξνληθή πιαηθόξκα πνπ πξνζθέξεη Τπεξεζίεο Ζιεθηξνληθήο Γηθηύωζεο b2bmall ή ζην
www.b2bmall.eu, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώλεζηε θαη λα πξνκεζεύεζηε πξνϊόληα κειώλ ηνπ
επηκειεηεξίνπ.

