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ΒΔΘ: Λήςε κέηξσλ γηα λα κελ εμειηρζεί ζε
επηρεηξεκαηηθφ εθηάιηε ε πκθσλία ησλ Πξεζπψλ
Σελ αλάγθε ιήςεο κέηξσλ θαη νπζηαζηηθψλ βεκάησλ
πξνθεηκέλνπ ε ρξήζε ηνπ φξνπ „καθεδνληθφο‟ λα κελ
εμειηρζεί ζε εζληθφ επηρεηξεκαηηθφ εθηάιηε, γηα ηηο
εκπνξηθέο νλνκαζίεο, ηα ζήκαηα θαη ηηο επσλπκίεο ησλ
επηρεηξήζεσλ, κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο πκθσλίαο
Διιάδαο-θνπίσλ, επηζεκαίλεη κε ππφκλεκά ηνπ ην
Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο.
Σν ππφκλεκα παξέδσζε, ηελ Σεηάξηε 25.07.2018, θαηά
ηε δηάξθεηα ελεκεξσηηθήο ζχζθεςεο ν πξφεδξνο ηνπ
ΒΔΘ, Αλαζηάζηνο Καπλνπψιεο ζηνπο γεληθνχο
γξακκαηείο: Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Καηαλαισηή,
Γεκήηξε Απισλίηε, ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο &
Αλάπηπμεο, Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο θαη Γηαρείξηζεο Πφξσλ,
Υαξάιακπν Καζίκε, ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ θαη Γηεζλψλ Οηθνλνκηθψλ
ρέζεσλ & Αλαπηπμηαθήο πλεξγαζίαο, Γηάλλε Μπξάρν
ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ. ηφρνο ηεο ζχζθεςεο ήηαλ
ε ζπδήηεζε γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο εκπνξηθέο
νλνκαζίεο, ηα εκπνξηθά ζήκαηα θαη ηηο επσλπκίεο ησλ
επηρεηξήζεσλ κεηά ηε πκθσλία ησλ Πξεζπψλ.
«Πξηλ απφ ηε ζπκθσλία, νχησο ή άιισο, ππήξρε
ηεξάζηηα ζχγρπζε ζηηο δηεζλείο αγνξέο ζε ζρέζε κε ηελ
νλνκαζία ησλ πξντφλησλ. Απφ ηελ πιεπξά ησλ γεηηφλσλ
ππήξρε πάληα θαηάρξεζε ζηε ρξήζε ηνπ φξνπ
„Μαθεδνλία‟. Γελ απνθιείεηαη αλ δελ γίλνπλ νη
απαξαίηεηεο ελέξγεηεο λα βξεζνχκε πξν δπζάξεζησλ
εθπιήμεσλ» αλαθέξεη ην ΒΔΘ ζην ππφκλεκά ηνπ,
ηνλίδνληαο πσο «απηφ πνπ δεηά ν επηρεηξεκαηηθφο
θφζκνο, πνπ δίλεη ηηο δηθέο ηνπ κάρεο θαη απνηειεί ηε
γέθπξα γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δηκεξψλ εκπνξηθψλ
ζρέζεσλ είλαη ηελ πξνζηαζία ησλ εκπνξηθψλ ρξήζεσλ
ησλ ειιεληθψλ πξντφλησλ θαη ησλ επσλπκηψλ ηνπο
θαζψο θαη ηελ εμαζθάιηζε νκαιψλ νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ
κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ πνπ δελ ζα δεκηνπξγνχλ αζέκηην
αληαγσληζκφ. Θα πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί πσο νη γείηνλεο
δελ ζα ζθεηεξηζηνχλ δπλαηά brands επηρεηξήζεσλ πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε Μαθεδνλία».
Όπσο επηζεκαίλεη ην ΒΔΘ, ε επίηεπμε ηεο ζπκθσλίαο
κεηαμχ ησλ θπβεξλήζεσλ, Διιάδαο θαη πΓΓΜ, έρεη πνιχ
ρξφλν αθφκε γηα λα νινθιεξσζεί θαη λα πινπνηεζεί, γηα
ην ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα δηαζθαιηζηνχλ νη ειιεληθέο
επηρεηξήζεηο κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν.
Πην ζπγθεθξηκέλα ην ΒΔΘ πξνηείλεη:
-Σν δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη κέρξη ηελ επίηεπμε ηεο
ζπκθσλίαο, ε Διιάδα ζα πξέπεη λα ην αμηνπνηήζεη
επνηθνδνκεηηθά, πξνθεηκέλνπ λα ζπλζέζνπκε κηα
ζπκθσλία, ζηελ θάζε ηεο ιεπηνκέξεηα, πνπ ζα
απνθιείζεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζε βάξνο ηεο ρψξαο θαη
ηεο επηρεηξεκαηηθήο θνηλφηεηαο.
-Σν πξψην πνπ πξέπεη λα δηαζθαιίζεη ε ειιεληθή
θπβέξλεζε είλαη φηη ηα ηξία ρξφληα πνπ πξνβιέπεη ε
ζπκθσλία γηα ηελ επίιπζε ηνπ δεηήκαηνο ησλ εκπνξηθψλ
ζεκάησλ, δελ πξφθεηηαη λα ππάξμεη θακία δπζκελήο
αιιαγή ζηελ εκπνξηθή νλνκαζία ησλ ειιεληθψλ
πξντφλησλ.
-Ζ ηξηεηήο πεξίνδνο πνπ πξνβιέπεη ε ζπκθσλία απνηειεί
κεγάιν δηάζηεκα γηα ηελ επίιπζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
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δεηήκαηνο. Οη εξγαζίεο ηεο επηηξνπήο, ζηελ νπνία κέρξη ζήκεξα δελ
γλσξίδνπκε πνηνη ζα κεηέρνπλ, ζα πξέπεη λα είλαη εληαηηθέο θαη λα
νινθιεξσζνχλ ζε εχινγν ρξφλν.
-Θα πξέπεη λα θαηαζηεί απνιχησο ζαθέο φηη ν φξνο “Μαθεδνλία” σο
νλνκαζία πξνέιεπζεο θαη γεσγξαθηθήο έλδεημεο αλήθεη απνθιεηζηηθά
θαη κφλν ζηελ Διιάδα, ελψ νη γείηνλέο καο ζα κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηνχλ ην λέν ηνπο φλνκα, δειαδή Βφξεηα Μαθεδνλία.
-Θα πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί πσο ηα ειιεληθά πξντφληα πνπ θέξνπλ
ηνλ φξν „Μαθεδνλία‟ δελ ζα γίλνπλ αληηθείκελν ρξήζεο, άξα
παξάλνκεο πηνζέηεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εκπνξηθνχ ζήκαηνο, απφ
επηρεηξήζεηο κε έδξα ηε γεηηνληθή καο ρψξα.
Σέινο, ζχκθσλα κε ην ΒΔΘ, είλαη αδήξηηε αλάγθε ηα φπνηα
πξνβιήκαηα αλαθχπηνπλ λα ιχλνληαη πξνο φθεινο ησλ ειιεληθψλ
επηρεηξήζεσλ θαη φρη λα δεκηνπξγνχληαη θαηλνχξγηα.

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ
ε
πκκεηνρή Β.Δ.Θ. ζηελ 83 Γηεζλή Έθζεζε Θεζζαινλίθεο
Σν Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο ζα ζπκκεηέρεη ζηελ
ε
83 Γηεζλή Έθζεζε Θεζζαινλίθεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ
08 έσο 16 επηεκβξίνπ 2018, δηνξγαλψλνληαο νκαδηθή
ζπκκεηνρή
γηα
ηηο
επηρεηξήζεηο-κέιε
ηνπ.
Οη επηρεηξήζεηο-κέιε ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Θεζζαινλίθεο
πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ, ζα βξίζθνληαη ζηα πεξίπηεξα 2 θαη 3 ηεο
Κεληξηθήο Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο. Σν Β.Δ.Θ.
ζα
επηδνηήζεη ην 50% ηνπ θφζηνπο ζηαλη 12 η.κ. κε δνκή – ηχπνπ 2,
φπσο απηφ έρεη δηακνξθσζεί κεηά ηελ πξνζθνξά ηεο ΓΔΘ Α Δ
ζηελ Κεληξηθή Έλσζε Δπηκειεηεξίσλ θαη έρεη σο εμήο: Ίρλνο
εδάθνπο 36 €/η.κ.+ εμνπιηζκέλνο ρψξνο - δνκή ηχπνπ 2 , 17 €/η.κ.
πιένλ ΦΠΑ 24%, δειαδή 12Υ53Υ50%= 318€ πιένλ ΦΠΑ 24%. Ζ
83ε ΓΔΘ, ζηελ νπνία ζα ζπκκεηέρνπλ σο ηηκψκελε ρψξα νη
Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο, ζα πιαηζησζεί απφ έλα πινχζην
επηρεηξεκαηηθφ,
πνιηηηζηηθφ
θαη
ςπραγσγηθφ
πξφγξακκα
παξάιιεισλ εθδειψζεσλ, ηα δε νθέιε πξνβνιήο γηα ηηο
ζπκκεηέρνπζεο επηρεηξήζεηο ζα είλαη πνιιαπιά. ηηο επηρεηξήζεηο
πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα δηαζέηνπλ ηα
πξντφληα ηνπο πξνο πψιεζε ζην ρψξν ηεο έθζεζεο κε ηελ
πξνυπφζεζε λα ηεξήζνπλ φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ λφκν
θαη ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ηεο ΓΔΘ πξνυπνζέζεηο.
Πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο
-Να εμνθιεζεί ε ζπλδξνκή ηεο επηρείξεζεο ηνπ έηνπο 2018 ζην
Β.Δ.Θ θαη ην ηέινο ηήξεζεο κεξίδαο ζην ΓΔΜΖ ηνπ έηνπο 2018.
-Να ζπκπιεξσζεί θαη λα απνζηαιεί ζην ΒΔΘ (public@veth.gov.gr,
Fax. 2310232667)
ε
δήισζε ζπκκεηνρήο κέρξη ηελ
Παξαζθεπή 03 Απγνχζηνπ 2018.
εκεηψλεηαη φηη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ ρψξνπ, ζα ηεξεζεί ζεηξά
πξνηεξαηφηεηαο, ηα δε αλαινγνχληα , αλά επηρείξεζε, η.κ. ζα
νξηζηηθνπνηεζνχλ
κεηά
ηελ
εθδήισζε
ηνπ
ζπλνιηθνχ
ελδηαθέξνληνο. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο παξαθαινχληαη νη
ελδηαθεξφκελνη λα επηθνηλσλνχλ κε ην Γξαθείν Γεκνζίσλ ρέζεσλ
ηνπ Β.Δ.Θ., ηειέθσλν επηθνηλσλίαο
2310 271708, email :
public@veth.gov.gr

ΖΜΑΝΖ ΚΟΜΖΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΤΣΗΜΧΝ
ΜΔΣΑΛΛΧΝ
Β’ Δμάκελν 2018
Αλαλέσζε δηθαηψκαηνο ρξήζεο κεηαιιηθψλ ζθξαγίδσλ
κε θσδηθφ θαηαζθεπαζηή θνζκεκάησλ θαη ζπλαθψλ
εηδψλ απφ πνιχηηκα κέηαιια
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ Καλφλσλ Γηαθίλεζεο θαη
Δκπνξίαο Πξντφλησλ θαη Παξνρήο Τπεξεζηψλ [ΦΔΚ 2983/Β‟
/2017], ην δηθαίσκα ρξεζηκνπνίεζεο ησλ κεηαιιηθψλ
ζθξαγίδσλ κε ηνλ θσδηθφ θαηαζθεπαζηή θνζκεκάησλ θαη
ζπλαθψλ εηδψλ απφ πνιχηηκα κέηαιια αλαλεψλεηαη θάζε
ηξία έηε.
Δηδηθφηεξα, φπσο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ παξ.4 ηνπ άξζξνπ
55 ηεο ελφηεηαο 6.1 «Πνιχηηκα Μέηαιια/Κνζκήκαηα» ηνπ
θεθαιαίνπ 6 ηεο κε αξ. 91354 Απφθαζεο «Κσδηθνπνίεζε
Καλφλσλ ΓΗ.Δ.Π.Π.Τ.», ην 2018 είλαη έηνο αλαλέσζεο φισλ
ησλ εγθξίζεσλ ρξεζηκνπνίεζεο ζθξαγίδαο γηα ηε
Μεηξνπνιηηηθή Δλφηεηα Θεζζαινλίθεο.
Ζ αλαλέσζε ρνξεγείηαη απφ ην Δπηκειεηήξην χζηεξα απφ
αίηεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη κε ηελ πξνζθφκηζε πξνο
επίδεημε ησλ παξαθάησ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο
θαηαζθεπαζηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο:
1.
πξνζσπνπνηεκέλε
πιεξνθφξεζε
απφ
ην
TAXISnet.gr κε ηνπο Κσδηθνχο Αξηζκνχο Γξαζηεξηφηεηαο
2.
πξφζθαην ηηκνιφγην αγνξάο α‟ πιψλ (πνιχηηκα
κέηαιια)
3.
πξφζθαην ηηκνιφγην πψιεζεο πξντφλησλ ή/θαη
παξνρήο ππεξεζηψλ ή ζε πεξίπησζε ρξήζεο ηακεηαθήο
κεραλήο Ε‟ εκέξαο
Σν Δπηκειεηήξην ππνρξενχηαη λα θνηλνπνηήζεη ζηε
Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο ηεο Μεηξνπνιηηηθήο Δλφηεηαο
Θεζζαινλίθεο θαηάζηαζε κε ηα νλφκαηα ησλ ππφρξεσλ πνπ
δελ αλαλέσζαλ αιιά θαη δελ παξέδσζαλ ηελ κεηαιιηθή ηνπο
ζθξαγίδα, πξνθεηκέλνπ απηή λα ειέγμεη ηελ ελδερφκελε
ρξεζηκνπνίεζε ηεο ζθξαγίδαο κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο
αλαλέσζεο. Παξάιιεια, ην Δπηκειεηήξην ππνρξενχηαη λα
ζηείιεη ηελ πξναλαθεξφκελε θαηάζηαζε θαη ζηνλ αξκφδην
Δηζαγγειέα.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζθξαγίδεο, νη νπνίεο έρνπλ ρνξεγεζεί ζε
εηζαγσγείο ή ππεχζπλνπο δηάζεζεο (πξψηνπο δηαλνκείο
πξντφλησλ απφ θξάηε-κέιε ηεο Δ.Δ.) δελ επηηξέπεηαη λα
ρξεζηκνπνηνχληαη θαη πξέπεη λα επηζηξαθνχλ άκεζα απφ
ηνπο θαηφρνπο ηνπο ζην Δπηκειεηήξην.
Δπίζεο, ζε πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε έρεη δηαθφςεη ηε
δξαζηεξηφηεηα ηεο θαηαζθεπήο θνζκεκάησλ απφ πνιχηηκα
κέηαιια, πξέπεη λα επηζηξέςεη ηε ζθξαγίδα, ην ζπληνκφηεξν
δπλαηφλ, ζην Δπηκειεηήξην, γηα λα απνθχγεη πηζαλέο
ζπλέπεηεο, έηζη φπσο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηνπο Καλφλεο
ΓΗ.Δ.Π.Π.Τ.
Γηα
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο
παξαθαινχκε
λα
επηθνηλσλήζεηε κε ην ΣΜΖΜΑ ΜΖΣΡΧΟΤ-Γ.Δ.ΜΖ-Τ.Μ..
ηνπ Β.Δ.Θ. Αξηζηνηέινπο 27 [3νο φξνθνο] – 546.24
Θεζζαινλίθε, Σει.: 2310272502, 2310241158, 2310241668.

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ :
Έσο ηηο 30 Ηνπιίνπ ε
πξνζεζκία γηα ηηο θνξνινγηθέο δειψζεηο
Σελ παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ θνξνινγηθψλ
δειψζεσλ έσο ηε Γεπηέξα, 30 Ηνπιίνπ 2018, αλαθνίλσζε ε
Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ Δζφδσλ (AAΓΔ). Ζ απφθαζε
ησλ θνξνινγηθψλ αξρψλ, ε νπνία αθνξά ηφζν ηα θπζηθά φζν
θαη ηα λνκηθά πξφζσπα, έξρεηαη ζε ζπλέρεηα ηεο ρζεζηλήο
έθθιεζεο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο (ΟΔΔ).
εκεηψλεηαη φηη πξφθεηηαη γηα ηε δεχηεξε παξάηαζε ζηηο
θεηηλέο θνξνινγηθέο δειψζεηο. Ζ αξρηθή πξνζεζκία εμέπλεε
ζηηο 30 Ηνπλίνπ, πξνηνχ ιάβεη παξάηαζε γηα ηελ Πέκπηε, 26
Ηνπιίνπ. Τπελζπκίδεηαη φηη ηελ Σξίηε, 31 Ηνπιίνπ, νη
θνξνινγνχκελνη θαινχληαη λα θαηαβάιινπλ ηελ πξψηε δφζε
ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο.(Πεγή: EBEA e-Newsletter|25.7.18).

Ξεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηεο ε ειεθηξνληθή Τπεξεζία Μηαο
ηάζεο (E-ΤΜ), ην λέν ςεθηαθφ εξγαιείν εμ απνζηάζεσο
ζχζηαζεο εηαηξηψλ
Ζ ππεξεζία Ζιεθηξνληθήο χζηαζεο Δπηρεηξήζεσλ (e-ΤΜ) γηα
ηελ εμ' απνζηάζεσο ζχζηαζε εηαηξεηψλ έρεη ελεξγνπνηεζεί θαη
εληφο ηνπ πξψηνπ 24ψξνπ ιεηηνπξγίαο ηεο πιαηθφξκαο, έρνπλ
ζπζηαζεί ηξεηο κνλνπξφζσπεο Ηδησηηθέο Κεθαιαηνπρηθέο
Δηαηξείεο (ΗΚΔ) ζε Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε. Σν ζχλνιν ηεο
δηαδηθαζίαο δηαξθεί, θαηά κέζν φξν, κία ψξα. ε πξψηε θάζε, ε
πιαηθφξκα είλαη δηαζέζηκε γηα ηε ζχζηαζε Μνλνπξφζσπεο
Η.Κ.Δ. θαη ζηαδηαθά, κέρξη ην ηέινο ηνπ 2019, ζα εληαρζνχλ θαη νη
ππφινηπεο λνκηθέο κνξθέο. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
επηζθεθζνχλ
ηελ
ηζηνζειίδα
ηεο
e-ΤΜ
(http://eyms.businessportal.gr)
Νέα Ηζηνζειίδα ΔΟΠΠΤ
Νέα, πεξηζζφηεξν εχρξεζηε γηα αζθαιηζκέλνπο αιιά θαη γηα
παξφρνπο,
ηζηνζειίδα
«αλέβαζε»
ν
ΔΟΠΤΤ
(www.eopyy.gov.gr). ηφρνο είλαη ε λέα ειεθηξνληθή ζειίδα λα
απνηειέζεη κία εχθνιε θαη απιή πχιε εηζφδνπ ζε θάζε
ειεθηξνληθή ππεξεζία, αιιά θαη ζε θάζε πιεξνθνξία πνπ
κπνξεί λα ρξεηάδνληαη νη ρξήζηεο. ηελ θεληξηθή ζειίδα ππάξρεη
άκεζε πξφζβαζε ζε βαζηθέο ππεξεζίεο, αιιά θαη ηα λέα, νη
ελεκεξψζεηο, ηα δειηία ηχπνπ θαη νη πιεξνθνξίεο γηα
πξνθεξχμεηο, δηαγσληζκνχο θαη ζπκβάζεηο ηνπ Οξγαληζκνχ.
Παξάιιεια, θηινμελεί θαη φιεο ηηο αιιαγέο πνπ έρνπλ πινπνηεζεί
απφ ηνλ αζθαιηζηηθφ θνξέα φπσο νη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο (eππεξεζίεο φπσο ε αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηνπ Αζθαιηζηηθνχ
Φαθέινπ, ν νπνίνο εληζρχεηαη νπζηαζηηθά κε λέεο ιεηηνπξγίεο
πνπ ελδπλακψλνπλ ην ξφιν ηνπ αζθαιηζκέλνπ). Αθφκε
ππάξρνπλ δηαζέζηκεο νδεγίεο γηα ηελ εγγξαθή ζε νηθνγελεηαθφ
γηαηξφ θαη ε δπλαηφηεηα ειεθηξνληθήο αίηεζεο, ε δπλαηφηεηα
εχξεζεο ξαληεβνχ ζε ζπκβεβιεκέλν ηαηξφ, αιιά θαη ν ράξηεο
πγείαο, γλσζηφο θαη σο Άηιαο Τγείαο. Πεξηζζφηεξεο e-ππεξεζίεο
είλαη δηαζέζηκεο γηα ηνπο παξφρνπο – κεηαμχ άιισλ ν έιεγρνο
θαη ε εθθαζάξηζε ζπληαγψλ (ΚΜΔ), ην eopyynet, δειαδή νη
ζπκβάζεηο θαη ην κεηξψν ΔΚΠΤ, θαζψο επίζεο θαη δπλαηφηεηα
αλαδήηεζεο
εγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ ΔΟΠΤΤ,
ηαηξψλ
εηδηθφηεηαο έθδνζεο γλσκαηεχζεσλ θαη ζπκβεβιεκέλσλ
παξφρσλ πιηθψλ θαη ππεξεζηψλ. Τπάξρεη επίζεο ελεξγή
ζχλδεζε κε ηελ ΖΓΗΚΑ γηα ηελ ειεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε,
ελψ ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή είλαη θαη ε δπλαηφηεηα ειέγρνπ
αζθαιηζηηθήο ηθαλφηεηαο ειεθηξνληθά.

Τπνπξγείν Δξγαζίαο:
απηναπαζρνινχκελνπο

Δπίδνκα

αλεξγίαο

θαη

ζηνπο

Σελ ππνπξγηθή απφθαζε πνπ θαζνξίδεη ηνπο φξνπο θαη ηηο
πξνυπνζέζεηο θαηαβνιήο, ην χςνο αιιά θαη ηε δηάξθεηα
ρνξήγεζεο ηνπ βνεζήκαηνο αλεξγίαο ζε αλεμαξηήησο θαη
απηνηειψο απαζρνινπκέλνπο ππέγξαςαλ ε ππνπξγφο
Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Αιιειεγγχεο Δπηπρία
Αρηζηφγινπ θαη νη πθππνπξγνί Αλαζηάζηνο Πεηξφπνπινο θαη
Αζαλάζηνο
Ζιηφπνπινο
[Φ.10043/3018/Γ18.153/13.7.2018
Θέκα: «θαηαβνιή βνεζήκαηνο απηνηειψο θαη αλεμαξηήησο
απαζρνινχκελσλ θαη‟ εθαξκνγή ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ
Α
λ. 3986/2011/ΦΔΚ 152 , φπσο ηζρχεη ζηνπο αζθαιηζκέλνπο
ΔΦΚΑ (ηέσο (ΔΣΑΑ)]. Ζ δπλαηφηεηα ιήςεο ηνπ βνεζήκαηνο
αλεξγίαο πξνζθέξεηαη πξψηε θνξά ζε απηνηειψο θαη
αλεμαξηήησο απαζρνινπκέλνπο παξφηη ε ζρεηηθή εηζθνξά
θαηαβάιιεηαη απφ ην 2011. Σν βνήζεκα αλεξγίαο αλέξρεηαη ζην
πνζφ ησλ 360 επξψ κεληαίσο θαη ζα ρνξεγείηαη γηα ρξνληθφ
δηάζηεκα 3 έσο 9 κελψλ, αλάινγα κε ην ρξφλν αζθάιηζεο ηνπ
δηθαηνχρνπ. Θα θαηαβάιιεηαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ
ΟΑΔΓ, κεηά απφ έιεγρν ησλ πξνυπνζέζεσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ
πνπ νξίδεη ε Τπνπξγηθή Απφθαζε. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο :
www.ypakp.gr
,ζηε
δηαδξνκή
Ννκνζεζία-Τπνπξγηθέο
Απνθάζεηο.

Δπαλαθαζνξηζκφο φξσλ ειεθηξνληθήο ππνβνιήο
εληχπσλ αξκνδηφηεηαο ψκαηνο Δπηζεψξεζεο
Δξγαζίαο (ΔΠΔ) θαη Οξγαληζκνχ Απαζρνιήζεσο
Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ (ΟΑΔΓ)
χκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζ. πξση.:
νηθ.32143/Γ1.11288/11.06.2018 ηεο Τπνπξγνχ Δξγαζίαο
θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο κε Θέκα : Δπαλαθαζνξηζκφο
φξσλ ειεθηξνληθήο ππνβνιήο εληχπσλ αξκνδηφηεηαο
ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο (ΔΠΔ) θαη Οξγαληζκνχ
Απαζρνιήζεσο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ (ΟΑΔΓ), ην λέν
έληππν Δ8 πνπ αθνξά ζηελ αλαγγειία ππεξεξγαζίαο ή
ππεξσξίαο κπνξεί λα ππνβάιιεηαη θαη κέζσ θηλεηνχ
ηειεθψλνπ κε SMS (πξναηξεηηθά) απφ 1/7/2018, ελψ ε
ππνρξεσηηθή ππνβνιή ηνπ μεθηλά απφ 1/9/2018.
Αλαιπηηθά ε απφθαζε δεκνζηεχζεθε ζηελ ειεθηξνληθή
δηεχζπλζε ηνπ Τπνπξγείνπ : www.ypakp.gr , ζηε δηαδξνκή
: Ννκνζεζία – Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο.

Πξνζζήθε λέσλ Κσδηθψλ Αξηζκψλ Γξαζηεξηφηεηαο
Με ηελ Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο
Γεκνζίσλ Δζφδσλ : ΠΟΛ. 1134/ 17 Ηνπιίνπ 2018/ΑΓΑ:
ΦΣ6Κ46ΜΠ3Ε-179/ ΦΔΚ: 2983/η.Β‟/24-07-2018, ζηνλ
πίλαθα ηεο αλαζεσξεκέλεο έθδνζεο «Κσδηθνί Αξηζκνί
Γξαζηεξηνηήησλ
(Κ.Α.Γ.)
2008»
ηεο
1100330/1954/ΓΜ/ΠΟΛ
1133/6-10-2008
(Β΄2149)
Α.Τ.Ο.Ο.,
πξνζηίζεληαη
λένη
Κσδηθνί
Αξηζκνί
Γξαζηεξηφηεηαο σο θάησζη:
Κ.Α.Γ.
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ
55.90.14
Τπεξεζίεο παξνρήο θαηαιχκαηνο ζε
ρψξνπο ιεηηνπξγηθά ελνπνηεκέλνπο κε αγξνηηθέο
εθκεηαιιεχζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αγξνηηθή
παξαγσγή, ηελ πξνζηαζία θαη ηελ αλάδεημε ηνπ θπζηθνχ
θαη αλζξσπνγελνχο αγξνηηθνχ ηνπίνπ.
55.90.14.01
Τπεξεζίεο παξνρήο θαηαιχκαηνο κε
παξνρή εζηίαζεο ζε ρψξνπο ιεηηνπξγηθά ελνπνηεκέλνπο
κε αγξνηηθέο εθκεηαιιεχζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
αγξνηηθή παξαγσγή, ηελ πξνζηαζία θαη ηελ αλάδεημε ηνπ
θπζηθνχ θαη αλζξσπνγελνχο αγξνηηθνχ ηνπίνπ.
55.90.14.02
Τπεξεζίεο παξνρήο θαηαιχκαηνο ρσξίο
παξνρή εζηίαζεο ζε ρψξνπο ιεηηνπξγηθά ελνπνηεκέλνπο
κε αγξνηηθέο εθκεηαιιεχζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
αγξνηηθή παξαγσγή, ηελ πξνζηαζία θαη ηελ αλάδεημε ηνπ
θπζηθνχ θαη αλζξσπνγελνχο αγξνηηθνχ ηνπίνπ.

ΑΑΓΔ: Οδεγφο κε ηηο αιιαγέο πνπ έγηλαλ ζηε
ξχζκηζε ησλ 120 δφζεσλ γηα ηνπο επαγγεικαηίεο θαη
ηηο επηρεηξήζεηο
Οδεγφ κε φιεο ηηο αιιαγέο πνπ έγηλαλ ζηε ξχζκηζε ησλ
120 δφζεσλ γηα ηνπο επαγγεικαηίεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο
δίλεη ε Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ Δζφδσλ ΠΟΛ. 1133
/17-07-2018
«Δθαξκνγή ηεο Απφθαζεο ηεο
Τθππνπξγνχ
Οηθνλνκηθψλ ΠΟΛ
1116/19.06.2018
(Β'2319), κε ηελ νπνία ηξνπνπνηήζεθε ε Απφθαζε ΠΟΛ
1223/29-12-2017 (Β' 4643) ζρεηηθά κε ηε ξχζκηζε
νθεηιψλ πξνο ην Γεκφζην θαηά ηελ παξάγξαθν 21 ηνπ
άξζξνπ 15 ηνπ λ. 4469/2017, φπσο ηζρχεη» . ηε ξχζκηζε
κπνξνχλ πιένλ λα εληαρζνχλ ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο κε
νθεηιέο άλσ ησλ 50.000 επξψ ελψ ξπζκίδνληαη θαη
νθεηιέο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ην 2017. Μεηαμχ άιισλ
πξνβιέπεηαη φηη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο θαη επηρεηξήζεηο
ρσξίο πησρεπηηθή ηθαλφηεηα κε νθεηιέο πξνο ηελ εθνξία
έσο 125.000 επξψ κπνξνχλ λα επηηχρνπλ ηε ξχζκηζε ησλ
νθεηιψλ ηνπο ζε 120 κεληαίεο δφζεηο κε ηελ
απηνκαηνπνηεκέλε
δηαδηθαζία
ηνπ
εμσδηθαζηηθνχ
κεραληζκνχ.
Πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο
:
https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apophaseis/pol-113317-07-2018

Πξψηε (1ε) ηξνπνπνίεζε ηεο Πξφζθιεζεο ππνβνιήο
αηηήζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ ζηε
Γξάζε
«Πνηνηηθφο
Δθζπγρξνληζκφο»
ηνπ
Δ.Π.
«Αληαγσληζηηθφηεηα, Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη
Καηλνηνκία (ΔΠΑλΔΚ)», ΔΠΑ 2014 – 2020 ) Κσδηθφο
Πξφζθιεζεο 018 ΚΔ ΔΠΑΝΔΚ- ΟΠ 2953.
Με ηελ απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη
Αλάπηπμεο
Αιέμαλδξνπ
Υαξίηζε
κε
Α.Π.:
4560/1445/Α3/24.07.2018
ηξνπνπνηείηαη
ε
κε
Α.Π.
3185/1063/Α3/04.06.2018
Απφθαζε
κε
ζέκα:Πξφζθιεζε
ππνβνιήο αηηήζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ζηε
Γξάζε «Πνηνηηθφο Δθζπγρξνληζκφο» ηνπ Δ.Π. «Αληαγσληζηηθφηεηα,
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Καηλνηνκία» - Κσδηθφο Πξφζθιεζεο 018
ΚΔ ΔΠΑΝΔΚ - ΟΠ 2953 (ΑΓΑ:ΦΗ7Χ465ΥΗ8-Φ6). Ζ παξνχζα
ηξνπνπνίεζε ηεο Πξφζθιεζεο ηεο Γξάζεο έρεη αλαξηεζεί ζην
πξφγξακκα ΓΗΑΤΓΔΗΑ θαη λα δεκνζηεχζεθε ζηηο ηζηνζειίδεο ηεο
ΔΤΓ ΔΠΑλΔΚ http://www.antagonistikotita.gr , ηνπ ΔΠΑ
www.espa.gr , ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο
www.mindev.gov.gr θαη ηνπ ΔΦΔΠΑΔ www.efepae.gr . Αλαιπηηθέο
πιεξνθνξίεο θαη ελεκέξσζε παξέρνληαη απφ ηνλ ΔΦΔΠΑΔ θαη ην
Γξαθείν Πιεξνθφξεζεο ηεο ΔΤΓ ΔΠΑλΔΚ, Μεζνγείσλ 56, Αζήλα,
ηειεθσληθή ελεκέξσζε ζην 801 11 36 300 απφ ζηαζεξφ ηειέθσλν
κε αζηηθή ρξέσζε θαη email επηθνηλσλίαο infoepan@mou.gr ,
θαζψο θαη απφ ηνπο εηαίξνπο ηνπ ΔΦΔΠΑΔ.

Πξψηε (1ε) ηξνπνπνίεζε ηεο Πξφζθιεζεο ππνβνιήο
αηηήζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ ζηε
Γξάζε «Φεθηαθφ Άικα» ηνπ Δ.Π. «Αληαγσληζηηθφηεηα,
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Καηλνηνκία (ΔΠΑλΔΚ)», ΔΠΑ 2014 –
2020- Κσδηθφο Πξφζθιεζεο 017 ΚΔ ΔΠΑΝΔΚ - ΟΠ 2926–
ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ.
ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ Χ ΠΡΟ ΣΟ ΖΜΔΗΟ 4 ηεο απφθαζεο. Χο
Ζκεξνκελία έλαξμεο επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ νξίδεηαη ε
εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο Πξφζθιεζεο αληί ηεο εκεξνκελίαο
ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο 23.07.2018 Ο
Αλαπιεξσηήο Τπνπξγφο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο Αιέμαλδξνο
Υαξίηζεο.
Απφθαζε κε Α.Π.: 4455/Β4/475/ 19/07/2018. Ζ
παξνχζα ηξνπνπνίεζε ηεο Πξφζθιεζεο ηεο Γξάζεο έρεη
αλαξηεζεί ζην πξφγξακκα ΓΗΑΤΓΔΗΑ θαη
δεκνζηεχζεθε ζηηο
ηζηνζειίδεο ηεο ΔΤΓ ΔΠΑλΔΚ http://www.antagonistikotita.gr , ηνπ
ΔΠΑ www.espa.gr , ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο
www.mindev.gov.gr θαη ηνπ ΔΦΔΠΑΔ www.efepae.gr . Αλαιπηηθέο
πιεξνθνξίεο θαη ελεκέξσζε παξέρνληαη απφ ηνλ ΔΦΔΠΑΔ θαη ην
Γξαθείν Πιεξνθφξεζεο ηεο ΔΤΓ ΔΠΑλΔΚ, Μεζνγείσλ 56, Αζήλα,
ηειεθσληθή ελεκέξσζε ζην 801 11 36 300 απφ ζηαζεξφ ηειέθσλν
κε αζηηθή ρξέσζε θαη email επηθνηλσλίαο infoepan@mou.gr ,
θαζψο θαη απφ ηνπο εηαίξνπο ηνπ ΔΦΔΠΑΔ.

Πξψηε (1ε) ηξνπνπνίεζε ηεο Πξφζθιεζεο ππνβνιήο
αηηήζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ ζηε
Γξάζε «Φεθηαθφ Βήκα» ηνπ Δ.Π. «Αληαγσληζηηθφηεηα,
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Καηλνηνκία (ΔΠΑλΔΚ)», ΔΠΑ 2014 –
2020- Κσδηθφο Πξφζθιεζεο 016 ΚΔ ΔΠΑΝΔΚ - ΟΠ 2925.
Καηλνηνκία (ΔΠΑλΔΚ)», ΔΠΑ 2014 – 2020 ) Κσδηθφο
Πξφζθιεζεο 018 ΚΔ ΔΠΑΝΔΚ- ΟΠ 2953 – ΟΡΘΖ
ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ.
ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ Χ ΠΡΟ ΣΟ ΖΜΔΗΟ 4 ηεο απφθαζεο. Χο
Ζκεξνκελία έλαξμεο επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ νξίδεηαη ε
εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο Πξφζθιεζεο αληί ηεο εκεξνκελίαο
ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο 23.07.2018 Ο
Αλαπιεξσηήο Τπνπξγφο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο Αιέμαλδξνο
Υαξίηζεο.
Απφθαζε κε Α.Π.: 4440/Β4/472/ 19/07/2018. Ζ
παξνχζα ηξνπνπνίεζε ηεο Πξφζθιεζεο ηεο Γξάζεο έρεη
αλαξηεζεί ζην πξφγξακκα ΓΗΑΤΓΔΗΑ θαη
δεκνζηεχζεθε ζηηο
ηζηνζειίδεο ηεο ΔΤΓ ΔΠΑλΔΚ http://www.antagonistikotita.gr , ηνπ
ΔΠΑ www.espa.gr , ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο
www.mindev.gov.gr θαη ηνπ ΔΦΔΠΑΔ www.efepae.gr . Αλαιπηηθέο
πιεξνθνξίεο θαη ελεκέξσζε παξέρνληαη απφ ηνλ ΔΦΔΠΑΔ θαη ην
Γξαθείν Πιεξνθφξεζεο ηεο ΔΤΓ ΔΠΑλΔΚ, θαζψο θαη απφ ηνπο
εηαίξνπο ηνπ ΔΦΔΠΑΔ.

To European Cities Marketing (ECM) Summer School ζηε
Θεζζαινλίθε
Σν 32ν European Cities Marketing Summer School έξρεηαη
ζηε Θεζζαινλίθε απφ ηηο 25 έσο ηηο 29 Απγνχζηνπ 2018.
Έπεηηα απφ κία ζεηξά ελεξγεηψλ ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο
ζηηο νπνίεο ην TCB ζπλέβαιε θαζνξηζηηθά, ε δηνξγάλσζε ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ πφιε ηεο Θεζζαινλίθεο. Σν European
Cities
Marketing
απνηειεί
έλα
κε
θεξδνζθνπηθφ
παλεπξσπατθφ νξγαληζκφ πνπ ζηφρν έρεη ηε βειηηζηνπνίεζε
ησλ επηδφζεσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ησλ εγεηηθψλ πφιεσλ ηεο
Δπξψπεο. Οη επαγγεικαηίεο ζην ρψξν ηνπ ηνπξηζκνχ Leisure,
Meetings θαη City‟s Marketing έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα
αληαιιάμνπλ γλψζεηο θαη βέιηηζηεο πξαθηηθέο έηζη ψζηε λα
δηεπξχλνπλ ην δίθηπν επαθψλ ηνπο θαη λα πξνθαιέζνπλ ηε
δεκηνπξγία λέαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο κέζσ ηεο πιαηθφξκαο
πνπ παξέρεη ην δίθηπν ECM. To European Cities Marketing
(ECM) Summer School απνηειεί κηα καζεζηαθή επθαηξία γηα
φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο ζην ρψξν ηνπ επαγγεικαηηθνχ
ηνπξηζκνχ. θνπφο ηεο δηνξγάλσζεο είλαη ε παξνρή λέσλ
εξγαιείσλ marketing,
γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ
απαηηνχληαη γηα κηα επηηπρεκέλε πνξεία ζην ρψξν
δηνξγάλσζεο εθδειψζεσλ, ζπλεδξίσλ θαη πξνψζεζεο ηνπ
πξννξηζκνχ. Σν Thessaloniki Convention Bureau θαη ν Γήκνο
Θεζζαινλίθεο ζαο πξνζθαινχλ λα ζπκκεηάζρεηε ζε απηελ ηε
καζεζηαθή επθαηξία. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηε
δηνξγάλσζε θαη ην πξφγξακκα κπνξείηε λα βξεηηε εδψ:
https://www.europeancitiesmarketing.com/event/32nd-ecmsummer-school-2018-thessaloniki/?instance_id=559

Έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο ππεξεζίαο αγνξάο ειεθηξνληθνχ
εηζηηεξίνπ κέζσ δηαδηθηχνπ (e-ticketing) ζε
αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, κλεκεία θαη κνπζεία.
Σν Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ, εθ κέξνπο φισλ
ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην έξγν ηεο αλαδηνξγάλσζεο θαη ηνπ
εθζπγρξνληζκνχ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Σακείνπ Αξραηνινγηθψλ
Πφξσλ θαη Απαιινηξηψζεσλ, αλαθνηλψλεη φηη μεθηλά ε
ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο αγνξάο ειεθηξνληθνχ εηζηηεξίνπ
κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ (e-ticketing) γηα ηνπο πξνβιεπφκελνπο
αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θαη κνπζεία ηεο αξρηθήο θάζεο ηνπ
έξγνπ (Αθξφπνιε θαη αξραηνινγηθνί ρψξνη ηνπ ηζηνξηθνχ
θέληξνπ ηεο Αζήλαο, Κλσζφο θαη Αξραηνινγηθφ Μνπζείν
Ζξαθιείνπ, αξραηνινγηθφο ρψξνο θαη κνπζείν Αξραίαο
Μεζζήλεο). Οη ελδηαθεξφκελνη έρνπλ πιένλ ηε δπλαηφηεηα λα
αγνξάζνπλ δηαδηθηπαθά ην εηζηηήξηφ ηνπο γηα ηελ επίζθεςή
ηνπο ζηνπο πξνβιεπφκελνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, κλεκεία
θαη
κνπζεία
ζηελ
ειεθηξνληθή
δηεχζπλζε
https://etickets.tap.gr/.

Εήηεζε ζπλεξγαζίαο απφ Κίλα
Ζ εηαηξεία «Blueray tooling industrial Co, Ltd», κε έδξα ηελ
Κίλα, δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα θαηαζθεπήο πιαζηηθψλ
θαινππηψλ, πξντφλησλ θαη ζην ζρεδηαζκφ πιαζηηθψλ
πξντφλησλ, δήισζε φηη ελδηαθέξεηαη γηα ζπλεξγαζία κε
εηαηξείεο ζηελ Διιάδα. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: e-mail:
sales@blueray-tooling.com ,ηει: 0086 0769 85357166, θαμ:
0086 0769 85322966.
Εήηεζε ζπλεξγαζίαο απφ Οπγγαξία
Ζ νπγγξηθή εηαηξεία Repulse Kft επηθνηλψλεζε κε ην Γξαθείν
ΟΔΤ ηεο Διιεληθήο Πξεζβείαο ζηε Βνπδαπέζηε θαη δήισζε φηη
αλαδεηά Έιιελεο πξνκεζεπηέο γηα λα εηζάγεη θξέζθα θξνχηα
θαη ιαραληθά. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο επηθνηλσλία κε
ηελ Τπεχζπλε Γηαρείξηζεο θα. Erzsebet Mizsei: e-mail:
repulsekft@freemail.hu, juszil5@freemail.hu .

Γηεζλείο Δθζέζεηο
EDT-FOOD SERVICE SUPPLIERS EXPO 2018
Πφιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 05-08 επηεκβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Φαγεηφ, πνηά, πιηθά καγεηξηθήο, εμνπιηζκφο
θνπδίλαο
θαη
ηξνθνδνζία.
Πιεξνθνξίεο:
site:
www.cnrexpo.com , ηει: +90 (0)212 4657474, e-mail:
info@cnrexpo.com
ANTIQUE MARKET II
Πφιε: Βνπθνπξέζηη, Ρνπκαλία
Ζκεξνκελία: 12-16 επηεκβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Αληίθεο θαη Έξγα Σέρλεο. Πιεξνθνξίεο: site:
http://www.antiquemarket.ro/ , E-mail: romexpo@romexpo.ro ,
ηει: +40 21 207.70.00, Fax: +40 21 207.70.70
IBA
Πφιε: Μφλαρν, Γεξκαλία
Ζκεξνκελία: 15-20 επηεκβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Μεραλήκαηα Αξηνπνηίαο θαη Εαραξνπιαζηηθήο
Πιεξνθνξίεο: site: www.iba.de θαη www.german-fairs.gr ηει:
2106419037,2310327733
ALUMINIUM
Πφιε: Νηίζειληνξθ, Γεξκαλία
Ζκεξνκελία: 09-11 Οθησβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: δηεζλήο έθζεζε γηα ην αινπκίλην
Πιεξνθνξίεο: site: https://www.aluminium-messe.com/en/ ,
https://www.german-fairs.gr/alles-ektheseis/aluminium/
ηει:
+49 211 90191-326, E-mail: visit@aluminium-messe.com
FOOD & HOSPITALITY OMAN
Πφιε: νπιηαλάην ηνπ Οκάλ
Ζκεξνκελία: 15 - 17 Οθησβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Φαγεηφ θαη Φηινμελία. Πιεξνθνξίεο: Site:
http://www.foodandhospitalityoman.com/
,
ηει:
+96892597610, e-mail:info@foodandhospitalityoman.com
CHILLVEnTa
Πφιε: Νπξεκβέξγε, Γεξκαλία
Ζκεξνκελία: 16-18 Οθησβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Δπαγγεικαηηθή ςχμε, θιηκαηηζκφο, εμαεξηζκφο,
ελαιιαθηηθέο ζεξκφηεηαο θαη αληιίεο ζέξκαλζεο
Πιεξνθνξίεο: site: www.chillventa.de ηει: +49 (0)911 86060,
e-mail: chillventa@nuernbergmesse.de
IMEX AMERICA
Πφιε: Λαο Βέγθαο, Ζ.Π.Α.
Ζκεξνκελία: 16-18 Οθησβξίνπ 2018. Δθζέκαηα: Σνπξηζκφο.
Πιεξνθνξίεο: site: https://www.imexamerica.com/ , ηει: +44
1273 227311, e-mail: info@imexexhibitions.com
ITB ASIA
Πφιε: ηγθαπνχξε. Ζκεξνκελία: 17-19 Οθησβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Σνπξηζκφο B2B. Πιεξνθνξίεο: site: http://www.itbasia.com/, ηει: +49 (0)30 30380, e-mail: itbasia@messeberlin.com
MODEXPO II
Πφιε: Βνπθνπξέζηη, Ρνπκαλία
Ζκεξνκελία: 18-21 Οθησβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Τθάζκαηα, Γεξκάηηλα Πξντφληα,
Γνχλεο,
Τπνδήκαηα
θαη
Αμεζνπάξ.
Πιεξνθνξίεο:
site:
http://www.modexpo.ro/ , e-mail: romexpo@romexpo.ro , ηει:
+40 21 207.70.00, Fax: +40 21 207.70.70
FOODPANORAMA EXPO
Πφιε: Λεπθσζία, Κχπξνο
Ζκεξνκελία: 08-09 Γεθεκβξίνπ 2018 (Παξάηαζε πξνζεζκίαο
ζπκκεηνρήο έσο 31/08/2018 κε έθπησζε 10% ). Δθζέκαηα:
ηξφθηκα
θαη
πνηά.
Πιεξνθνξίεο:
site:
www.foodpanoramaexpo.com
,
E-mail:
kchristodoulou@foodpanoramaexpo.com
, ηει: +357 97
618820, +357 22 013827

Δθζέζεηο ζηελ Διιάδα

Δθζέζεηο ζηελ Διιάδα
Ζ

4 ΓΗΟΡΣΖ ΑΡΗΣΟΣΔΛΗΚΧΝ ΚΑΗ ΑΘΧΝΗΚΧΝ ΓΔΤΔΧΝ
Πφιε: Παξαιία Ηεξηζζνχ, Υαιθηδηθή
Ζκεξνκελία: 02-05 Απγνχζηνπ 2018 (Πξνζεζκία ζπκκεηνρήο
έσο 20 Ηνπιίνπ)
Δθζέκαηα: Σνπηθά πξντφληα
Πιεξνθνξίεο: ηει: 2371024200, 2371024300, e-mail:
info@epichal.gr

SYSKEVASIA 18
Πφιε: Metropolitan Expo, Αζήλα.
Ζκεξνκελία: 12-15 Οθησβξίνπ 2018.
Δθζέκαηα: Έθζεζε πζθεπαζηψλ, Μεραλεκάησλ,
Δθηππψζεσλ & Logistics.
Πιεξνθνξίεο: Site: http://syskevasia-expo.gr/ ,
http://www.graphicarts.gr/portal/showitem.php?artlid=8187

ΓΔΝΗΚΖ ΈΚΘΔΖ ΝΔΑ ΠΡΟΠΟΝΣΗΓΑ 2018
Πφιε: Πξνβιήηα Νέσλ Μνπδαληψλ, Υαιθηδηθή
Ζκεξνκελία: 08-12 Απγνχζηνπ 2018 (Πξνζεζκία ζπκκεηνρήο
έσο 20 Ηνπιίνπ)
Δθζέκαηα: Γεληθή έθζεζε
Πιεξνθνξίεο: ηει: 2371024200, 2371024300, e-mail:
info@epichal.gr

PLASTICA 18
Πφιε: Metropolitan Expo, Αζήλα.
Ζκεξνκελία: 12-15 Οθησβξίνπ.
Δθζέκαηα: Έθζεζε Πιαζηηθψλ, Μεραλεκάησλ, Καινππηψλ &
Αλαθχθισζεο.
Πιεξνθνξίεο: Site: http://plastica-expo.gr/,
http://www.graphicarts.gr/portal/showitem.php?artlid=8187

ε

53 ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΔΚΘΔΖ ΥΔΗΡΟΣΔΥΝΗΑ & ΑΓΡΟΣΗΚΖ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΡΔΜΑΣΖ
Πφιε: Ρφδν, Διιάδα.
Ζκεξνκελία: 10-23 Απγνχζηνπ 2018.
Δθζέκαηα: Υεηξνηερλία & Αγξνηηθή Οηθνλνκία
Πιεξνθνξίεο: site: http://kremasti-expo.gr/ , ηει: 210 –
9610135
Ζ

83 ΓΔΘ
Πφιε: Θεζζαινλίθε, Διιάδα
Ζκεξνκελία: 8-16 επηεκβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Δλέξγεηα, Σερλνινγία, Δπηρεηξήζεηο,
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα, Καηλνηνκία, Απηνθίλεηα, Βηβιία θαη
Καηαζθεπέο.
Πιεξνθνξίεο: Site: www.helexpo.gr , Παλαγηψηεο
Υαηδετσάλλνπ ,Τπεχζπλνο 83εο ΓΔΘ, Σ: 2310 291 548, 232
F: 2310 291 553, Email: tif3@helexpo.gr
AGROfest ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ
Πφιε: Ληβαδεηά, Βνησηία
Ζκεξνκελία: 19-23 επηεκβξίνπ
Δθζέκαηα: Μεραλήκαηα, εμνπιηζκνί, εθφδηα, παξαδνζηαθά
πξντφληα .
Πιεξνθνξίεο: Site: http://www.viotiachamber.gr , ηει: 2261028281.
Ζ

9 ΈΜΠΟΡΟ-ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΗΑΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ
ΠΗΔΡΗΑ (9Ζ ΔΒΔΠ-ΚΜ 2018)
Πφιε: Οηθηζκφο Αλδξνκάρεο, Καηεξίλε, Πηεξία
Ζκεξνκελία: 28 επηεκβξίνπ-03 Οθησβξίνπ
Δθζέκαηα: Δπηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, Γεληθή Έθζεζε
Πιεξνθνξίεο: site: http://www.champier.gr/ , ηει: 23510
23211 εζση.. 3 & 7, e-mail: champier@otenet.gr
ATHENS HOME EXPO
Πφιε: Αζήλα, Διιάδα, .
Ζκεξνκελία: 29 επηεκβξίνπ- 7 Οθησβξίνπ 2018
ε
Δθζέκαηα: 43 Έθζεζε ζπηηηνχ.
Πιεξνθνξίεο: Site: http://www.athenshomeexpo.gr/ ηει:
210.2621444 e-mail: info@romvos.gr
ε

7 ΔΚΘΔΖ MARKET EXPO
Πφιε: Metropolitan Expo, Αζήλα
Ζκεξνκελία: 5-7 Οθησβξίνπ (Πξνζεζκία ζπκκεηνρήο έσο 17
Απγνχζηνπ)
Δθζέκαηα: Σξφθηκα θαη πνηά
Πιεξνθνξίεο: site: http://www.marketexpo.gr/ , ηει: (+30)
2103542900 e-mail: info@metropolitanexpo.gr
ε

26 ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ «KAVALAEXPO 2018»
Πφιε: Δπηκειεηήξην Καβάιαο, Νέα Καξβάιε, Καβάια
Ζκεξνκελία: 5-9 Οθησβξίνπ
Δθζέκαηα: Πξνψζεζε επηρεηξεκαηηθψλ ζπλεξγαζηψλ
Πιεξνθνξίεο: site: www.kcci.gr , ηει: 2510 222212, e-mail:
info@chamberofkavala.gr
(Γήισζε ζπκκεηνρήο κέρξη 31/7/2018)

ΔΚΘΔΖ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ-ΣΟΤΡΗΜΟΤ-ΓΑΣΡΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ
ΟΗΝΟΤ
Πφιε: Εάππεην Μέγαξν, Αζήλα
Ζκεξνκελία: 19-21 Οθησβξίνπ
Δθζέκαηα: Έθζεζε ηνπξηζκνχ, γαζηξνλνκίαο θαη νίλνπ
Πιεξνθνξίεο: Site: http://europegastronomyathens2018.com/ , ηει: (+30) 2110129575, e-mail:
info@mact.gr
KOSMIMA 2018
Πφιε: Δθζεζηαθφ Κέληξν ΓΔΘ, Θεζζαινλίθε
Ζκεξνκελία: 20-22 Οθησβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Κνζκήκαηα, σξνιφγηα, πνιχηηκνη ιίζνη,
κεραλήκαηα & εμνπιηζκφο .
Πιεξνθνξίεο: Site: https://kosmima.helexpo.gr/

Δπηρεηξεκαηηθά Νέα
ΒΔΛΓΗΟ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδνο ζηηο Βξπμέιιεο, απέζηεηιε Δηήζηα
Έθζεζε 2017 γηα ηελ νηθνλνκία ηνπ Βειγίνπ θαη ηελ αλάπηπμε
ησλ νηθνλνκηθψλ θαη εκπνξηθψλ ζρέζεσλ Διιάδνο- Βειγίνπ.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο
ζηηο Βξπμέιιεο (www.agora.mfa.gr/be58 ), e-mail: ecocombrussels@mfa.gr , ηει: 0032 2 545 55 06-7 ή ηελ ηζηνζειίδα
ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr .
ΗΑΠΧΝΗΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζην Σφθπν, απέζηεηιε ελεκεξσηηθφ
έγγξαθν κε ζέκα «Δθηηκήζεηο επηπηψζεσλ πκθσλίαο
Διεπζέξνπ Δκπνξίνπ ΔΔ-Ηαπσλίαο ζηηο ειιεληθέο εμαγσγέο».
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο
ζην Σφθπν (www.agora.mfa.gr/jp70 ) ή ηνλ online
επηρεηξεκαηηθφ νδεγφ ηνπ Γξαθείνπ ηεο Πξεζβείαο www.japangreece-business.gr, email: ecocom-tokyo@mfa.gr ή ηελ
ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ: www.veth.gov.gr .
ΡΧΗΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε Μφζρα, απέζηεηιε ηελ Δηήζηα
Έθζεζε ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ γηα ηελ Οηθνλνκία ηεο Ρσζηθήο
Οκνζπνλδίαο θαη ηελ Αλάπηπμε ησλ Οηθνλνκηθψλ θαη
Δκπνξηθψλ ρέζεσλ Διιάδαο- Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο θαηά ην
έηνο 2017. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη
κπνξνχλ λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ
ηεο Διιάδαο ζηε Μφζρα (www.agora.mfa.gr/kr91 ), ηει: +7
495 5392970. θαμ: +7 495 5392974, email: ecocommoscow@mfa.gr ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr .

Γηεζλείο Γηαγσληζκνί

Γηεζλείο Γηαγσληζκνί (ζπλέρεηα)

ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ

ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ

Σo Γξαθείν ΟΔΤ ηεο Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε φθηα
απέζηεηιε ελεκεξσηηθφ δειηίν κε πξνθεξχμεηο θξαηηθψλ
δηαγσληζκψλ Ηνπιίνπ 2018 πνπ αθνξνχλ:

-«Obshtina Kozloduy» (Γήκνο Kozloduy) 000193250
«Πξνκήζεηα ηαηξηθψλ ζπζθεπψλ»
Πξνυπνινγηζκφο (άλεπ ΦΠΑ): BGN 376 908.00
Πξνζεζκία γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ: 15/08/2018, 17:00
Γιψζζα πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ: Μφλν βνπιγάξηθα
Κφζηνο: Γσξεάλ
Πιεξνθνξίεο: email: op.ob.kozloduy@gmail.com , site:
http://www.kozloduy.bg/ , Tel. +359 97385865, Fax: +359
973801
Γηεχζπλζε
πξνθίι
ηνπ
αγνξαζηή:
https://www.profilnakupuvacha.com/Obshtina_Kozloduy

-« Bolnitsa Lozenets (Ννζνθνκείν Lozenets) 831901901
«Πξνκήζεηα ηαηξηθψλ αλαισζίκσλ πιηθψλ»
Πξνυπνινγηζκφο (άλεπ ΦΠΑ): BGN 426 500.00
Πξνζεζκία γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ: 31/07/2018, 16:30
Γιψζζα πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ: Μφλν βνπιγάξηθα
Κφζηνο: Γσξεάλ
Πιεξνθνξίεο: email: hq@uni-hospital.government.bg , site:
http://www.lozenetz-hospital.bg/static.php?content_id=55
,
Tel.: +359 29607218, Fax: +359 29624771
Γηεχζπλζε πξνθίι ηνπ αγνξαζηή: http://www.lozenetzhospital.bg/static.php?content_id=55&order_id=163

-«Mnogoprofilna transportna Bolnitsa-Plovdiv» (Γεληθφ
Ννζνθνκείν ηνπ Τπ. Μεηαθνξψλ ζην Plovdiv) 115214445
«Πξνκήζεηα αληηδξαζηήξσλ κηθξνβηνινγηθψλ εξγαζηεξίσλ»
Πξνυπνινγηζκφο (άλεπ ΦΠΑ): BGN 186 500.00
Πξνζεζκία γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ: 31/07/2018, 16:30
Γιψζζα πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ: Μφλν βνπιγάξηθα
Κφζηνο: Γσξεάλ
Πιεξνθνξίεο: email: zop@mtb-plovdiv.com , site: www.mtbplovdiv.com , Tel. +359 32277607:, Fax: +359 32674659
Γηεχζπλζε πξνθίι ηνπ αγνξαζηή: https://sop.bg/mtb-plovdiv635/proceduri-20-1-zop/a1-0003872.html
-«Obshtina Avren» (Γήκνο Avren) 000093378
«Πξνκήζεηα νρεκάησλ ζπκπίεζεο απνξξηκκάησλ»
Πξνυπνινγηζκφο (άλεπ ΦΠΑ): BGN 871 666.00
Πξνζεζκία γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ: 01/08/2018, 16:30
Γιψζζα πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ: Μφλν βνπιγάξηθα
Κφζηνο: Γσξεάλ
Πιεξνθνξίεο:
email:
avren.eu@gmail.com
,
site:
http://www.avren.bg/ , Tel. +359 0895-770408:, Fax: +359
5106-2208
Γηεχζπλζε πξνθίι ηνπ αγνξαζηή: http://www.avren.bg/
-«Ministerstvo na zdraveopazvaneto» (Τπνπξγείν Τγείαο)
000695317
«Πξνκήζεηα θαξκάθσλ»
Πξνυπνινγηζκφο (άλεπ ΦΠΑ): BGN 309 366.22
Πξνζεζκία γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ: 02/08/2018, 17:30
Γιψζζα πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ: Μφλν βνπιγάξηθα
Κφζηνο: Γσξεάλ
Πιεξνθνξίεο: email: vmitkova@mh.government.bg , site:
https://www.mh.government.bg/bg/ , Tel. +359 29301-314,
Fax: +359 29301-451
Γηεχζπλζε
πξνθίι
ηνπ
αγνξαζηή:
https://www.mh.government.bg/bg/profil-nakupuvacha/protseduri-po-zop/protseduri-po-reda-nazop/dostavka-na-radioaktivni-lekarstveni-produkti-prek/
-«MBAL”D-r Ivan Seliminski-Sliven” AD» (Γεληθφ Ννζνθνκείν
«D-r Ivan Seliminski-Sliven» AD) 119502733
«Πξνκήζεηα αληηδξαζηήξσλ κηθξνβηνινγηθψλ εξγαζηεξίσλ»
Πξνυπνινγηζκφο (άλεπ ΦΠΑ): BGN 1 005 114.14
Πξνζεζκία γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ: 06/08/2018, 16:00
Γιψζζα πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ: Μφλν βνπιγάξηθα
Κφζηνο: Γσξεάλ
Πιεξνθνξίεο:
email:
mbal.sl@iradeum.com
,
site:http://www.mbal.sliven.net/ , Tel. +359 44611778, Fax:
+359 44624326
Γηεχζπλζε πξνθίι ηνπ αγνξαζηή: http://zop.mbal.sliven.net/

-«Meditsinski universitet- Plovdiv» (Ηαηξηθφ ΠαλεπηζηήκηνPlovdiv) 00045547
«Πξνκήζεηα ηαηξηθψλ αλαιψζηκσλ πιηθψλ»
Πξνυπνινγηζκφο (άλεπ ΦΠΑ): BGN 280 667.94
Πξνζεζκία γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ: 13/08/2018, 16:00
Γιψζζα πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ: Μφλν βνπιγάξηθα
Κφζηνο: Γσξεάλ. Πιεξνθνξίεο: email: elena.slavova@muplovdiv.bg , site: https://mu-plovdiv.bg/ , Tel. +359 32602299,
Fax: +359 32602534
Γηεχζπλζε πξνθίι ηνπ αγνξαζηή: http://www.archive.muplovdiv.bg/bg/obshtestveni-poruchki/524%D0%BE%D0%B1%D1%89_%D0%BF%D0%BE%D1%80/%
D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0
%B0%D0%BD%D0%B5/3834-00512-2018-0013
-«Balgarska narodna banka (Δζληθή Σξάπεδα ηεο Βνπιγαξίαο)
000694037
«Πξνκήζεηα κεραλεκάησλ κέηξεζεο ηξαπεδνγξακκαηίσλ»
Πξνυπνινγηζκφο (άλεπ ΦΠΑ): BGN 935 664.14
Πξνζεζκία γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ: 07/08/2018, 15:45
Γιψζζα πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ: Μφλν βνπιγάξηθα
Κφζηνο:
Γσξεάλ.
Πιεξνθνξίεο:
email:
publicprocurement@bnbank.org , site: http://www.bnb.bg/ ,
Tel. +359 291451657/ +359 291451438, Fax: +359 29508452
Γηεχζπλζε
πξνθίι
ηνπ
αγνξαζηή:http://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/
AUPPList/PP_01224-2018-0015_BG
-«Mnogoprofilna bolnitsa za aktivno lechenie „‟Prof. d-r
Paraskev Stoyanov‟‟ AD» (Γεληθφ λνζνθνκείν «Prof. d-r
Paraskev Stoyanov») 110503990
«Πξνκήζεηα θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ»
Πξνυπνινγηζκφο (άλεπ ΦΠΑ): BGN 1 683 504.27
Πξνζεζκία γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ: 07/08/2018, 16:00
Γιψζζα πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ: Μφλν βνπιγάξηθα
Κφζηνο: Γσξεάλ. Πιεξνθνξίεο: email: mbal_lovech@abv.bg ,
site: http://www.mbal-lovech.com/ , Tel. +359 6860-3370, Fax:
+359 6860-3371
Γηεχζπλζε πξνθίι ηνπ αγνξαζηή: http://www.mballovech.com/proceduri.htm
-«Elektrorazpredelenie Sever AD» (Δηαηξεία δηαλνκήο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο «Elektrorazpredelenie Sever» AD)
104518621
«Πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ»
Πξνυπνινγηζκφο (άλεπ ΦΠΑ): BGN 217 870.00
Πξνζεζκία γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ: 09/08/2018, 18:00
Γιψζζα πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ: Μφλν βνπιγάξηθα
Κφζηνο: Γσξεάλ. Πιεξνθνξίεο: email: ivaylo.kolev@energopro.bg , site: https://www.erpsever.bg/ , Tel. +359 52660869
Fax: +359 52660855
Γηεχζπλζε
πξνθίι
ηνπ
αγνξαζηή:
https://www.erpsever.bg/bg/Profil-na-kupuvacha
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 .

Γηαγσληζκνί ζηελ Διιάδα
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06/08/18
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ
ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ ΣΖΛ.2313 307184
06/08/18 Α.Γ. 79/2018 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ
ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΑΥΤΜΔΣΑΦΟΡΧΝ - COURIER ΓΗΑ ΔΝΑ ΔΣΟ ΣΖΛ.2313
327821
06/08/18 Α.Γ. 55/2018 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ
ΤΠΖΡΔΗΧΝ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ
ΚΑΗ
ΤΝΣΖΡΖΖ
ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΓΗΑ ΔΝΑ ΔΣΟ ΣΖΛ.2313
327821
07/08/18
ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΜΗΑ
ΑΝΑΠΝΔΤΣΗΚΖ ΤΚΔΤΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΜΖ ΔΠΔΜΒΑΣΗΚΟΤ
ΑΔΡΗΜΟΤ ΒΗPAP ST ΜΔ ΤΣΖΜΑ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΟΓΚΟΤ ΣΖΛ.2313
308154
08/08/18
Α.Γ. 14/2018
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΧΝ
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ
ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ
(ΜΔΛΑΝΟΣΑΗΝΗΔ, TONER, DRUM) ΓΗΑ ΔΝΑ ΔΣΟ ΣΖΛ.2313 308154
22/08/18 Α.Γ. 19/2018 ΓΗΔΘΝΖ, ΓΖΜΟΗΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΑΛΧΗΜΟΤ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ΣΖΛ.25213 50222
22/08/18 Α.Γ. 11/2018 ΑΝΟΗΚΣΟ, ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΝΟ ΣΡΔΠΣΟΤ ΜΔΣΑΣΡΟΠΔΑ
ΤΥΝΟΣΖΣΧΝ 260+/-10 KVA ΓΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΗΥΤΟ Δ
ΠΟΛΔΜΗΚΑ ΠΛΟΗΑ ΣΖΛ.210 6551691
22/08/18
ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ, ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΑΝΑΘΔΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΠΛΤΖ, ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ ΚΑΗ ΓΡΑΑΡΗΜΑΣΟ
ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΣΖΛ.2310 679141
27/08/18 Α.Γ. 35/18 2Ο ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ. ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΧΝ (ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΡΟΥΟΦΟΡΧΝ
ΟΥΖΜΑΣΧΝ Μ/S 240 - 290 GD) ΣΖΛ.210 3483161
27/08/18 Α.Γ. 36/18 2Ο ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ. ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΧΝ (ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΡΟΥΟΦΟΡΧΝ
ΟΥΖΜΑΣΧΝ STEYR) ΣΖΛ.210 3483161
27/08/18 Α.Γ. 37/18 2Ο ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ. ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΧΝ ΣΑΘΜΧΝ ΑΤΡΜΑΣΟΤ
ΣΖΛ.210 3483161
27/08/18 Α.Γ. 38/18 4Ο ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ. ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΧΝ ΟΠΛΗΜΟΤ (G3A3, HK-11,
MINIMI, MG3) ΣΖΛ.210 3483161
27/08/18 Α.Γ. 29Γ/2018 ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ, ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΑΝΑΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΠΔΗΓΟΝΣΧΝ ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΧΝ
ΣΖΛ.2413 504379
28/08/18 Α.Γ. 16Δ/2018 ΓΖΜΟΗΑ ΤΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΟΝΖΖ
ΜΔΛΔΣΖ
ΜΔ
ΘΔΜΑ:
«ΓΔΧΣΔΥΝΗΚΖ,
ΣΑΣΗΚΖ
ΚΑΗ
ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΟ
ΚΛΗΜΑΚΟΣΑΗΟΤ - ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΑ» ΣΖΛ.2313 318453
29/08/18 Α.Γ. 17Δ/2018 ΓΖΜΟΗΑ ΤΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΟΝΖΖ
ΜΔΛΔΣΖ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΑΝΔΡΓΔΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ» ΣΖΛ.2313
318453
30/08/18 Α.Γ. 18Δ/2018 ΓΖΜΟΗΑ ΤΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΟΝΖΖ
ΜΔΛΔΣΖ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΑΝΔΓΔΡΖ ΛΤΚΔΗΟΤ» ΣΖΛ.2313 318453
03/09/18
Α.Γ. 35/2018
ΓΖΜΟΗΟ, ΑΝΟΗΚΣΟ, ΠΛΔΗΟΓΟΣΗΚΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖ ΜΗΘΧΖ ΑΚΗΝΖΣΟΤ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΦΤΥΑΡΓΧ» ΓΗΑ ΠΔΝΣΔ ΔΣΖ ΣΖΛ.24213 51157
05/09/18 Α.Γ. 28/18 ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΑΔΡΗΧΝ ΣΖΛ.210 8705010

ΓΝΘ «ΓΔΧΡΓΗΟ ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ»
ΓΗΟΗΚΖΖ 4Ζ ΤΠΔ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ
ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ
ΓΗΟΗΚΖΖ 4Ζ ΤΠΔ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ
ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ

ΓΝΘ «Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ - Ο ΑΓΗΟ
ΓΖΜΖΣΡΗΟ»

ΓΝΘ «Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ - Ο ΑΓΗΟ
ΓΖΜΖΣΡΗΟ»
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΓΡΑΜΑ
ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΝΑΤΣΗΚΟΤ

ΓΖΜΟ ΝΔΑΠΟΛΖ - ΤΚΔΧΝ

ΑΓΤ «ΘΖΔΑ»

ΑΓΤ «ΘΖΔΑ»

ΑΓΤ «ΘΖΔΑ»

ΑΓΤ «ΘΖΔΑ»

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΛΑΡΗΑ
«ΚΟΤΣΛΗΜΠΑΝΔΗΟ &
ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΔΗΟ»
ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΒΟΛΟΤ
«ΑΥΗΛΛΟΠΟΤΛΔΗΟ»
ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ

Γηαγσληζκνί ζηελ Διιάδα (ζπλέρεηα)
05/09/18 Α.Γ. 13/2018 ΓΖΜΟΗΟ, ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΔΜΦΑΝΗΖ ΑΚΣΗΝΟΓΡΑΦΗΧΝ ΣΖΛ.24213
51133
11/09/18 Α.Γ. 27/18 ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΓΗΑΖΜΧΝ ΠΑΡΑΖΜΧΝ - ΜΔΣΑΛΛΗΧΝ - ΓΗΑΜΝΖΜΟΝΔΤΔΧΝ ΣΖΛ.210
8705010
19/09/18 Α.Γ. 36/18 ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΣΖΛ.210 8705010
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ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΒΟΛΟΤ
«ΑΥΗΛΛΟΠΟΤΛΔΗΟ»
ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ

ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ

Δπηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δπηκειεηεξίνπ καο www.veth.gov.gr, γηα πιεξέζηεξε ελεκέξσζή ζαο ζε
ζέκαηα επηρεηξεκαηηθνχ ελδηαθέξνληνο: Πξνκεξχμεηο 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: Γχν λέεο 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/ ) θαη ηελ ππεξεζία ειεθηξνληθήο (εμ απνζηάζεσο)
εθπαίδεπζεο (http://elearning.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 ππεξεζία ειεθηξνληθήο (εμ
απνζηάζεσο) αζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο νη επηρεηξήζεηο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε ειεθηξνληθή
βηβιηνζήθε, ζηελ νπνία έρεη αλαπηπρζεί κεγάινο αξηζκφο καζεκάησλ αζχγρξνλεο ηειεθαηάξηηζεο.

