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Β.Ε.Θ. : Αντίθετο στο ενδεχόµενο κατάργησης
της
ακτοπλοϊκής
σύνδεσης
των
νησιών
του
βορειοανατολικού Αιγαίου µε τη Θεσσαλονίκη
Την αντίθεσή του εκφράζει το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο
Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) στην πρόθεση του υπουργού Εµπορικής
Ναυτιλίας Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, που ήρθε στο φως της
δηµοσιότητας, για κατάργηση της επιδοτούµενης ακτοπλοϊκής
σύνδεσης των νησιών του βορειοανατολικού Αιγαίου µε τη
Θεσσαλονίκη.
Η άποψη ότι δεν υπάρχει εµπορικό και τουριστικό ενδιαφέρον
δεν δικαιολογείται και δεν συνάδει µε τις ζωτικές κοινωνικές και
οικονοµικές ανάγκες που εξυπηρετεί η συγκεκριµένη γραµµή
δηµοσίου συµφέροντος, εδώ και 40 χρόνια σηµειώνει ο
πρόεδρος του ΒΕΘ, Παναγιώτης Παπαδόπουλος.
Θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι η διακοπή της
σύνδεσης και η αποµόνωση των νησιών του βορειανατολικού
Αιγαίου από το κύριο αστικό κέντρο της Βόρειας Ελλάδας τη
Θεσσαλονίκη, θα δηµιουργήσει τεράστια προβλήµατα στη
διακίνηση εµπορευµάτων και τη µετακίνηση πολιτών,
επιχειρηµατιών από και προς τη Βόρεια Ελλάδα. Ταυτόχρονα
θα δηµιουργήσει εµπόδια στην προσπάθεια τόνωσης της
τουριστικής και εµπορικής κίνησης των νησιών του
βορειανατολικού Αιγαίου µε τη Θεσσαλονίκη, την ευρύτερη
περιοχή της Βόρειας Ελλάδας και των Βαλκανίων καθώς και
στην προσπάθεια που καταβάλλουν τα επιµελητήρια και οι
φορείς της Θεσσαλονίκης µε τους αντίστοιχους φορείς των
νησιών του βορειοανατολικού Αιγαίου καταλήγει ο κ.
Παπαδόπουλος.
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Β.Ε.Θ. : Απαλλαγή των βιοτεχνιών από τον
ΕΝΦΙΑ
Την εξαίρεση και απαλλαγή των βιοτεχνικών επιχειρήσεων
από την καταβολή του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων
(ΕΝΦΙΑ), όπως είχε προβλεφθεί και για το ΕΕΤΗ∆Ε ζητά ο
πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης
(ΒΕΘ) Παναγιώτης Παπαδόπουλος.
«Ο νόµος 4021/2011 εξαιρούσε πολύ ορθά από την
επιβολή του ΕΕΤΗ∆Ε τη βιοτεχνική και βιοµηχανική
δραστηριότητα. Η επιβολή του ΕΝΦΙΑ στις παραγωγικέςβιοτεχνικές επιχειρήσεις αποτελεί ένα δυσβάσταχτο
χαράτσι υπό τις παρούσες οικονοµικές συνθήκες. Την ίδια
ώρα, που οι µικροµεσαίοι επιχειρηµατίες αγωνίζονται µε
νύχια και µε δόντια να κρατήσουν ζωντανή την ελληνική
παραγωγή δέχονται το ένα φορολογικό χτύπηµα µετά το
άλλο», υπογραµµίζει ο κ. Παπαδόπουλος και προσθέτει ότι
ο νέος φόρος θα επιφέρει σοβαρό πλήγµα στην ελληνική
µεταποίηση.
«Η κυβέρνηση πρέπει να καταλάβει ότι µε την εξοντωτική
φορολόγηση των επιχειρήσεων ούτε νέες θέσεις εργασίας
δηµιουργούνται ούτε η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής
οικονοµίας βελτιώνεται. Ζητούµε να υπάρξει άµεσα µέριµνα
για εξαίρεση των βιοτεχνικών επιχειρήσεων από την
καταβολή
του
ΕΝΦΙΑ
στο
πλαίσιο
των
αλλαγών/διορθώσεων που εξετάζει το οικονοµικό επιτελείο
της κυβέρνησης», καταλήγει ο κ. Παπαδόπουλος.

Απαλλαγή από ΦΠΑ για επιχειρήσεις-επαγγελµατίες µε έσοδα έως 10.000 ευρώ
Από την 1η Ιανουαρίου του 2015, 420.000 ελεύθεροι επαγγελµατίες, ιδιοκτήτες µικρών επιχειρήσεων και αµειβόµενοι µε µπλοκάκια,
οι οποίοι σήµερα ταλαιπωρούνται από την υποχρέωση υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ κάθε τρίµηνο, θα έχουν τη δυνατότητα να
εξαιρεθούν από το σύστηµα υπό την προϋπόθεση ότι ο τζίρος τους φέτος δεν ξεπερνά τα 10.000 ευρώ.

Παρακολούθηση e-learning εκπαιδευτικού πακέτου µε
θέµα : Managing and governing innovative industrial
areas
∆ιοργάνωση 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 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
ης
Συµβουλίου της 29 Απριλίου 2004 για την υγιεινή των
τροφίµων.
Τα σεµινάρια θα είναι συνολικής διάρκειας 10 ωρών το
καθένα και πραγµατοποιούνται στην αίθουσα σεµιναρίων του
ος
ΒΕΘ – Αριστοτέλους 27, 4 όροφος.
Το κόστος συµµετοχής ανέρχεται συνολικά σε 50 ευρώ
για τα µέλη του επιµελητηρίου και σε 60 ευρώ για τα µη
µέλη , 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 Βιοτεχνικών Θεµάτων του ΒΕΘ, αρµόδια κα.Α.Γούτα ,
στο τηλέφωνο : 2310-241383
και στο e-mail : smeindustry@veth.gov.gr

Η Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρία Ο.Τ.Α. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.
υλοποιεί το ευρωπαϊκό διακρατικό έργο : Managing and
governing innovative industrial areas, στο πλαίσιο του έργου
MER, που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
πρόγραµµα MED . Η παρακολούθηση του πακέτου γίνεται
µέσω e-learning πλατφόρµας.
Απευθύνεται σε στελέχη φορέων διαχείρισης βιοµηχανικών,
βιοτεχνικών, τεχνολογικών επιχειρηµατικών πάρκων , σε
στελέχη οργανωµένων παραγωγικών ή εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων, σε στελέχη ΟΤΑ, καθώς και σε στελέχη
εταιριών που σχετίζονται µε τη χωροθέτηση – ανάπτυξη των
πιο πάνω δραστηριοτήτων.
Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε
2310463930, e-mail : kostas@anatoliki.gr

στο

τηλ.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Τo Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σόφια
απέστειλε ενηµερωτικό δελτίο µε προκηρύξεις που αφορούν:
•
•
•

Περιοδική παροχή διαφόρων τροφίµων ( σε 9
παρτίδες ). Προθεσµία για υποβολή προσφορών:
25.08.2014
Προµήθεια ιατρικού εξοπλισµού ( βηµατοδότες ).
Προθεσµία για υποβολή προσφορών: 22.08.2014
Προµήθεια ιατρικού εξοπλισµού συσκευών για
καρδιαγγειακές εγχειρήσεις, αναισθησία και εντατική
θεραπεία . Προθεσµία για υποβολή προσφορών:
15.08.2014

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνήσετε
µε το Γραφείο ΟΕΥ της Ελλάδας στη Σόφια τηλ.: 003592
9447959-9447790,
econom-sofia@mfa.gr,
,
www.agora.mfa.gr/bulgaria
και στην ιστοσελίδα
www.minfin.bg/en/tenders.

Εκθέσεις στον κόσµο

1o Θερινό Σχολείο ( Summer School )
Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο και πιο συγκεκριµένα το
τµήµα µεταπτυχιακών σπουδών « Συστήµατα κινητού και
διάχυτου υπολογισµού » µε την υποστήριξη της Αλεξάνδρειας
Ζώνης Καινοτοµίας Α.Ε. διοργανώνει το 1ο θερινό σχολείο µε
θέµα: Τεχνολογίες Ασύρµατων και Κινητών Επικοινωνιών
Ανάπτυξη
Εφαρµογών
Κινητού
και
∆ιάχυτου
Υπολογισµού.
Το θερινό σχολείο, το οποίο περιλαµβάνει 2 εβδοµάδες
εκπαίδευσης, θα πραγµατοποιηθεί στις 8 – 20 Σεπτεµβρίου
2014 στο Κέντρο ∆ιάδοσης Επιστηµών και Μουσείο
Τεχνολογίας « ΝΟΗΣΙΣ » στη Θέρµη Θεσσαλονίκης.
Απευθύνεται σε πτυχιούχους τµηµάτων πληροφορικής ή
ηλεκτρολόγων µηχανικών και µηχανικών υπολογιστών ΑΕΙ ή
άλλων συναφών ειδικοτήτων.
Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στο τηλ. 2310
379481, 379334, e-mail : iordanidou@thessinnozone.gr .

ISAF SAFETY & HEALTHY FAIR
Πόλη : Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ηµεροµηνία:18-21 Σεπτεµβρίου 2014
Εκθέµατα: Εξοπλισµός επαγγελµατικής ασφάλειας,
εκπαίδευση, επαγγελµατικός εξοπλισµός για την υγεία,
προσωπικά προστατευτικά υλικά
Πληροφορίες: Ελληνο-Τουρκικό Επιµελητήριο Βορείου
Ελλάδος τηλ. 2310 365177, fax:2112686845
e-mail :secretary@grtrchamber.org
FIRE FAIR
Πόλη : Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ηµεροµηνία:18-21 Σεπτεµβρίου 2014
Εκθέµατα: φωτιά, έκτακτη ανάγκη, διάσωση
Πληροφορίες: Ελληνο-Τουρκικό Επιµελητήριο Βορείου
Ελλάδος τηλ. 2310 365177, fax:2112686845
e-mail :secretary@grtrchamber
SMART HOUSES FAIR
Πόλη : Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ηµεροµηνία:18-21 Σεπτεµβρίου 2014
Εκθέµατα: έξυπνα σπίτια και συστήµατα αυτοµατισµού
κτιρίων και διαχείρισης
Πληροφορίες: Ελληνο-Τουρκικό Επιµελητήριο Βορείου
Ελλάδος τηλ. 2310 365177, fax:2112686845
e-mail :secretary@grtrchamber.org

Προγράµµατα ΟΑΕ∆
Τα τέσσερα νέα προγράµµατα του ΟΑΕ∆ που έρχονται είναι:
1. Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη
ανέργων ηλικίας 25 – 66 ετών. Θα βγει τον ερχόµενο Σεπτέµβριο.
Αφορά σε 5.000 ανέργους, που η απασχόλησή τους θα
επιδοτείται µε 18 ευρώ ηµερησίως ή 450 µηνιαίως. Εξαιρείται η
νυχτερινή εργασία (κλαµπ κτλ.). Το κόστος του προγράµµατος
είναι 27 εκ. ευρώ .
2. Πρόγραµµα κατάρτισης ανέργων σε τοµείς οικονοµικής
δραστηριότητας µε υποχρεωτική εγγυηµένη απασχόληση. Αρχίζει
επίσης τον ερχόµενο Σεπτέµβριο. Αφορά σε 16.000 ανέργους, οι
οποίοι θα επιχορηγούνται ανά ηµέρα αντίστοιχη της δράσης. Το
κόστος του προγράµµατος είναι 112 εκ. ευρώ.
3. Ειδικές δράσεις για την απασχόληση των νέων (Youth
Guarantee). Μέσω της πρωτοβουλίας «Εγγύηση για τη Νεολαία»
ο ΟΑΕ∆ επιδιώκει να βοηθήσει τους νέους που βρίσκονται εκτός
αγοράς εργασίας, µέσω εκπαίδευσης και κατάρτισης.
4. Νέα προγράµµατα κοινωφελούς εργασίας. Αρχίζει τον
ερχόµενο Σεπτέµβριο. Αφορά σε 50.000 ανέργους και το κόστος
του είναι 200 εκ. ευρώ. Προγράµµατα σε εξέλιξη
Τα εννέα προγράµµατα που είναι σήµερα σε εξέλιξη είναι:
1.Προώθηση στην απασχόληση µέσω της οικονοµικής ενίσχυσης
επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών 2.000 ανέργων νέων ηλικίας έως
35 ετών, µε το διακριτικό τίτλο «Επιχειρηµατικότητα Νέων Με
Έµφαση στην Καινοτοµία». Οι αιτήσεις άρχισαν να υποβάλλονται
από τις 21 Ιουλίου και θα γίνονται δεκτές µέχρι την 21η
Αυγούστου.
2. Επιχορήγηση για την ενίσχυση της οργανωτικής ικανότητας
της ΓΣΕΒΕΕ, της ΕΣΕΕ και των Οργανώσεων µελών αυτών, του
ΣΕΒ, του ΣΕΤΕ, καθώς και των Πανελλήνιων Οργανώσεων
µελών του ΣΕΤΕ. Η δράση ξεκίνησε στις 16 Ιουλίου µε την
υποβολή των αιτήσεων. Η επιχορήγηση για κάθε µέρα πλήρους
απασχόλησης για τους ωφελούµενους ανέργους (µισθωτοί και
ηµεροµίσθιοι) ηλικίας έως 25 ετών, ανέρχεται στο ποσό των 25
ευρώ την ηµέρα και όχι πέραν των 25 ηµερών ασφάλισης το
µήνα. Η συνολική διάρκεια του προγράµµατος είναι 39 µήνες (οι
36 αφορούν σε επιχορήγηση και οι 3 σε δέσµευση του εργοδότη).
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην ιστοσελίδα του ΟΑΕ∆
(www.oaed.gr).
3. ∆ιατήρηση θέσεων εργασίας µε επιδότηση των εργοδοτικών
εισφορών επιχειρήσεων, που, λόγω της θέσης τους, επηρεάζεται
η λειτουργία τους από τα έργα κατασκευής του µετρό στη
Θεσσαλονίκη. ∆ικαιούχοι είναι οι λεγόµενοι µετρόπληκτοι, οι
οποίοι επιχορηγούνται για χρονικό διάστηµα 18 µηνών για τους
εργαζόµενους που απασχολούν σε ποσοστό 100% επί του µη
µισθολογικού κόστους, που αντιστοιχεί στις µηνιαίες εργοδοτικές
εισφορές (αφορά σε καταστήµατα στο ισόγειο των κτηρίων).
Επίσης, επιχορηγούνται σε ποσοστό 50% εκείνες οι επιχειρήσεις
που λειτουργούν σε υπόγεια ή άλλους ορόφους. Η επιχορήγηση
δίνεται µε την προϋπόθεση ότι οι επιχειρήσεις θα διατηρήσουν το
προσωπικό τους καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράµµατος. Η
επιχορήγηση πάντως δεν µπορεί να ξεπεράσει τα 1.500 ευρώ
µηνιαίως, ενώ η συνολική διάρκεια του προγράµµατος είναι 18
µήνες. Οι αιτήσεις άρχισαν να υποβάλλονται στις 16 Ιουλίου µε
τελευταία ηµεροµηνία τις 15 Σεπτεµβρίου.
4. Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη
10.000 ωφελούµενων των δράσεων «Τοπικά Σχέδια για την
Απασχόληση, προσαρµοσµένα στις ανάγκες των τοπικών
αγορών εργασίας – ΤοπΣΑ» και «Τοπικές ∆ράσεις Κοινωνικής
Ένταξης για Ευάλωτες Οµάδες – ΤοπΕΚΟ». ∆ικαιούχοι είναι όλοι
οι ιδιώτες εργοδότες και ωφελούµενοι οι άνεργοι µε δελτίο
ανεργίας σε ισχύ και έχουν ωφεληθεί από τα ΤοπΣΑ και τα
ΤοπΕΚΟ (µε βεβαίωση συµµετοχής). Η επιχορήγηση για κάθε
µέρα πλήρους απασχόλησης για νέους κάτω των 25 ετών
ανέρχεται στο ποσό των 15 ευρώ την ηµέρα (όχι πέραν των 25
ηµερών ασφάλισης το µήνα).

Η υποβολή των αιτήσεων είναι επίσης ηλεκτρονική και
άρχισε στις 24 Ιουλίου.
5. Πρόγραµµα επιδότησης διακοπών εργαζοµένων,
ανέργων και των οικογενειών τους µε Επιταγή Κοινωνικού
Τουρισµού έτους 2014 – 2015. Αφορά στην επιδότηση
διακοπών διάρκειας από µία έως πέντε διανυκτερεύσεις
στο διάστηµα 15 Σεπτεµβρίου 2014 µέχρι 31 Αυγούστου
2015 σε τουριστικά καταλύµατα του Μητρώου Παρόχων
του ΟΑΕ∆. ∆ικαιούχοι είναι είτε εργαζόµενοι µε 50 µέρες
εξαρτηµένης εργασίας το 2013, είτε άνεργοι που το 2013
έλαβαν 50 ηµερήσια επιδόµατα τακτικής επιδότησης
ανεργίας, είτε εγγεγραµµένοι άνεργοι στα Ειδικά Μητρώα
Ανέργων ΑµεΑ του ΟΑΕ∆. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από
τις 14 Ιουλίου µέχρι τις 11 Αυγούστου.
6. Πρακτική άσκηση των σπουδαστών ΤΕΙ – ΑΣΠΑΙΤΕ
(πρώην ΣΕΛΕΤΕ). Οι συµµετέχουσες επιχειρήσεις ή οι
εργοδότες είναι υποχρεωµένοι να καταβάλουν κάθε µήνα
στο σπουδαστή το 80% του κατώτατου ηµεροµισθίου του
ανειδίκευτου εργάτη (ΕΣΕΕ) που ισχύει κάθε φορά.
Κατόπιν οι δικαιούχοι (επιχειρήσεις) επιχορηγούνται από
τον ΟΑΕ∆ το 50% του συνολικού ποσού που κατέβαλαν.
7. Ειδικό τριετές πρόγραµµα ενίσχυσης εργοδοτών µε
επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο ύψος των συνολικών
ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 2.300 ανέργων
ατόµων µε αναπηρίες (ΑΜΕΑ), απεξαρτηµένων από
εξαρτησιογόνες ουσίες, αποφυλακισµένων, νεαρών
παραβατικών ατόµων ή νεαρών ατόµων που βρίσκονται σε
κοινωνικό κίνδυνο και πρόγραµµα επιχορήγησης 50
θέσεων εργονοµικής διευθέτησης του χώρου εργασίας για
άτοµα µε αναπηρίες. Το ποσό της επιχορήγησης
υπολογίζεται στο 100% επί των ασφαλιστικών εισφορών
(εργοδοτών και εργαζοµένων) που αντιστοιχούν στην
πλήρη ή µερική απασχόληση και για τα τρία έτη από την
κάθε πρόσληψη και αποδίδεται µέσω της χρέωσης του
αλληλόχρεου λογαριασµού ΙΚΑ-ΟΑΕ∆ και της αντίστοιχης
πίστωσης του λογαριασµού του εργοδότη. Η διάρκεια της
επιχορήγησης είναι 36 µήνες και µετά τη λήξη της οι
επιχειρήσεις δεσµεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό
για 12 µήνες ακόµη.
8. Πρόγραµµα επιχορήγησης ατόµων πλησίον της
σύνταξης ΛΑΕΚ-1. Απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις
για την απασχόληση 2.500 ανέργων που βρίσκονται κοντά
στη σύνταξη και δεν έχουν συµπληρώσει τις προϋποθέσεις
συνταξιοδότησης (τους υπολείπονται µέχρι 1.500 ένσηµα ή
µέχρι 5 χρόνια για τη συµπλήρωση του ορίου ηλικίας και ο
τελευταίος ασφαλιστικός φορέας τους είναι το ΙΚΑ). Το
ποσό της επιχορήγησης για κάθε ηµέρα πλήρους
απασχόλησης είναι 22 ευρώ για τον πρώτο χρόνο, 24 για
τον δεύτερο, 26 για τον τρίτο, 28 για τον τέταρτο και 30 για
τον πέµπτο, µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι κάθε µήνα
οι µισθωτοί θα ασφαλίζονται για τουλάχιστον 18 µέρες
εργασίας. Παρέχεται η δυνατότητα να επιχορηγηθούν
επιχειρήσεις που θα απασχολήσουν µισθωτούς µε
µειωµένο ωράριο εργασίας από τουλάχιστον τέσσερις και
άνω ώρες ηµερησίως. Στην περίπτωση αυτή η
επιχορήγηση που θα καταβάλλεται είναι 11 ευρώ για τον
πρώτο χρόνο, 12 για το δεύτερο, 13 για τον τρίτο, 14 για
τον τέταρτο και 15 για τον πέµπτο. Το πρόγραµµα ξεκίνησε
τον 1/1/2008 και συνεχίζεται µέχρι να εξαντληθεί ο
προϋπολογισµός του.
9. Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων και γενικά
εργοδοτών για την απασχόληση και κατάρτιση 10.000
δικαιούχων «Επιταγής Επανένταξης στην Αγορά
Εργασίας». Μπορούν να υποβάλουν αίτηση όλοι οι ιδιώτες
ώστε να απασχολήσουν επιδοτούµενους ανέργους σε νέες
θέσεις εργασίας. Ουσιαστικά οι άνεργοι που επιδοτούνται
παίρνουν το επίδοµα ως επιχορήγηση απασχόλησης. Το
πρόγραµµα είναι ανοιχτό για υποβολή αιτήσεων ως προς
το κοµµάτι της απασχόλησης.
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21/08/2014 ΑΡ. ∆ΙΑΚ. 03/2014 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «MEDDIET ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ MED ENPI CBC». ΤΗΛ. 27210 62200
22/08/2014 ∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΕΙ∆Η ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ ΤΗΛ. 22373 50168
22/08/2014 ΑΡ. ∆ΙΑΚ. 12514/26-06-2014 ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ, ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΙ
ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΗΛ. 2713 601709
22/07/2014 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ο
«1 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ – ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & Η/Μ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» ΤΗΛ. 210 5272445
22/08/2014 ΑΡ. ∆ΙΑΚ.162.13 ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΨΝΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΥΤΩΝ
ΤΗΛ. 213 2054245
25/08/2014 ΑΡ. ∆ΙΑΚ. 3/2014 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑΥΛΩΜΕΝΩΝ ΠΤΗΣΕΩΝ ΤΗΛ. 210 6977445
25/08/2014 ΑΡ. ∆ΙΑΚ. 1/2014 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ
ΤΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΟΥ
Ε.Κ.Κ.Α.
ΤΗΛ. 213 2039721/2313 313927/2410 661091
25/08/2014 ΑΡ. ∆ΙΑΚ. 06/2014 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
«∆ΕΚΑΠΕΝΤΕ ΣΤΑΘΜΩΝ AIS CLASS A – SECURE MODE».
ΤΗΛ. 213 1374594/1081/4499
25/08/2014 ΑΡ. ∆ΙΑΚ. 5/2014 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΣΤΙΣ
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ. ΤΗΛ.210 6926798
25/08/2014 ΑΡ. ∆ΙΑΚ. 007/2014 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΤΩΝ 16
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ 1 ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΗΛ.
2313 323115
25/08/2014 ΑΡ. ∆ΙΑΚ. 003/2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η,
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΚΑΙ
∆ΙΑΘΕΣΗ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΗΛ. 2313 324374
25/08/2014 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ
FUTUREMED".
ΤΗΛ. 2310 498764/440
25/08/2014 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΤΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΛ. 2313 318447

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑ∆ΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΑΕ

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΥΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» (ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Επισκεφθείτε µέσω της ιστοσελίδας του Επιµελητηρίου µας www.veth.gov.gr
•
Την ηλεκτρονική πλατφόρµα που προσφέρει Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Συνηγόρου του
Βιοτέχνη στο www.bizhelp.gr για οποιοδήποτε πρόβληµα αντιµετωπίζετε µε ∆ηµόσια
Υπηρεσία ή θέλετε να υποβάλλετε οποιοδήποτε ερώτηµα.
•
Την ηλεκτρονική πλατφόρµα που προσφέρει Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής ∆ικτύωσης b2bmall ή
στο www.b2bmall.eu, προκειµένου να ενηµερώνεστε και να προµηθεύεστε προϊόντα µελών
του επιµελητηρίου.

