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Έκλεισαν οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα κατάρτισης
ΟΑΕΔ - Google Ελλάδας-Περισσότερες από 5.000
αιτήσεις για 3.000 θέσεις μέσα σε 6 μέρες
Συμμετοχή Β.Ε.Θ.
στην 85η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης θα συμμετέχει
στην 85η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που θα
πραγματοποιηθεί από 05 έως 13 Σεπτεμβρίου 2020,
διοργανώνοντας ομαδική συμμετοχή για τις επιχειρήσειςμέλη του.
Οι επιχειρήσεις-μέλη του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου
Θεσσαλονίκης που θα συμμετέχουν, θα βρίσκονται στα
περίπτερα 2 και 3 της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων
Ελλάδος. Η 85η ΔΕΘ, στην οποία θα συμμετέχει ως
τιμώμενη χώρα η Γερμανία, θα πλαισιωθεί από ένα
πλούσιο
επιχειρηματικό
πρόγραμμα
παράλληλων
εκδηλώσεων, τα δε οφέλη προβολής για τις συμμετέχουσες
επιχειρήσεις θα είναι πολλαπλά.
Στις επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν δίνεται η δυνατότητα
να διαθέτουν τα προϊόντα τους προς πώληση στο χώρο της
έκθεσης με την προϋπόθεση να τηρήσουν όλες τις
προβλεπόμενες από τον νόμο και τον εσωτερικό κανονισμό
της ΔΕΘ προϋποθέσεις.
Προϋποθέσεις συμμετοχής να εξοφληθεί η συνδρομή της
επιχείρησης του έτους 2020 στο Β.Ε.Θ και το τέλος
τήρησης μερίδας στο ΓΕΜΗ του έτους 2020.
να συμπληρωθεί
και να αποσταλεί
στο ΒΕΘ
(public@veth.gov.gr, Fax. 2310232667) η συνημμένη
δήλωση συμμετοχής μέχρι την Παρασκευή 31 Ιουλίου
2020.Σημειώνεται ότι για την εξασφάλιση του χώρου, θα
τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, τα δε αναλογούντα , ανά
επιχείρηση, τ.μ. θα οριστικοποιηθούν μετά την εκδήλωση
του συνολικού ενδιαφέροντος.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι
ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με το Γραφείο Δημοσίων
Σχέσεων του Β.Ε.Θ., τηλέφωνο επικοινωνίας
2310
271708, email : public@veth.gov.gr
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΠΝΟΠΩΛΗΣ,
Πρόεδρος

Έκλεισε την Δευτέρα 20 Ιουλίου και ώρα 13:00, η
ηλεκτρονική πλατφόρμα για συμμετοχή στο διαδικτυακό
πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης «Ενίσχυση
Ψηφιακών Δεξιοτήτων - Ψηφιακό Μάρκετινγκ» (Digital
Marketing), καθώς οι αιτήσεις υπερκάλυψαν τις
προσφερόμενες θέσεις. Συγκεκριμένα, μέσα σε 6 ημέρες
υποβλήθηκαν περισσότερες από 5.000 αιτήσεις για 3.000
θέσεις. Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο της
συνεργασίας του ΟΑΕΔ με τη Google Ελλάδας για την
αντιμετώπιση του ψηφιακού χάσματος, την επαγγελματική
αποκατάσταση των ανέργων και την ενίσχυση της
ψηφιακής οικονομίας. Συνολικά, 3.000 νέοι άνεργοι έως
29 ετών θα επιλεγούν κατά σειρά προτεραιότητας, για να
βελτιώσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες, στο πλαίσιο του
προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης “Grow with
Google.” Οι ωφελούμενοι θα παρακολουθήσουν συνολικά
75 ώρες κατάρτισης και μετά την ολοκλήρωση του
προγράμματος
θα
λάβουν
πιστοποιητικό
παρακολούθησης από την Google και τον ΟΑΕΔ.
Οι ωφελούμενοι που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το
πρόγραμμα κατάρτισης, θα έχουν τη δυνατότητα
συμμετοχής σε επιδοτούμενο πρόγραμμα απόκτησης
εργασιακής εμπειρίας, διάρκειας έξι (6) μηνών σε ιδιωτικές
επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα για 5.000 ανέργους. Οι
ωφελούμενοι θα λάβουν 550 ευρώ (καθαρά) για 22
ημέρες τον μήνα και 6 ώρες την ημέρα. Η δαπάνη του
προγράμματος
απόκτησης
εργασιακής
εμπειρίας
προϋπολογίζεται στο ποσό των 16.500.000 € και θα
συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
(Ε.Κ.Τ.), στο πλαίσιο του Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020”
και το Ελληνικό Δημόσιο.

Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της
πανδημίας του COVID-19
Ένταξη Πράξης στη Δράση «Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν
οικονομικά λόγω της πανδημίας του COVID-19» (Καθεστώς Προσωρινού Πλαισίου C(2020) 1863/19-03-2020)
<http://newsletter.antagonistikotita.gr/epanek/wp-content/uploads/newsletter/thumbnails/2020/07/NEA_epistreptea-600x0.jpg>
Δημοσιεύθηκε η απόφαση ένταξης της Πράξης «Ενίσχυση με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που
επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19 - Α Κύκλος, με καθεστώς
ενίσχυσης στο Προσωρινό Πλαίσιο C(2020) 1863/19-03-2020» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ). Η συνολική δημόσια δαπάνη της Πράξης είναι 188.400.000,00 ευρώ και αφορά
στην ενίσχυση με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής 14.047 μικρομεσαίων επιχειρήσεων (MME) ανεξαρτήτως κλάδου που
πλήττονται
από
την
πανδημία
COVID-19.Δείτε
περισσότερα
<http://newsletter.antagonistikotita.gr/?nltr=Nzk7MTQ4OTM7aHR0cDovL3d3dy5hbnRhZ29uaXN0aWtvdGl0YS5nci9lcGFuZWsvb
mV3cy5hc3A%2FaWQ9MTAxNTs7N2JjNGVhNDczMWUzMzNlOGI2ZThhN2M4NGFiMmI3NDk%3D>

Η Δ/νση Οικονομικής Ανάλυσης της ΕΤΕ δημοσιεύει
επικαιροποίηση του δείκτη εκτίμησης για την πορεία
της
οικονομικής
δραστηριότητας
σε
υψηλή
συχνότητα.

Υπογραφή
Κοινού
Προγράμματος
Δράσης
Ελλάδας - Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στον
τομέα του τουρισμού από τον Υπουργό
Τουρισμού

Η ενσωμάτωση στις εκτιμήσεις, των στοιχείων που
δημοσιεύτηκαν το τελευταίο δεκαπενθήμερο επιβάρυναν,
σε κάποιο βαθμό, την εικόνα σε σύγκριση με τις αρχικές
προβλέψεις για την πορεία του ελληνικού ΑΕΠ το 2ο
τρίμηνο. Τα στοιχεία αυτά αφορούν στην πορεία του
κύκλου εργασιών στο σύνολο της οικονομίας το Μάιο, τις
αεροπορικές αφίξεις στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών τον
Ιούνιο (από τα μέσα του οποίου υπήρξε μερική άρση των
περιοριστικών μέτρων στις αεροπορικές διασυνδέσεις),
καθώς και τα στοιχεία του ισοζυγίου τρεχουσών
συναλλαγών το Μάιο. Πρακτικά, οι εν λόγω δείκτες
αποτύπωσαν μια πιο αδύναμη τάση ανάκαμψης – ειδικά
στον τομέα των υπηρεσιών – σε σχέση με τις ενδείξεις
που παρείχαν οι δείκτες προσδοκιών που ήταν διαθέσιμοι
νωρίτερα.

Κοινό Πρόγραμμα Δράσης για την Ελλάδα και τα
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (Η.Α.Ε.) στον τομέα του
Τουρισμού για την περίοδο 2020-2022 υπέγραψε ο
Υπουργός Τουρισμού κ. Χάρης Θεοχάρης με τον
Υπουργό Επικρατείας Εξωτερικού Εμπορίου των
Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (Η.Α.Ε.) Dr. Thani
Ahmed Al Zeyoudi.








Οι ανωτέρω εξελίξεις αντιστάθμισαν, μεταξύ άλλων, τη
θετική επίδραση από την ταχεία βελτίωση του Δείκτη
Υπευθύνων Προμηθειών στη μεταποίηση «PMI» (49,4
μονάδες τον Ιούνιο από 29,5 μονάδες τον Απρίλιο του
2020), τη σταθεροποίηση του ισοζυγίου καθαρών ροών
απασχόλησης στο σύστημα Εργάνη τον ίδιο μήνα και την
αύξηση στη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στα τέλη
Ιουνίου.Ως εκ τούτου, η ετήσια συρρίκνωση του ΑΕΠ στο
2ο τρίμηνο εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 16%
περίπου από αρχική εκτίμηση 13,5%, με την ύφεση,
ωστόσο, τον Ιούνιο να είναι σημαντικά πιο ήπια (-7,7%
από -17,3% το Μάιο).
Είναι ενθαρρυντικό ότι η διαθέσιμη πληροφόρηση από
τους δείκτες κινητικότητας της Google για τον Ιούλιο
(ειδικά στο σκέλος λιανικού εμπορίου και αναψυχής)
δείχνει ανάκαμψη σε προ κρίσης επίπεδα. H συσχέτιση
του προαναφερόμενου δείκτη κινητικότητας με τις εξελίξεις
στο λιανικό εμπόριο επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία
Μαΐου για τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων στο
λιανικό εμπόριο (-6,2% ετησίως έναντι -20,9% τον
Απρίλιο). H εν λόγω τάση που παρατηρείται τον Ιούλιο
ακόμη και αν μεταφραστεί, εν μέρει μόνο, σε τελική
δαπάνη θα μπορούσε να περιορίσει την ύφεση σε χαμηλό
μονοψήφιο ρυθμό, παρά τη συρρίκνωση του τουρισμού.

Με την υπογραφή του Κοινού Προγράμματος Δράσης
επιδιώκεται η διευκόλυνση των ταξιδιών μεταξύ των
δύο χωρών, καθώς και η προώθηση της συνεργασίας,
κυρίως στους εξής τομείς:








Εθνική Τουριστική Προβολή
Συνεργασία στον τομέα των Ειδικών
Μορφών Τουρισμού
Τουριστικές επενδύσεις
Τουριστική νομοθεσία
Αεροπορική συνδεσιμότητα
Διεθνής συνεργασία

Μετά από την υπογραφή του Κοινού Προγράμματος
Δράσης, ο Υπουργός Τουρισμού κ. Χάρης Θεοχάρης
προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Με μεγάλη χαρά και
ικανοποίηση είμαι σε θέση να ανακοινώσω ότι από
σήμερα η Ελλάδα και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
συντονίζονται σε μια κοινή πορεία επωφελούς
συνεργασίας και για τις δύο χώρες. Το Κοινό
Πρόγραμμα Δράσης, το οποίο υπογράψαμε με τον
Yπουργό Επικρατείας Εξωτερικού Εμπορίου των
Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Dr. Thani Ahmed Al
Zeyoudi, εντάσσεται στο πλαίσιο ενός ιδιαιτέρως
σημαντικού στρατηγικού σχεδιασμού, ειδικά για τον
τομέα του Τουρισμού.

Προγράμματα απασχόλησης νέων
Από την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020 ξεκίνησαν οι αιτήσεις επιχειρήσεων για δύο προγράμματα απασχόλησης του ΟΑΕΔ με
συνολικά 11.500 νέες θέσεις εργασίας και επιδότηση 75% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους. Συγκεκριμένα:

Το νέο Πρόγραμμα Πτυχιούχων Ανέργων 22-29 ετών αφορά σε 3.500 νέες θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις του
ιδιωτικού τομέα, διάρκειας 10 μηνών. Η επιδότηση ανέρχεται στο 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη
μισθολογικού κόστους με ανώτατο όριο τα 750 € μηνιαία.

Το βελτιωμένο και ενισχυμένο Πρόγραμμα Απασχόλησης Ανέργων 18-29 ετών, οποιασδήποτε εκπαιδευτικής
βαθμίδας, αφορά σε 8.000 νέες θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Η διάρκεια του
προγράμματος είναι 12 μήνες, αλλά αυξάνεται σε 15 μήνες για τους μακροχρόνια ανέργους και τους δικαιούχους
του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. Αυξάνεται η επιδότηση από το 50% στο 75% του μηνιαίου
μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους και του ανώτατου ορίου από τα 500 € στα 750 € μηνιαία.
Στην επιχορήγηση του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους συμπεριλαμβάνονται και τα αντίστοιχα δώρα
Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας.
Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχουν δεσμεύσεις απασχόλησης μετά το τέλος των προγραμμάτων, απλουστεύονται οι
προϋποθέσεις συμμετοχής και επιταχύνονται οι διαδικασίες ένταξης και πρόσληψης.
Ο προϋπολογισμός των προγραμμάτων ανέρχεται στα 92.000.000 € και καλύπτεται από πόρους του ΟΑΕΔ.Για
περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ www.oaed.gr

Εγγεγραμμένοι στο μητρώο του Ο.Α.Ε.Δ
Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τους εγγεγραμμένους στο
μητρώο του ΟΑΕΔ.
1. Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, με
κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων
εργασία), για τον μήνα Ιούνιο 2020, ανήλθε σε
1.068.856 άτομα. Από αυτά 536.144 (ποσοστό
50,16%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του
ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο
των 12 μηνών και 532.712 (ποσοστό 49,84%)
είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για
χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι
άνδρες ανέρχονται σε 391.401 (ποσοστό 36,62%)
και οι γυναίκες ανέρχονται σε 677.455 (ποσοστό
63,38%).
ΠΛΗΘΟΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ
Άνω των 12
μηνών
Κάτω των 12
μηνών
ΣΥΝΟΛΟ

536.144

50,16%

532.712

49,84%

1.068.856

1

Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη
αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Ιούνιο 2020,
ανήλθε σε 57.317 άτομα. Οι άνδρες ανέρχονται σε
18.668 (ποσοστό 32,57%) και οι γυναίκες σε
38.649 (ποσοστό 67,43%).
ΑΝΕΡΓΟΙ “ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ”ΑΝΑ ΦΥΛΟ

2.

ΑΝΔΡΕΣ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ
3.

ΠΛΗΘΟΣ
18.668
38.649
57.317

ΠΟΣΟΣΤΟ
32,57%
67,43%
1
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Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων , για τον
μήνα Ιούνιο 2020,
(αφορά τον αριθμό των
δικαιούχων που
πληρώθηκαν εντός
του
αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 171.521 άτομα,
από τα οποία οι 133.423 (ποσοστό 77,79%) είναι
κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι
38.098 (ποσοστό 22,21%) είναι εποχικοί
τουριστικών επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται
σε 79.848 (ποσοστό 46,55%) και οι γυναίκες σε
91.673 (ποσοστό 53,45%). Από το σύνολο των
επιδοτουμένων ανέργων 122.712 (ποσοστό
71,54%) είναι κοινοί, 3.615 (ποσοστό 2,11%) είναι
οικοδόμοι, 38.098 (ποσοστό 22,21%) είναι
εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 6.230
(ποσοστό 3,63%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά),
334 (ποσοστό 0,19%) είναι εκπαιδευτικοί.
ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ

εποχικοί
τουριστικών
επαγγελμάτων
οικοδόμοι
κοινοί
εκπαιδευτικοί
εποχικοί λοιποί
ΣΥΝΟΛΟ
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Για περισσότερο αναλυτικά στατιστικά στοιχεία στο σύνολο
της χώρας και σε επίπεδο Περιφέρειας καθώς και
συνοπτικές εκθέσεις εγγεγραμμένης ανεργίας, βλ.
www.oaed.gr /Στατιστικά/Στατιστικά Στοιχεία.

Υποστήριξη
φορέων
για
ωρίμανση
αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων

και

Η υποστήριξη των φορέων συνίσταται σε συνδρομή
κατά την προετοιμασία, την ωρίμανση αλλά και την
υλοποίηση δράσεων. Συγκεκριμένα μέσω της παρούσας
πρόσκλησης, θα χρηματοδοτηθούν δράσεις που
αφορούν σε:
Εκπόνηση - ωρίμανση – επικαιροποίηση μελετών,
έλεγχο, έγκριση των μελετών των έργων καθώς και
εξειδικευμένα θέματα που αφορούν στην προετοιμασία
των έργων (π.χ. οδικά, λιμενικά και σιδηροδρομικά έργα,
έργα διαχείρισης λυμάτων και στερεών αποβλήτων,
έργα υδρεύσεων/αφαλατώσεων κ.α.)
Σχεδιασμό και προετοιμασία έργων/δράσεων για την
επόμενη
Προγραμματική
Περίοδο
2021-2027
συμπεριλαμβανομένων και των απαιτούμενων Τεχνικών
Μελετών. Απευθύνεται στη Διεύθυνση Προστασίας και
Αναστήλωσης Νεότερων και Σύγχρονων Μνημείων
(ΔΠΑΝΣΜ) και στη Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης,
Μουσείων και Τεχνικών Έργων (ΓΔΑΜΤΕ) Υπουργείου
Πολιτισμού.
Η περίοδος υποβολής των προτάσεων δύναται να λήξει
σε χρόνο ενωρίτερο της ανωτέρω προσδιοριζόμενης
ημερομηνίας, σε περίπτωση εξάντλησης της προς
διάθεση συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της
παρούσας πρόσκλησης.Περιοχή εφαρμογής: Όλη η
Ελλάδα.
Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας ΕΥΔ ΕΠ Υποδομές
Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη Τομέας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ηλεκτρονική
διεύθυνση:
http://www.ymeperaa.gr/ Διεύθυνση:
Αεροπόρου
Παπαναστασίου 34β, 115 27 Αθήνα Τηλ : 213 2142200,
213 2142295

Έναρξη
ηλεκτρονικών
αιτήσεων
έκτακτου
εκπαιδευτικού προσωπικού με νέο σύστημα
μοριοδότησης για τις Επαγγελματικές Σχολές
Μαθητείας ΟΑΕΔ
Ξεκίνησε την Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2020 και ώρα 18:30, η
ηλεκτρονική
υποβολή
αιτήσεων
υποψηφίων
εκπαιδευτικών, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας
ορισμένου χρόνου, για τις Επαγγελματικές Σχολές
(ΕΠΑΣ) Μαθητείας ΟΑΕΔ σχολικού έτους 2020-2021. Η
ημερομηνία λήξης της διαδικασίας είναι η Παρασκευή 24
Ιουλίου και ώρα 23:59. Η υποβολή της ηλεκτρονικής
αίτησης γίνεται αποκλειστικά μέσω της Ενιαίας
Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου www.gov.gr
στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/epaggelmatiesekpaideuses/ekpaideutes-epaggelmatikon-skholonepas-matheteias-tou-oaed
Ο ΟΑΕΔ για πρώτη φορά υλοποιεί τη διαδικασία
υποβολής και αξιολόγησης των αιτήσεων των
υποψηφίων μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, με
σκοπό να διασφαλίσει τη διαφάνεια, την αξιοκρατία και
την ταχύτερη και απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των
ενδιαφερομένων.
Επίσης, για πρώτη φορά η μοριοδότηση των
υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με νέα κριτήρια που
δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στα ακαδημαϊκά
προσόντα και στην επαγγελματική εμπειρία των
υποψηφίων (ΦΕΚ 2703/Β΄/02-07-2020), με απώτερο
στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση της εκπαίδευσης στις
ΕΠΑΣ
Μαθητείας
του
ΟΑΕΔ.
Περισσότερες
πληροφορίες παρέχονται από την ιστοσελίδα του
Οργανισμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oaed.gr

Εκθέσεις
85Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Ημερομηνία: 05-13 Σεπτεμβρίου 2020
Εκθέματα:γενική έκθεση με τιμώμενη χώρα τη Γερμανία
Πληροφορίες: https://www.helexpo.gr/el
ATHENS FASHION TRADE SHOW
Πόλη: Αθήνα – Metropolitan Expo
Ημερομηνία: 16-20 Σεπτεμβρίου 2020
Εκθέματα: μόδα
Πληροφορίες: https://www.athensfashiontradeshow.gr/:
MOSTRA ROTA
Πόλη: Αθήνα – Metropolitan Expo
Ημερομηνία: 16-20 Σεπτεμβρίου 2020
Εκθέματα: εμπορική έκθεση ειδών οικιακής χρήσεως,
ειδών σπιτιού, επίπλων, μικροεπίπλων, υαλικών,
φωτιστικών και εποχιακών ειδών.
Πληροφορίες:http://mostrarota.gr/
ΔΩΡΕΚΘΕΣΗ
Πόλη: Αθήνα – Metropolitan Expo
Ημερομηνία: 16-20 Σεπτεμβρίου 2020
Εκθέματα: είδη δώρου, είδη καπνιστού, βιβλιοπωλείου,
gadget, είδη party - hobby και εποχιακά είδη.
Πληροφορίες: http://giftshow.gr/
η

6 SEREXPO 2020
Πόλη: Σέρρες
Ημερομηνία: 23-27 Σεπτεμβρίου 2020
Εκθέματα: Μεταποίηση, Εμπόριο, Υπηρεσίες, Πολιτισμός,
Τουρισμός, Τεχνολογία, Γεωργία, Κτηνοτροφία
Πληροφορίες:http://www.serexpo.org/serexpo/shared/index.jsp
ΗΑLFΜΑΡΑΤΗΟΝ
Πόλη: Αθήνα, Σεράφειο Κέντρο Αθλητισμού
Ημερομηνία: 16-19 Σεπτεμβρίου 2020
Εκθέματα: έκθεση αθλητισμού
Πληροφορίες: https://halfmarathonexpo.gr/el/,
τηλ: 2102626267 e-mail: | info@be-best.gr
SYSKEVASIA 2020, 17Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ
LOGISTICS
Πόλη: AthensMetropolitanExpo , Αθήνα
Ημερομηνία: 2-5 Οκτωβρίου 2020
Εκθέματα:Υλικά συσκευασίας, μηχανήματα, εκτυπώσεις,
logistics
Πληροφορίες: www.syskevasia-expo.gr, τηλ:
2108056209, fax: 2108956209, e-mail:info3ek@otenet.gr
PLASTICA 2020, 11Η ΔΙΕΘΝΗΣ EΚΘΕΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ,
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Πόλη: AthensMetropolitanExpo , Αθήνα
Ημερομηνία: 2-5 Οκτωβρίου 2020
Εκθέματα: Πλαστικά, μηχανήματα, καλούπια,
ανακύκλωση
Πληροφορίες: www.plastica-expo.gr , τηλ: 2108056209,
fax: 2108956209, e-mail: info3ek@otenet.gr
η

20 «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 2020»
Πόλη: Ιωάννινα – ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ
Ημερομηνία: 3-07 Οκτωβρίου 2020 (Νέα ημερομηνία)
Εκθέματα: Γενική, Τοπικά Προιόντα
Πληροφορίες: http://kyklos-ektheseis.gr/
Τηλ.: 26510 37114 Fax: 26510 37119
Κιν: 6944107862 , email: kyklosek@otenet.gr

Διεθνείς Εκθέσεις
CNR FOOD ISTANBUL
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 02-05 Σεπτεμβρίου 2020
Εκθέματα: Έκθεση φαγητού
Πληροφορίες:http://cnrfoodistanbul.com/index.aspx?ln=2
IFA
Πόλη: Βερολίνο - Γερμανία
Ημερομηνία: 03 – 05 Σεπτεμβρίου 2020
Εκθέματα: Διεθνής Έκθεση Ραδιοτηλεοπτικών Μέσων,
Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών
Πληροφορίες: www.ifa-berlin.com
FAIR OF ECONOMY MODRIČA 2020
Πόλη: MODRIČA – Βοσνία Ερζεγοβίνη
Ημερομηνία: 03-04 Σεπτεμβρίου 2020
Εκθέματα: Οικονομία
Πληροφορίες: http://www.raomd.org/

5ο ετήσιο συμπόσιο ΗΑΕΕ "Ενεργειακή μετάβαση V:
Τοπικές και παγκόσμιες προοπτικές"
Νέες
Ημερομηνίες: 30/09/2020 -02/10/ 2020, Αθήνα, Ελλάδα
Η Ελληνική Ένωση Ενεργειακής Οικονομίας (ΗΕΕΕ Ελληνική Εταιρεία Ενεργειακής Οικονομίας) - οργανώνει το
5ο Ετήσιο Συμπόσιο που θα πραγματοποιηθεί στο
ξενοδοχείο Theoxenia Palace Kifissia, στην Αθήνα, από τις
30/09/2020 -02/10/ 2020, και θα επικεντρωθεί σε
ενεργειακά, οικονομικά και περιβαλλοντικά ζητήματα. Η
διάσκεψη στοχεύει στην παροχή διεθνούς φόρουμ
ανταλλαγής ιδεών, αποτελεσμάτων έρευνας και εμπειριών
μεταξύ εμπειρογνωμόνων και επαγγελματιών που
ασχολούνται
με
ακαδημαϊκούς,
επιχειρηματικούς,
κυβερνητικούς, εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς, που
εργάζονται σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με την
ενέργεια, το περιβάλλον και την οικονομία.
Η Ευρώπη έχει θέσει φιλόδοξους στόχους για την αύξηση
της ενεργειακής απόδοσης, τη μείωση των εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου και την αύξηση του μεριδίου των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Παρ 'όλα αυτά, το τοπίο
της περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με πολλαπλές
μεταβαλλόμενες γεωπολιτικές και κοινωνικές συνθήκες,
θέτει σοβαρά ζητήματα, προκλήσεις και ευκαιρίες για
χώρες, βιομηχανίες, επαγγελματίες και ακαδημαϊκούς. Το
Συμπόσιο θα επικεντρωθεί αφενός σε αυτές τις ανησυχίες,
αλλά θα παρέχει επίσης μια λεπτομερή επισκόπηση των
αυξημένων ευκαιριών στον ενεργειακό τομέα.
Αναμένεται
να φιλοξενηθούν περισσότερες από 100
επιστημονικές παρουσιάσεις και περίπου 100 ομιλητές,
όπου διευθύνοντες σύμβουλοι και πρόεδροι κορυφαίων
εταιρειών ενέργειας και διευθυντές βασικών ιδρυμάτων ευρωπαϊκών και διεθνών - όπως η ΓΔ Ενέργειας, η ΓΔ
Περιβάλλοντος και η IFC , υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής
και πολιτικοί ηγέτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, θα
παρουσιάσουν και θα συζητήσουν τις απόψεις τους. Έτσι,
θα συζητηθούν πολυάριθμα έργα και επενδυτικές
ευκαιρίες, καθώς και η δυνατότητα σημαντικών διεθνών
φορέων ενέργειας να συμμετάσχουν στις ελληνικές αγορές
ενέργειας.
Για την εγγραφή σας, κάντε κλικ στο
https://5thannualsymposium.eventsadmin.com/Home/Welc
ome . Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τη
Γραμματεία του Συνεδρίου στη διεύθυνση: Ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο:
haee2020@haee.gr
,
ιστοσελίδα:
http://haee.gr/events/international-events/2020/5th-annualsymposium/

Επιχειρηματικά Νέα

ΖΗΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Β8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του
Υπουργείου Εξωτερικών σε συνέχεια της ενημέρωσης της
από την Ελληνική Πρεσβεία στο Τόκυο, απέστειλε
έγγραφο με θέμα <<Μεταβολές στο Σύστημα
Πιστοποίησης Προϊόντων Ζωικής Προέλευσης και
Βιολογικής Καλλιέργειας στην Ιαπωνία>>. Συνημμένη
προκήρυξη ενδιαφέροντος, με παράταση καταληκτικής
προθεσμίας .
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επικοινωνούν με : τηλ: 210 3682766, φαξ:
210 3682771, e-mail: b08@mfa.gr , ή την ιστοσελίδα του
ΒΕΘ www.veth.gov.gr .

Αίτημα σημαντικής ισραηλινής αλυσίδας υπεραγορών
για εισαγωγή ελληνικών προϊόντων

ΙΣΠΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μαδρίτη, απέστειλε:
- Έγγραφο με θέμα «Τα αποτελέσματα έρευνας της ΑΑΔΕ
της Ισπανίας για την πορεία της εθνικής οικονομίας»
-Έγγραφο με θέμα «H ΙΣΠΑΝΙΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙ 140 ΔΙΣ
ΜΕΤΑ
ΤΗΝ
ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΤΗΣ ΕΕ
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ»
Το
οποίο
μπορείτε
να
το
βρείτε
:
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikonemporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/71442
- Έγγραφο με θέμα: Αλλαγές στον τραπεζικό τομέα της
Ισπανίας εξαιτίας της εμπειρίας από την πανδημία του
νέου κορωνοϊού. Το εν θέματι κείμενο έχει αναρτηθεί στη
διαδικτυακή πύλη Αgora και μπορείτε να το δείτε στον
ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeiaoikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-anaxora/infofile/71377 .
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου
ΟΕΥ της Ελλάδας στη Μαδρίτη
http://www.agora.mfa.gr/es 73 ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ:
www.veth.gov.gr .
ΙΣΡΑΗΛ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδος στο Τελ - Αβίβ, απέστειλε
αιτήματα
επιχειρηματικής
συνεργασίας
από
την
Ομοσπονδία Ισραηλινών Επιμελητηρίων.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου
ΟΕΥ της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ (www.agora.mfa.gr ), τηλ:
τηλ: +972-3-605.52.99*,φαξ : +972-3-695.13.29 , email:
ecocom-telaviv@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr .
ΡΩΣΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα, απέστειλε: Ενημερωτικό Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών
Ειδήσεων που συνέταξε το Γραφείο ΟΕΥ Μόσχας για τον
μήνα Ιουνίου 2020.
-Έγγραφο με θέμα: Δικαίωμα επανεισδοχής ξένων
στελεχών στη Ρωσική Ομοσπονδία.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου
ΟΕΥ της Ελλάδας στη Μόσχα (www.agora.mfa.gr ),
email: ecocom-moscow@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του
ΒΕΘ www.veth.gov.gr .

Η ισραηλινής υπεραγοράς λιανικής Shufersal επιθυμεί να
εντάξει στα προϊόντα που προωθεί μέσω των 420 περίπου
καταστημάτων που διατηρεί στο Ισραήλ και ελληνικά.
Η κα. Ronit Hazan, υπεύθυνη διεθνών συνεργασιών της
εταιρείας, επιθυμεί να εντάξει άμεσα νέα και κυρίως
καινοτόμα προϊόντα, τόσο σε κλάδο διατροφής, καλλυντικών
και υγιεινής. Παρακαλούμε για την κατά προτεραιότητα
άμεση ανταπόκριση των ενδιαφερομένων ελληνικών
επιχειρήσεων ώστε να αναπτυχθούν σταθερές συνεργασίες
που θα οδηγήσουν σε αύξηση των ελληνικών εξαγωγών
προϊόντων υψηλής ποιότητας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να αποστέλουν τις συνοπτικές παρουσίασεις των
προϊόντων τους, οπωσδήποτε στην αγγλική γλώσσα,
απευθείας
στην
κα.
Ronit
Hazan
IntsourcingShufersal@shufersal.co.il.
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ REX-TONE INDUSTRIES που παράγουν
χημικά προϊόντα, μάσκες αντισηπτικά κ.α.
ζητούν
συνεργασία με ελληνικές επιχειρήσεις για εξαγωγή των
προϊόντων τους, για περισσότερες πληροφορίες για τα
προϊόντα
επισκεφτείτε
τον
σύνδεσμο
www.atcareproducts.com .
Η εταιρεία JAYANITA Exports tel:+91,9870588552
αναζητά συνεργασία με Έλληνες διανομείς για να
εισάγουν κουρτίνες, ράφια κ.α. Company Profile
https://we.tl/t-wJNOy9k2ds
www.jayanita.com
Η εταιρεία CEO Sooul : 109 Φάση βιομηχανικής
περιοχής Okhla ‐ 3 , Νέο Δελχί ‐110020
ΙΝΔΙΑ,
τηλ.
+
91‐9810139793,
Email:
roobysoul@live.com ,
rdhawer@soul‐india.com ,
εμπορική εταιρεία από την Ινδία, για όλους τους τύπους
ενδυμάτων - Ανδρικά, Γυναικεία και παιδικά ενδύματα,
τόσο σε πλεκτά όσο και σε υφάσματα, έπιπλα σπιτιού,
κοσμήματα και αξεσουάρ μόδας αναζητά συνεργασία με
ελληνικές επιχειρήσεις. Δείτε το Προφίλ της εταιρείας.
Νέοι Έλληνες Φωτογράφοι 2020
Το Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας, στο πλαίσιο των
δράσεών του για την ανάπτυξη της σύγχρονης ελληνικής
φωτογραφίας, απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε νέους
φωτογράφους και καλλιτέχνες που χρησιμοποιούν το μέσο
της φωτογραφίας να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή στην
έκθεση Νέοι Έλληνες Φωτογράφοι 2020. Η πρόσκληση
απευθύνεται σε δημιουργούς, ηλικίας έως 35 ετών, από την
Ελλάδα και την Κύπρο και το θέμα είναι ελεύθερο. Η έκθεση
θα πραγματοποιηθεί στο Μουσείο Μπενάκη / Πειραιώς 138,
στο πλαίσιο του Athens Photo Festival 2020.Οι δηλώσεις
συμμετοχής και το φωτογραφικό υλικό θα πρέπει να
σταλούν το αργότερο έως τις 3 Αυγούστου 2020.Η
κατάθεση του υλικού γίνεται σε ψηφιακή μορφή, μέσω του
δικτυακού τόπου του Athens Photo Festival. Οι
ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να
υποβάλουν τη φόρμα δήλωσης συμμετοχής, συνοδευόμενη
από το φωτογραφικό υλικό. Κάθε πρόταση θα πρέπει να
περιλαμβάνει μια ενότητα έως 15 φωτογραφιών σε μορφή
ηλεκτρονικών αρχείων, που παρουσιάζουν το σύνολο ή
μέρος ενός φωτογραφικού project.Για οποιαδήποτε
περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση σχετικά με την
πρόσκληση συμμετοχής, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το
Eλληνικό Κέντρο Φωτογραφίας στο τηλέφωνο 210 9211 751
ή μέσω e-mail στο contact@photofestival.gr.

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα
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28/07/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ
ΑΝΤΙΔΙΑΡΡΟΪΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΗΛ.2310381080

ΤΗΝ
ΓΙΑ
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31/07/2020
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ
(ΕΙΔΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΙΣΤΩΝ - ΕΤΑ ) ΤΗΛ.2103483161

ΑΣΔΥΣ "ΘΗΣΕΑΣ"
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31/07/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΛ.2310381080

ΤΗΝ

424 ΓΣΝΘ

358

03/08/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΓΙΑ
ΤΟ
ΓΕΝΝΗΤΙΚΟ
ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛ.2310381080

ΤΗΝ
ΚΑΙ

424 ΓΣΝΘ

367

03/08/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΙ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
37ΤΜΧ
ΤΗΛ.2310005859

362

03/08/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
ΤΗΛ.2310381080

364

ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΡΟΛΟΚΟΥΡΤΙΝΩΝ

3Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

424 ΓΣΝΘ

03/08/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΤΗΛ.2310381080

ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

424 ΓΣΝΘ

360

04/08/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΗΛ.2310381080

ΓΙΑ

ΤΗΝ

424 ΓΣΝΘ

361

04/08/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΤΗΛ.2310381080

ΓΙΑ

ΤΗΝ

424 ΓΣΝΘ

359

05/08/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΤΗΛ.2310381080

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ
ΠΑΘΗΣΕΙΣ

424 ΓΣΝΘ

363

ΓΙΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ

424 ΓΣΝΘ

05/08/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ
ΤΗΛ.2310381080

ΓΙΑ
ΓΙΑ

ΤΗΝ
ΤΟΞΙΝΕΣ

ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΜΟΝΑΔΕΣ
ΤΗΣ
ΚΑΙ
ΕΔΕΣΣΑΣ

424 ΓΣΝΘ

349

07/08/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΝΩΠΩΝ
ΚΡΕΑΤΩΝ
ΓΙΑ
ΤΙΣ
ΦΡΟΥΡΑΣ
ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΤΗΛ.2343053206

348

10/08/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ
ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΩΝ
ΤΟΜΥ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΗΣ
3ΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΗΛ.2313320561

347

20/08/2020
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΝΩΠΩΝ
ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ
ΝΩΠΗΣ
ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΗΣ
ΠΑΤΑΤΑΣ
ΠΡΟΣ
ΚΑΛΥΨΗ
ΤΩΝ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΤΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ 3
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΚΑΤΗ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

351

21/08/2020
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 500 ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΤΟΝΩΝ
ΤΟΥ ΕΦΟΔΙΟΥ "ΛΕΥΚΗ ΖΑΧΑΡΗ" ΤΗΛ.2103483161

ΑΣΔΥΣ "ΘΗΣΕΑΣ"

ΤΗΝ
ΤΙΣ
ΥΠΕ

33 ΜΚ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ "ΣΥΝΤΑΓΜΑ
ΚΥΔΩΝΙΩΝ"

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα(συνέχεια)

353

21/08/2020
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 640 ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΤΟΝΩΝ
ΤΟΥ
ΕΦΟΔΙΟΥ
"ΖΥΜΑΡΙΚΑ
ΑΠΟ
ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ"
ΤΗΛ.2103483161

ΑΣΔΥΣ "ΘΗΣΕΑΣ"

345

25/08/2020
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΓΕΦΥΡΩΝ
ΞΗΡΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΦΥΣΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ
ΓΙΑ
ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΗΛ.2103483161
25/08/2020
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΛΗΨΗ
ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ
ΓΙΑ
ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΤΗΛ.2103483161

ΑΣΔΥΣ

346

31/08/2020
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΗΛ.2651007982

350

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

366

02/09/2020
ΔΙΕΘΝΗΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
"ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
ΤΗΛ.2313317545

365

4/9/2020
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΝΟΣ
ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ ΤΗΛ.2310381080




ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ"

ΑΣΔΥΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου μας www.veth.gov.gr, για πληρέστερη ενημέρωσή σας σε
θέματα επιχειρηματικού ενδιαφέροντος: Προκηρύξεις προγραμμάτων, Ελληνικές και Διεθνείς Εκθέσεις,
Ζητήσεις Συνεργασιών, Επιχειρηματικές Αποστολές, Συνέδρια, κ.α
Νέες υπηρεσίες Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) προς τις επιχειρήσεις - μέλη των
Επιμελητηρίων: Τέσσερεις πρωτοπόρες τεχνολογικά υπηρεσίες, οι οποίες είναι προσβάσιμες και μέσω της
ιστοσελίδας του ΒΕΘ (www.veth.gov.gr), προσφέρει η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων (ΚΕΕΕ) στο σύνολο
των Ελληνικών επιχειρήσεων-μελών των Επιμελητηρίων.
Πρόκειται για την υπηρεσία εύρεσης επενδυτικών προγραμμάτων (http://investmenttools.uhc.gr/ ), την
υπηρεσία ηλεκτρονικής (εξ αποστάσεως) εκπαίδευσης (http://elearning.uhc.gr/) , την υπηρεσία
συμβουλευτικής καθοδήγησης (https://e-consulting.uhc.gr) και την υπηρεσία ενημέρωσης και
επικοινωνίας μεταξύ επιχειρήσεων μελών των Επιμελητηρίων (https://businessplatform.uhc.gr ) . Με την
πρώτη υπηρεσία, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να ανατρέχουν για να αντλούν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες
για όλα τα νέα επενδυτικά προγράμματα και προγράμματα απασχόλησης, όπως και όλες τις προϋποθέσεις
ένταξής τους σε αυτά. Με την δεύτερη υπηρεσία ηλεκτρονικής (εξ αποστάσεως) ασύγχρονης εκπαίδευσης οι
επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, στην οποία έχει αναπτυχθεί μεγάλος
αριθμός μαθημάτων ασύγχρονης τηλεκατάρτισης. Με την τρίτη υπηρεσία μέσω ενός ολοκληρωμένου
συστήματος συμβουλευτικής,
με σύγχρονα μέσα και μεθόδους παρέχονται σε επιχειρήσεις – μέλη
διαδραστικές υπηρεσίες συμβουλευτικής καθοδήγησης. Με την τέταρτη υπηρεσία παρέχεται η δυνατότητα στις
μικρές κυρίως επιχειρήσεις που δεν έχουν δικό τους σύστημα διαχείρισης περιεχομένου, να αναρτούν ειδήσεις
και να έρχονται σε καθημερινή επικοινωνία με άλλες επιχειρήσεις.

