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Πρόγραµµα Ενίσχυσης Επιχειρήσεων στους τοµείς
Μεταποίησης- Τουρισµού- Εµπορίου και Υπηρεσιών
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013

•

Τεύχος 4

Να λειτουργούν ή να προτίθενται να λειτουργήσουν µε µια
από τις ακόλουθες νοµικές µορφές: ατοµική επιχείρηση,
Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε (Ιδιωτική Κεφαλαιουχική

ΣΤΟΧΟΣ - ΣΚΟΠΟΣ:
Το πρόγραµµα στοχεύει στην ενίσχυση των επιχειρήσεων
που δραστηριοποιούνται στους τοµείς της Μεταποίησης, του
Τουρισµού, του Εµπορίου και των Υπηρεσιών για την
υλοποίηση
επενδύσεων
προσανατολισµένων
στη
καινοτοµία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής
καθώς και στην τόνωση του επιχειρείν σε συνθήκες κρίσης.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ:
Επιλέξιµες επιχειρήσεις για το πρόγραµµα είναι:
1. Υφιστάµενες επιχειρήσεις: Επιχειρήσεις που µέχρι τις
31.12.2011 έχουν δύο ή περισσότερες κλεισµένες
διαχειριστικές χρήσεις τουλάχιστον δωδεκάµηνης διάρκειας.
2. Νέες επιχειρήσεις και Υπό Σύσταση Επιχειρήσεις :
Επιχειρήσεις που δεν εµπίπτουν στην ως άνω κατηγορία
των υφιστάµενων.
∆εν είναι επιλέξιµες οι επιχειρήσεις που λειτουργούν µε το
σύστηµα της δικαιόχρησης (franchising)

Εταιρία)
•

Να
λειτουργούν νόµιµα
(άδεια
λειτουργίας
ή
πιστοποιητικό Επιµελητηρίου σε περίπτωση που δεν
απαιτείται

άδεια

λειτουργίας).

Οι

υπό

σύσταση

επιχειρήσεις πρέπει να δεσµεύονται ότι θα λειτουργήσουν
•

νόµιµα.
Να µην είναι προβληµατικές επιχειρήσεις.

•

Να τηρούν ή να δεσµεύονται ότι θα τηρήσουν βιβλία Β' ή
Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

•

Να διαθέτουν ή να δεσµευθούν ότι θα µεριµνήσουν για
τις κατάλληλες υποδοµές µε σκοπό την ελαχιστοποίηση

•

των εµποδίων πρόσβασης ατόµων µε αναπηρία
Να υποβάλλουν δαπάνες στα επενδυτικά τους σχέδια
που δεν έχουν χρηµατοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε
άλλο πρόγραµµα χρηµατοδοτούµενο από εθνικούς ή

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

κοινοτικούς πόρους
Οι προϋποθέσεις συµµετοχής των δυνητικών δικαιούχων,
είναι οι ακόλουθες:

•

Να δεσµευτούν ότι τα επενδυτικά τους σχέδια δεν έχουν
υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθούν σε άλλο

•
•

Να µην εµπίπτουν στα κριτήρια διαχωρισµού πράξεων
των Ταµείων µε το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΑ
Να υλοποιήσουν το επενδυτικό τους σχέδιο σε έναν ή
περισσότερους επιλέξιµους ΚΑ∆ της ίδιας Θεµατικής
Να διαθέτουν τον/τους δηλούµενο/ους ΚΑ∆ πριν την
υποβολή της επενδυτικής πρότασης ή οι υπό σύσταση
επιχειρήσεις να διαθέτουν τον/τους δηλούµενο/ους ΚΑ∆
πριν την πρώτη εκταµίευση της επιχορήγησης.

•

Να

είναι

εγκατεστηµένες

ή

να

προτίθενται

Ελληνική επικράτεια
Να είναι Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις ή να δεσµευτούν ότι
θα έχουν την ιδιότητα της Μικροµεσαίας Επιχείρησης
•

χρηµατοδοτούµενο

από

εθνικούς

ή

κοινοτικούς πόρους
Να υποβάλλουν έως µια πρόταση ανά ΑΦΜ/υπό
σύσταση επιχείρηση
Εφόσον αιτηθούν λειτουργικές δαπάνες (µόνο για τις
νέες-υπό σύσταση µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις)
θα πρέπει ο κύριος µέτοχος της επιχείρησης να µην έχει
κλείσει κατά το προηγούµενο δωδεκάµηνο επιχείρηση
που δραστηριοποιείται στην ίδια σχετική αγορά ή σε
όµορες αγορές.

να

εγκατασταθούν και να έχουν καταστατική έδρα στην
•

•
•

Ενότητας
•

πρόγραµµα

Να µην βρίσκονται υπό πτώχευση εκκαθάριση ή

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :
Ο επιχορηγούµενος προϋπολογισµός κάθε πρότασης
δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης µπορεί να κυµαίνεται:
•

Για τη Μεταποίηση από 30.000€ έως 300.000€

νέες επιχειρήσεις)

•

Για τον Τουρισµό από 20.000€ έως 300.000€

Να µην εκκρεµεί εις βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης

•

Για το Εµπόριο και τις Υπηρεσίες από 20.000€ έως

αναγκαστική διαχείριση (µόνο για τις υφιστάµενες και
•

(µόνο για τις υφιστάµενες και νέες επιχειρήσεις)

100.000€.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ∆ΑΠΑΝΩΝ:
Ως ηµεροµηνία έναρξης επιλεξιµότητας δαπανών ορίζεται:
>

>

Κάθε δικαιούχος µπορεί να πραγµατοποιήσει επενδυτική

Για τις περιφέρειες της Αττικής, της Στερεάς

πρόταση µε προϋπολογισµό µεγαλύτερο του µέγιστου

Ελλάδας και του Νοτίου Αιγαίου, η ηµεροµηνία

επιχορηγούµενου

Προκήρυξης του Προγράµµατος

Ενότητας στην οποία έχει υποβάλλει πρόταση. Στη

Για τις υπόλοιπες περιφέρειες, η ηµεροµηνία

περίπτωση

ηλεκτρονικής

υποβολής

της

πρότασης

στο

προϋπολογισµού

αυτή

αντικείµενο

της

Θεµατικής

αξιολόγησης

παρακολούθησης ελέγχου αποτελεί το

και

σύνολο της

επενδυτικής πρότασης και το σύνολο του υπερβάλλοντος

Πρόγραµµα.

κόστους, καλύπτεται αποκλειστικά µε ιδιωτική συµµετοχή.
>

Κατά τη διαµόρφωση του συνολικού προτεινόµενου

προϋπολογισµού από την επιχείρηση είναι υποχρεωτική η

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ

σύνδεση των αιτούµενων δαπανών µε τις παρακάτω

Η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων

κατηγορίες επιλέξιµων δαπανών :

που θα εγκριθούν δεν µπορεί να υπερβαίνει τους 15 µήνες
για τις θεµατικές ενότητες «Μεταποίηση» και «Τουρισµός»

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ

και τους 12 µήνες για τη θεµατική ενότητα «Εµπόριο Υπηρεσίες» από την ηµεροµηνία ένταξης του επενδυτικού

1

Κτίρια,
εγκαταστάσεις & περιβάλλον χώρος
Μηχανήµατα - εξοπλισµός.
Μεταφορικά Μέσα (επαγγελµατικής χρήσης)
Εξοπλισµός και εγκαταστάσεις Προστασίας
Περιβάλλοντος & Εξοικονόµησης ενέργειας.
∆ικαιώµατα Τεχνογνωσίας

2
3
4
5
6

Πιστοποίηση συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας

7
8
9
10

Λογισµικό
Προβολή - Προώθηση
Συµβουλευτικές Υπηρεσίες
Λειτουργικές δαπάνες µόνο για τις νέες
- υπό σύσταση µικρές επιχειρήσεις
ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
Η ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΤΟΥΡΙΣ ΕΜΠΟΡΙΟΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
ΜΟΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
60%
80%
60%
100%
100%
100%
15.000 €
15.000 € 10.000 €
100%

100%

100%

20%

20%

20%

6.000 €

6.000 €

6.000 €

30.000 €
20.000 €
10.000 €

30.000 € 10.000 €
30.000 € 10.000 €
10.000 € 10.000 €

40%

40%

του

επιχορηγούµενου

προϋπολογισµού θα πρέπει να τηρεί υποχρεωτικά
την

εξής

σχέση:

(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(7)>=

(50%*Προϋπολογισµού).
❖ Η ενίσχυση των λειτουργικών δαπανών ισχύει
µόνο για τις νέες και υπό σύσταση µικρές και πολύ
µικρές επιχειρήσεις.

Η επιχορήγηση των επενδυτικών προτάσεων ποικίλει
ανάλογα µε την Περιφέρεια υλοποίησης του επενδυτικού
σχεδίου και το µέγεθος της επιχείρησης. Ακολουθεί
αναλυτικός πίνακας:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
% ενίσχυσης για

% ενίσχυσης για

µεσαίες επιχειρήσεις

µικρές & πολύ µικρές

40

Κεντρική
Μακεδονία

επιχειρήσεις
50

Ειδικά για τις λειτουργικές δαπάνες ισχύουν τα εξής:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
% ενίσχυσης για

% ενίσχυσης για

µεσαίες επιχειρήσεις

µικρές & πολύ

-

επιχειρήσεις
25

µικρές

Το υπόλοιπο ποσοστό θα πρέπει να καλυφθεί µε ιδιωτική
συµµετοχή του δικαιούχου, η οποία µπορεί να αποτελείται
από ίδιους πόρους ή και δάνειο. Το δάνειο είναι δυνατόν να
υποστηρίζεται από χρηµατοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ (π.χ
ΕΤΕΑΝ, JEREMIE κτλ).

40%

κατανοµή

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ:

Όλες οι Περιφέρειες

Προσοχή :
❖ Η

σχεδίου.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Οι προτάσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις
25.02.2013 έως 25.04.2013. Μετά τη λήξη της ηµεροµηνίας
της ηλεκτρονικής υποβολής δεν γίνεται δεκτή καµία
υποβολή προτάσεων. ΟΙ προτάσεις πρέπει υποχρεωτικά
να υποβληθούν και σε έντυπη µορφή το αργότερο σε δέκα
µέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής
υποβολής.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΝΕΑ ΑΓΟΡΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ
Με νέα αγορανοµική διάταξη (04/2012) υποχρεώνονται όλες
οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης προϊόντων να αναρτήσουν
πινακίδα σε εµφανές σηµείο του καταστήµατός τους και
ειδικότερα πλησίον του ταµείου συναλλαγής στην οποία θα
αναγράφεται µε ευδιάκριτα και κεφαλαία γράµµατα η ένδειξη
στην ελληνική και αγγλική γλώσσα ως εξής:

Από το Υπουργείο Οικονοµικών και συγκεκριµένα από τη
Γενική Γραµµατεία Φορολογικών και Τελωνειακών Θεµάτων –
η
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∆ασµολογική, ανακοινώθηκαν οι παρακάτω κανονισµοί :
•

«Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ
ΕΑΝ ∆ΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ
(ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)»
«CONSUMER IS NOT OBLIGED TO PAY IF THE NOTICE
OF PAYMENT HAS NOT BEEN PECEIVED (RECEIPTINVOICE)”.

•

Πρακτική άσκηση φοιτητών
από το Πανεπιστήµιο Μακεδονία
•
Το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, µε στόχο την εδραίωση και
συστηµατοποίηση της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας,
µας ενηµερώνει για την πρακτική άσκηση των φοιτητών του.
Μπορούν να συµµετέχουν επιχειρήσεις και φορείς του
ιδιωτικού και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, µε αντικείµενο
απασχόλησης συναφές µε αυτό των τµηµάτων του
Πανεπιστηµίου.
Οι συνεργαζόµενοι φορείς έχουν τη δυνατότητα να
αξιοποιήσουν τις επίκαιρες γνώσεις, τις δεξιότητες και τις
ιδέες των νέων και ικανών ανθρώπων χωρίς σηµαντικό
οικονοµικό κόστος και να δηµιουργήσουν υποδοµές για τις
µελλοντικές τους ανάγκες
σε ανθρώπινο δυναµικό. Η
πρακτική άσκηση κάθε φοιτητή µπορεί να διαρκέσει από δύο
έως έξι µήνες,
είναι προαιρετική και µπορεί να
χρηµατοδοτηθεί είτε µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
«Εκπαίδευση και ∆ια βίου µάθηση », (Ε.Π.Ε.∆.Β.Μ.) 2007 –
2013, είτε από το Φορέα απασχόλησης σε περιόδους που
δεν υλοποιείται κάποιο επιδοτούµενο πρόγραµµα .
Το Πανεπιστήµιο αναλαµβάνει την πληρωµή της
ασφαλιστικής εισφοράς των ασκούµενων φοιτητών µηνιαίως
και τη δήλωση των ενσήµων του ΙΚΑ τριµηνιαίως. Για
περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2310 891259/326 φαξ
2310 891273 practice@uom.gr/http://practice.uom.gr

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

•

•

Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1172/2012 της Επιτροπής για
την κατάταξη υγρών µαντηλιών από µη υφασµένο
ύφασµα, διαστάσεων 15 cm x 20 cm περίπου,
συσκευασµένα σε ατοµικά πλαστικά σακουλάκια για
τη λιανική πώληση, χρησιµοποιούνται δροσιστικά
υγρά µαντηλάκια στον κωδικό ΣΟ 3307 90 00 και ο
οποίος ισχύει από την εικοστή ηµέρα δηµοσίευσής
του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ΕΕ
(L 337/11.12.2012)
Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1128/2012 της Επιτροπής για
την κατάταξη ενός φύλλου ξυλείας, το οποίο
αποκαλείται-υδατοστεγές κόντρα- πλακέ» στον
κωδικό ΣΟ 4412 32 10 και ο οποίος ισχύει από την
εικοστή ηµέρα δηµοσίευσής του στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της ΕΕ (L331/ 1.12.2012)
Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1130/2012 της Επιτροπής για
την κατάταξη ενός τρίκυκλου ως «άλλου
ποδηλάτου», αποτελούµενου από πλαίσιο, κάθισµα,
δύο υποπόδια και δύο χειρολαβές µερών ποδηλάτου
στον κωδικό ΣΟ 8712 00 70 και ο οποίος ισχύει από
την εικοστή ηµέρα δηµοσίευσής του στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της ΕΕ (L331/1-12-2012)
Κανονισµός (ΕΕ) αριθ.750/2012 της Επιτροπής για
την κατάταξη ενός προϊόντος που καλείται
«πρόπολις» και είναι συσκευασµένο για τη λιανική
πώληση σε καψούλες ζελατίνης, το οποίο
παρουσιάζεται ως συµπλήρωµα διατροφής για
κατανάλωση από τον άνθρωπο στον κωδικό ΣΟ
2106 90 92 και ο οποίος ισχύει από την εικοστή
ηµέρα δηµοσίευσής του στην Επίσηµη Εφηµερίδα
της ΕΕ (L22/18-8-2012)
Κοινοποίηση Τροποποιήσεων των Επεξηγηµατικών
Σηµειώσεων όπου προστίθεται µία νέα παράγραφος
στο κεφάλαιο 33, η οποία αφορά στα προϊόντα που
κατατάσσονται στη δασµολογική διάκριση 3304 99
00, σχετικά µε προϊόντα για τη συντήρηση ή τη
φροντίδα του δέρµατος, αλλά από τα φάρµακα, που
παρουσιάζονται σε βάτες πιλήµατα, και µη
υφασµένα υφάσµατα, όπως ενυδάτωσης, τόνωσης
και καθαρισµού του δέρµατος.
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11 Arab Plast 2012
Πόλη: Ντουµπάι, Ντουµπάι
Ηµεροµηνία: 7-10.1.2013
Επιχειρηµατικά Νέα
Εκθέµατα: Πλαστικά & βιοµηχανικά προϊόντα
Πληροφορίες: Αραβο-Ελληνικό Επιµελητήριο, τηλ.: 210 6711210, fax:
210 6773428
Η Discover
Greece Business Travel Channel µας ενηµερώνει
e-mail: www.arabgreekchamber.gr, www.arabplast.info
ότι ανοίγει σε λίγους µήνες στη Μόσχα το µεγαλύτερο
εµπορικό κέντρο µε ενδιαφέρον στην χονδρική και λιανική
SEED TECHNOLOGIES, SEED & SAPLING FAIR
πώληση .
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
Ηµεροµηνία: 11-13.1.2013
επικοινωνούν στα τηλ. 2130068950 φαξ 7007002047 κιν.
Εκθέµατα: τεχνολογία σπόρων και δενδρυλλίων
6947437337 ή να επισκέπτονται την ιστοσελίδα ,
Πληροφορίες: Γραφείο ΟΕΥ στη Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310 254460, www.discovergreece.ru,
fax: 2310 254448
e-mail :info@discovergreece.ru
e-mail:selanik@ekonomi.gov.gr
FRESH FRUITS VEGETABLES ORGANIC HARVEST FAIR
Το Ελληνοτουρκικό Επιµελητήριο µας ενηµερώνει για τις
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
δραστηριότητες του για το έτος 2012 .
Ηµεροµηνία: 11-13.1.2013
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
Εκθέµατα: τεχνολογία σπόρων και δενδρυλλίων
επικοινωνούν στα τηλ. 2117000267 φαξ 2117409283 ή να
Πληροφορίες: Γραφείο ΟΕΥ στη Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310 254460, επισκέπτονται
fax: 2310 254448την ιστοσελίδα , www.etee.gr, e-mail
e-mail: selanik@ekonomi.gov.gr
:info@etee.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ Ο.Ε.Υ
Επιχειρηµατική αποστολή στο Κίεβο
ΣΟΥΗ∆ΙΑ
Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σουηδία, απέστειλε το
ενηµερωτικό δελτίο Οικονοµικών και Επιχειρηµατικών
ειδήσεων από τη Σουηδία, για το µήνα ∆εκέµβριο 2012.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στη Σουηδία, commerce.stockholm@mfa.gr ή την ιστοσελίδα
του ΒΕΘ www.veth.gov.gr
ΛΟΝ∆ΙΝΟ
Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στο Λονδίνο , απέστειλε το σχέδιο για
τις νέες ετικέτες σήµανσης συστατικών τροφίµων .
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στο Λονδίνο www.agora.mfa.gr/gb66 ή την ιστοσελίδα του
ΒΕΘ www.veth.gov.gr

Ο Σύνδεσµος Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών σε συνεργασία
µε το Σύνδεσµο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος και το ΕλληνοΟυκρανικό Επιµελητήριο διοργανώνει εµπορική αποστολή
στο Κίεβο στις 5 – 7 Φεβρουαρίου 2013 .
Οι τοµείς που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι
κυρίως τρόφιµα, τεχνολογίες στον αγροτικό τοµέα, franchise
αλυσίδων εστίασης, δοµικά υλικά, πλαστικά, εύκαµπτα υλικά
συσκευασίας, είδη ξενοδοχειακού εξοπλισµού, καλλυντικά και
φαρµακευτικά προϊόντα , µεταλλουργία, ενέργεια και
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας ( αιολική, ηλιακή), προϊόντα
από γούνα.
Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συµµετοχής οι
ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν µε τη Γραµµατεία
του Ελληνο-Ουκρανικού Επιµελητηρίου , τηλ. 2104119340,
fax 2104119341, e-mail huc@otenet.gr.
Επιχειρηµατική αποστολή στη Τζέντα – Σαουδική Αραβία

ΑΙΓΥΠΤΟΣ
Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στην Αίγυπτο , απέστειλε δελτίο
οικονοµικών και επιχειρηµατικών ειδήσεων από την Αίγυπτο
για το µήνα ∆εκεµβριο.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στην Αίγυπτο www.agora.mfa.gr/eg50 ή την ιστοσελίδα του
ΒΕΘ www.veth.gov.gr
ΑΡΜΕΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στο Ερεβάν, απέστειλε το Νο 1
εβδοµαδιαίο ενηµερωτικό δελτίο για το µήνα Ιανουάριο 2013.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στο Ερεβάν, ecocom-yerevan@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του
ΒΕΘ www.veth.gov.gr

Ο Ελληνικός Οργανισµός Εξωτερικού Εµπορίου – ΟΠΕ Α.Ε.
στο πλαίσιο του προγράµµατος ∆ράσης 2013, διοργανώνει
επιχειρηµατική αποστολή στη Τζέντα και Νταµάµ στις 12 –
17 Απριλίου 2013.
Οι τοµείς που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι
κυρίως τρόφιµα ( ελαιόλαδο, ελιές, µαργαρίνες, φρούτα και
άλλα βρώσιµα µέρη φυτών, λαχανικά παρασκευασµένα γλυκά
κουταλιού, µαρµελάδες, µέλι, προϊόντα αρτοποιίας και
ζαχαροπλαστικής, χυµοί, αναψυκτικά και µη αλκοολούχα
ποτά).
Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συµµετοχής οι
ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν µε τη Γενική
Επιχειρησιακή ∆ιεύθυνση κ. Κ. Μπούζος , τηλ. 2310 510047,
e-mail : kleo@hepo.gr.

∆ιαγωνισµοί στην Ελλάδα
7

1/2/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 80/2012 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝΟΡΓΑΝΩΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΛ:25313 51551-51351

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
"ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

6

04/02/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 79/2012 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΝ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΛ:25313 51551-51351

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
"ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

17

04/02/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 43/12 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ JP-8 Η JETA1 ΑΝΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ ΑΦΩΝ-Ε/Π ΤΗΣ ΠΑ ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ Α/∆ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΤΗΛ:210-8705015

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

889

05/02/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 62/2012ΑΝΟΙΧΤΗΣ ∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΝ∆ΟΟΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ
ΤΗΛ:25313-51551/51351

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
"ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ

1

05/02/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 22/2012 ΕΤΗΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΛ:2410-259 679,560379

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
"ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑ

888

06/02/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 73/2012 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΝΤΕΟ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ ΤΗΛ:25313-51551/51351

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
"ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ

897

06/02/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 8091 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ-ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΤΗΛ:27520-26246

ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ
ΤΙΡΥΝΘΑΣ

930

06/02/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 154/2012 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ: α)ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ β)ΓΙΑ
ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΛ:2310-877526 &2310-877531

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

884

7/2/2013 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 74/2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ
ΦΟΡΕΙΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ ΤΗΛ:25310/81835

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
"ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ

922

7/02/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 12077 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ (ΚΑΣΕΤΑ) ΤΕΜ. ∆ΕΚΑ ΤΩΝ ∆/Η ADTRANZ ΤΗΛ:210-5297229

ΟΣΕ

