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Πυρά ΒΕΘ κατά του δήµου
για τα πρόστιµα που επέβαλε για τις ενδεικτικές επιγραφές

Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από έρευνα του Συνδέσµου
Επιχειρηµατιών Γυναικών Ελλάδας (ΣΕΓΕ), που παρουσιάστηκε
σε ηµερίδα που διοργάνωσε ο ΣΕΓΕ σε συνεργασία µε το
Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ). Η έρευνα, που
αφορά στη γυναικεία επιχειρηµατικότητα και απασχολησιµότητα
και πώς αυτές οι δύο παράµετροι επηρεάστηκαν εξαιτίας της
κρίσης, πραγµατοποιήθηκε σε δείγµα 200 ανέργων γυναικών.
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η έρευνα παρουσιάστηκε στην
εναρκτήρια ηµερίδα του έργου ‘Balkan Women Coalition For
Professional Qualification and Training in the field of Business
and Economic Science’.
Στην ηµερίδα, κατά τη διάρκεια της οποίας συστάθηκε Φορέας
Υποστήριξης για τη Γυναικεία Επιχειρηµατικότητα, την
Εκπαίδευση και την Ενδυνάµωση των Γυναικών στα Βαλκάνια
συµµετείχαν εκπρόσωποι γυναικείων επιχειρηµατικών φορέων
από: Ελλάδα, Αλβανία, Βουλγαρία, Βοσνία, Κόσσοβο, Κροατία,
Μαυροβούνιο, Ρουµανία, Σερβία, Σκόπια και Τουρκία. Στόχος
του φορέα είναι η δηµιουργία ενός υποστηρικτικού δικτύου για
τους
γυναικείους
επιχειρηµατικούς
συνδέσµους
που
συµµετέχουν.
Στο πρόγραµµα δια βίου µάθησης Grundtvig, στο πλαίσιο του
οποίου πραγµατοποιήθηκε η εκδήλωση, αναφέρθηκε η
πρόεδρος
του
ΣΕΓΕ
∆έσποινα
Τριακοσάρη-Σουλτάνη
επισηµαίνοντας ότι στόχος του είναι η ανάπτυξη διασυνοριακών
σχέσεων και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Αξίζει να
σηµειωθεί ότι συντονιστής του προγράµµατος είναι ο ΣΕΓΕ.

Την έντονη αντίδραση του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου
Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) προκάλεσαν τα πρόστιµα ύψους 348.083
ευρώ που επέβαλε ο δήµος Θεσσαλονίκης το 2011 για
ενδεικτικές επιγραφές που δηλώνουν τη δραστηριότητα των
επιχειρήσεων στο πολεοδοµικό συγκρότηµα και δεν
αφαιρέθηκαν.
Για απαράδεκτη κίνηση εκ µέρους του δήµου, την ώρα που η
επιχειρηµατική κοινότητα αντιµετωπίζει σειρά προβληµάτων
υπό το βάρος της οικονοµικής ύφεσης, κάνει λόγο ο πρόεδρος
του ΒΕΘ, Παναγιώτης Παπαδόπουλος. «Το επιχειρείν πνέει τα
λοίσθια, οι καταναλωτές σκέφτονται ακόµη και να περάσουν το
κατώφλι των καταστηµάτων και η αντιδηµαρχία Ανάπτυξης και
∆ιαχείρισης Οικονοµικών Πόρων µοιράζει πρόστιµα µε την
επίφαση ότι γίνεται για την τήρηση της νοµιµότητας, της
προστασίας του περιβάλλοντος και της αισθητικής αναβάθµισης
της πόλης» αναφέρει ο πρόεδρος του ΒΕΘ υπογραµµίζοντας
χαρακτηριστικά «λύσαµε όλα τα προβλήµατα της πόλης και
ασχολούµαστε µε τις ενδεικτικές επιγραφές. Ο δήµος θα πρέπει
να ασχοληθεί µε τα πραγµατικά προβλήµατα που αµαυρώνουν
την εικόνα της πόλης µε κυριότερα το παραεµπόριο και την
ελλιπή καθαριότητα».
Μάλιστα, ο κ. Παπαδόπουλος
επισηµαίνει ότι το επιµελητήριο γίνεται καθηµερινά αποδέκτης
παραπόνων από µέλη του που αδυνατούν, λόγω οικονοµικής
αδυναµίας, να αποµακρύνουν τις ενδεικτικές επιγραφές.
«Το επιχειρείν χρειάζεται κίνητρα για να µπορέσει να επιβιώσει,
τέτοιου τύπου τακτικές, όπως αυτές που ακολουθεί ο δήµος, στο
όνοµα της αισθητικής, µας αποδυναµώνουν περαιτέρω» τονίζει
ο κ. Παπαδόπουλος, επισηµαίνοντας ότι η διαδικασία της
επιβολής προστίµων σε όσους αδυνατούν να ανταπεξέλθουν
οικονοµικά θα πρέπει να σταµατήσει.
Προφανώς η απόφαση της αποξήλωσης των ενδεικτικών
πινακίδων σήµανσης αποσκοπεί στην εξοικονόµηση πόρων για
την κάλυψη της τεράστιας µαύρης τρύπας που υπάρχει στα
ταµεία του δήµου, σηµειώνει ο κ. Παπαδόπουλος,
υπογραµµίζοντας ότι ο δήµος δεν αντιλαµβάνεται ότι όσα
πρόστιµα και αν επιβάλλει, τα έσοδα που θα προκύψουν θα
είναι µηδαµινά. «Ουκ αν λάβεις παρά του µη έχοντος» καταλήγει
ο πρόεδρος του ΒΕΘ.

Πέντε στις δέκα γυναίκες θέλουν τη δική τους επιχείρηση
Λύση ή και όνειρο ζωής αποτελεί για πέντε στις δέκα γυναίκες
(45%) η δηµιουργία δικής τους επιχείρησης, ενώ τέσσερις στις
δέκα (40%) είναι διστακτικές στο επιχειρηµατικό ρίσκο λόγω του
αρνητικού οικονοµικού περιβάλλοντος. Ένα µεγάλο ποσοστό,
ήτοι 15%, των συµµετεχουσών στην έρευνα απέφυγε να
απαντήσει.
Από το 45% των γυναικών που θα επιθυµούσαν να αποκτήσουν
τη δική τους επιχείρηση το 25% φοβάται να κάνει το επόµενο
βήµα λόγω έλλειψης κινήτρων, το 15% λόγω έλλειψης
υποδοµών για την υποστήριξη της οικογένειας ενώ το 42%
εξαιτίας αποθάρρυνσης και παρεµπόδισης από το οικογενειακό
περιβάλλον. Το 18% δείχνει ως αιτία της αναβλητικότητάς του
για την έναρξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας άλλους λόγους.

Έρευνα του ΣΕΓΕ: Αγκάθι η οικογένεια για τέσσερις
στις δέκα εν δυνάµει γυναίκες επιχειρηµατίες
Γυναίκες από τα Βαλκάνια συνασπίζονται για ένα καλύτερο
επιχειρείν
Σε δύσβατο µονοπάτι εξελίσσεται για τέσσερις στις δέκα
γυναίκες ακόµη και η πρόθεσή τους για ενασχόληση µε το
επιχειρείν. Βασική αιτία η αποθάρρυνση από το οικογενειακό
τους περιβάλλον και κυρίως από τους συζύγους, καθώς κάποιοι
εξ αυτών όντας άνεργοι, ή µε εισόδηµα που έχει συρρικνωθεί
σηµαντικά λόγω της αρνητικής οικονοµικής συγκυρίας,
φοβούνται ότι µία επιχειρηµατική επιτυχία των γυναικών τους θα
θέσει σε… κίνδυνο το οικονοµικό status των ιδίων.

Η απουσία στήριξης από την πολιτεία φρενάρει τη
γυναικεία επιχειρηµατικότητα
Για απουσία δοµών και στήριξης από την πολιτεία που φρενάρει
την προσπάθεια που καταβάλλεται για την ανάπτυξη της
γυναικείας επιχειρηµατικότητας από οργανώσεις, φορείς αλλά
και από τις ίδιες τις γυναίκες έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΒΕΘ,
Παναγιώτης Παπαδόπουλος, υπογραµµίζοντας ότι «σήµερα
περισσότερο παρά ποτέ, εν µέσω της πρωτοφανούς κρίσης που
διέρχεται η Ελλάδα αλλά και της ανεργίας που καλπάζει, η
συµµετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, στην πολιτική
και στα κέντρα λήψης αποφάσεων θα πρέπει να ενθαρρύνεται
και προπάντων να είναι ισότιµη».
Σύµφωνα µε τον πρόεδρο του ΒΕΘ είναι «απαραίτητο να
απαλειφθούν όλοι εκείνοι οι ανασταλτικοί παράγοντες, που
δυσχεραίνουν την πλήρη ένταξη των γυναικών στην οικονοµική
δραστηριότητα µέσα από µία συγκροτηµένη πολιτική πρόνοιας
και υποστηρικτικών δοµών για τη γυναίκα και την οικογένεια».
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
Τη δυνατότητα να ζητήσουν την υπαγωγή τους σε µια ή και δύο
κατώτερες ασφαλιστικές κατηγορίες από αυτήν που
βρίσκονται, έχουν οι ασφαλισµένοι του ΟAEE εφόσον δεν έχουν
ληξιπρόθεσµες οφειλές ή έχουν υπαχθεί σε ρύθµιση και
καταβάλλουν τις δόσεις τους µε συνέπεια.
Τα παραπάνω προβλέπουν οι ρυθµίσεις που εισάγει το σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που
εγκρίθηκε από το υπουργικό συµβούλιο. Η ισχύς της διάταξης
λήγει τον Ιανουάριο του 2015.
Παράλληλα, επιχειρήσεις, εργοδότες ή ασφαλισµένοι, για τους
οποίους εκκρεµεί διαδικασία εξυγίανσης - και οφείλουν
ασφαλιστικές εισφορές προς το ΙΚΑ µπορούν, αφού
υποβάλλουν αίτηση έως τις 30 Απριλίου 2012, να υπαχθούν
στον προσωρινό διακανονισµό, ενώ η προθεσµία αναστολής
λήψης αναγκαστικών µέτρων παρατείνεται έως τις 31
∆εκεµβρίου του 2013.
Ακόµη, από την 1η Απριλίου, οι επιχειρήσεις οφείλουν να
καταβάλουν υποχρεωτικά, τη µισθοδοσία, τις εισφορές και το
φόρο µισθωτών υπηρεσιών ταυτόχρονα µέσω τραπεζών, ώστε
να ελέγχεται αν οι εισφορές που καταβάλλονται αντιστοιχούν
στους µισθούς.
Επιπλέον, οι εργοδότες που καταβάλλουν εµπρόθεσµα τα
ασφάλιστρα θα έχουν µείωση των εισφορών κατά 5% από τις
αρχές Οκτωβρίου.
ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ
Το ΚΕΚ της ΓΣΕΒΕΕ υπενθυµίζει σχετικά µε την υλοποίηση
προγραµµάτων κατάρτισης «Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίµων»
για τους εργαζόµενους και εργοδότες των επισιτιστικών
επαγγελµάτων (ΕΦΕΤ), σύµφωνα µε την Υ.Α. 14708/2007 του
Υπουργείου Ανάπτυξης.
Τα τµήµατα κατάρτισης θα διαµορφώνονται σε οµάδες 20-25
ατόµων, η διάρκεια της κατάρτισης θα είναι 10 ώρες και θα
υλοποιείται σε δύο πεντάωρα, ενώ το κόστος συµµετοχής για
κάθε καταρτιζόµενο που θα παρακολουθεί το σεµινάριο
ανέρχεται στα 80 ευρώ.
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόµενοι
µπορούν να απευθύνονται στο Παράρτηµα Κεντρικής
Μακεδονίας [Κωλέττη 24, 54627, Θεσσαλονίκη, τηλ.:
2310545967, fax: 2310 546 275, κα Εύα Ζαχαρέλη].
ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ
Το ΚΕΚ της ΓΣΕΒΕΕ ενηµερώνει ότι δηµοσιεύθηκε η νέα
εγκύκλιος υλοποίησης προγραµµάτων επιµόρφωσης εργοδοτών
και εργαζοµένων για θέµατα άσκησης καθηκόντων τεχνικού
ασφαλείας στις επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας για το έτος
2012.
Με τη νέα εγκύκλιο για την Β΄ Κατηγορία Επιµόρφωσης
Τεχνικών Ασφαλείας περιορίζονται οι οµάδες επιµόρφωσης από
επτά σε δύο.
Οµάδα Ι:
•
επισκευή και συντήρηση µεταφορικών µέσων
•
πρατήρια υγρών και αερίων καυσίµων
•
παραγωγή, επεξεργασία τροφίµων και ποτών
•
κατασκευή παντός είδους από ξύλο
•
κατασκευή και επισκευή παντός είδους από µέταλλο
•
παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, κατεργασία
δερµάτων και γουναρικών
•
κατασκευή παντός είδους από ύφασµα, δέρµα και
γούνα
Οµάδα ΙΙ: Οικοδοµικά και άλλα παρόµοια τεχνικά επαγγέλµατα
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
απευθύνονται στο Παράρτηµα Κεντρικής Μακεδονίας [Κωλέττη
24, 54627, Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310545967-500 581, fax: 2310
546 275, κα Τοκαµάνη ∆ιαλεχτή].

«Οι εργαζόµενες γυναίκες και οι επιχειρηµατίες εξακολουθούν
να υποτιµούνται παρά το γεγονός ότι αποτελούν σχεδόν το
ήµισυ του εργατικού δυναµικού ενώ υπερτερούν σε µαθησιακό
επίπεδο» ανέφερε η Ελισάβετ Τζιάλλα, µέλος του διοικητικού
συµβουλίου του ΣΕΓΕ.
Το επιχειρείν χρειάζεται γυναικεία µυαλά
Στην ανάγκη ύπαρξης θηλυκών µυαλών στο επιχειρείν, τα οποία
µπορούν να γεννήσουν νέες ιδέες, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της
Οµοσπονδίας Εµπορικών Συλλόγων Κεντρικής – Ανατολικής
Μακεδονίας
και
Θράκης,
Παντελής
Φιλιππίδης,
υπογραµµίζοντας ότι η επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα περνά
την χειρότερη περίοδο.
Στις ευκαιρίες που πρέπει να αναζητηθούν εν µέσω της
αρνητικής οικονοµικής συγκυρίας που διανύουµε αναφέρθηκε η
Βασιλική Κουϊµτζή, µέλος του διοικητικού συµβουλίου του
Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης
(ΕΒΕΘ), επισηµαίνοντας ότι ο όρος της συνεργασίας µεταξύ των
γυναικείων φορέων, σήµερα, έχει µεγαλύτερη σηµασία.
Για τη θλιβερή πρωτιά που έχουν οι γυναίκες στην ανεργία αλλά
και στις αντικειµενικές δυσκολίες που αντιµετωπίζουν στο
επιχειρείν έκανε λόγο ο πρόεδρος της Οµοσπονδίας
Βιοτεχνικών Σωµατείων Θεσσαλονίκης (ΟΒΣΘ), Γιάννης
Παπαργύρης, τονίζοντας ότι την περίοδο που διανύουµε οι
συνέργιες µπορούν να συνεισφέρουν καταλυτικά προκειµένου
να βρούµε τον ρυθµό της δηµιουργίας.
«Η ανάπτυξη µπορεί να έρθει µόνο µέσα από τον κεντρικό ρόλο
που µπορεί να διαδραµατίσει η γυναίκα στη σηµερινή κοινωνία
και το οικονοµικό γίγνεσθαι» τόνισε ο πρόεδρος του
Επιµελητηρίου Κιλκίς, Παύλος Τονικίδης, ενώ η εκπρόσωπος
του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, Άννα Αγγελίδου, αναφέρθηκε στον
παραδοσιακό ρόλο της συζύγου – µητέρας µε τον οποίο
αντιµετωπίζεται ακόµη και σήµερα η σύγχρονη γυναίκα.
Στο 24% η γυναικεία απασχόληση στην Τουρκία
Μόλις 80.000 είναι οι γυναίκες επιχειρηµατίες στην Τουρκία επί
συνόλου 1,3 εκατ. Την ίδια ώρα η απασχόληση στην γειτονική
µας χώρα αγγίζει το 24%, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των
γυναικών 43,7% απασχολείται στην παροχή υπηρεσιών. Αυτά
υπογράµµισε µεταξύ άλλων η γενική γραµµατέας τou Kadider
(Women Entrepreneurs Association of Turkey), Yesim Sevig.
Aναφορικά µε το τεράστιο χάσµα που επικρατεί στην Τουρκία,
µεταξύ των φύλων στην επιχειρηµατικότητα η κα. Sevig ανέφερε
ότι οι γυναίκες επιχειρηµατίες υπόσχονται σηµαντικές
δυνατότητες σε µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις.
Ιδιαίτερη µνεία στη σηµασία της βαλκανικής συµµαχίας για τους
συνδέσµους των γυναικών έκανε η Olivera Popovic,
εκπρόσωπος του Συνδέσµου Γυναικών Επιχειρηµατιών
Σερβίας. Σύµφωνα µε την ίδια η δικτύωση, η ανταλλαγή καλών
πρακτικών, οι B2B συναντήσεις, η εκπαίδευση αλλά και η
απονοµή βραβείων για τις επιτυχηµένες επιχειρηµατίες µπορούν
να
συνεισφέρουν
για
την
τόνωση
της
γυναικείας
επιχειρηµατικότητας.
Στο παράδειγµα της Ρουµανίας και δη του Περιφερειακού
Κέντρου Management της χώρας αναφέρθηκε η γενική
διευθύντρια του Κέντρου, Camelia Bulat, υπογραµµίζοντας την
ανάγκη κατάρτισης των γυναικών επιχειρηµατιών καθώς και του
προγράµµατος δια βίου µάθησης.
Εκθέσεις στην Ελλάδα
η

6 Έκθεση Τροφίµων & Ποτών
Πόλη : Αθήνα, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο Μετρό στο
Σύνταγµα
Ηµεροµηνία : 17 – 19 Απριλίου 2012
Εκθέµατα : παραδοσιακά προϊόντα, βιολογικά προϊόντα ευρείας
κατανάλωσης κλπ, καφές κρασί, αναψυκτικά, ροφήµατα κλπ
Οργανωτής : Vertical Communications, τηλ. 2109245577, fax
2109235242, e-mail n.psomiadis@verticom.gr
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REACH
Η Γενική ∆ιεύθυνση του Γενικού Χηµείου του Κράτους – ∆ιεύθυνση
Περιβάλλοντος του Υπουργείου Οικονοµικών ανακοινώνει τη δηµοσίευση
των κανονισµών 109/2012/ΕΕ και 125/2012/ΕΕ οι οποίοι τροποποιούν, ο
πρώτος το παράρτηµα XVII του κανονισµού REACH όσον αφορά στις
καρκινογόνες, µεταλλαξιγόνες και τοξικές, για την αναπαραγωγή, ουσίες
και ο δεύτερος το παράρτηµα XIV του ίδιου κανονισµού.
Ο κανονισµός 109/2012 /ΕΕ δηµοσιεύθηκε στην επίσηµη εφηµερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (L 37/10-2-2012 σελ. 1).
Σύµφωνα µε το άρθρο 2 αυτού, ο κανονισµός 109/2012/ΕΕ ισχύει από
1-3-2012 και εφαρµόζεται από την 1-6-2012.
Ο κανονισµός 125/2012/ΕΕ δηµοσιεύθηκε στην επίσηµη εφηµερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (L 41/15-2-2012 σελ.1).
Σύµφωνα µε το άρθρο 2 αυτού, ο κανονισµός 125/2012/ΕΕ ισχύει από
τις 18-2-2012.
Και οι δύο κανονισµοί βρίσκονται αναρτηµένοι στη διεύθυνση http://.eurlex.europa.eu/el/index.htm βάσει του αριθµού του κανονισµού ή /και του
φύλλου της επίσηµης εφηµερίδας της Ε.Ε. στο οποίο έχουν δηµοσιευτεί
και στην ιστοσελίδα του Γ.Χ.Κ. www.gcsl.gr .
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
απευθύνονται στη Γενική ∆ιεύθυνση του Γενικού Χηµείου του Κράτους –
∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος Υπουργείου Οικονοµικών [τηλ.: 2106479409,
fax: 2106466917, e-mail: environment@gcsl.gr].

Παρκινγκ ∆ΕΘ ΑΕ
Η διοίκηση της ιδιοκτήτριας, ∆ΕΘ ΑΕ, του παρκινγκ στην οδό
Αγγελάκη, συναισθανόµενη το δύσκολο οικονοµικό περιβάλλον,
προχώρησε σε σηµαντικές µειώσεις των χρεώσεων του ιδιωτικού
της παρκινγκ και σε νέα ειδικά τιµολόγια.
Συγκεκριµένα : το πρώτο δίωρο 3 ευρώ και για όλες τις επόµενες
ώρες 1 ευρώ (από 1,5 ευρώ-µείωση 33,3%). Το τιµολόγιο για τα
µηνιαία συµβόλαια, για υφιστάµενους και νέους πελάτες είναι 130
ευρώ (από 160 ευρώ-µείωση 19%).
Παράλληλα καθιέρωσε δύο νέα τιµολόγια: το νυχτερινό, από τις
11 το βράδυ µέχρι τις 8 το πρωί, µε χρέωση 0,50 ευρώ/ώρα και
το συµβόλαιο 15θηµέρου, κυρίως για διερχόµενους από την πόλη
οδηγούς, µε 80 ευρώ.
Οι νέες τιµές θα ισχύσουν από 1-4-2012, ενώ η αναπροσαρµογή
στα τιµολόγια των συµβολαίων ισχύει ήδη από 15-3-2012.
Η δυναµικότητα του παρκινγκ της ∆ΕΘ ΑΕ στην οδό Αγγελάκη
είναι της τάξης των 300 θέσεων στάθµευσης.

∆ιαγωνισµοί στη Βουλγαρία
Τo Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σόφια απέστειλε ενηµερωτικό δελτίο µε προκηρύξεις που αφορούν:
•
Κατασκευή Ολοκληρωµένου Σχεδίου για την Αειφόρο Ανάπτυξη, φάση ΙΙ του έργου «Ολοκληρωµένο σύστηµα εγκαταστάσεων για την
επεξεργασία των αστικών λυµάτων της Σόφιας – Σχεδιασµός και κατασκευή εγκαταστάσεων για τη µηχανική βιολογική επεξεργασία (ΜΒΤ)
απορριµµάτων για την παραγωγή καυσίµου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Νο DIR-592113-1-9, που χρηµατοδοτείται από το ΕΠ
«Περιβάλλον 2007-2013». Ο ανάδοχος θα εκτελεί τα καθήκοντα του κατασκευαστής σύµφωνα µε το νόµο για τη χωροταξία, και εκτελώντας
λεπτοµερώς όλα τα τµήµατα και στοιχεία που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που καθορίζονται σε αυτές.
[Ηµεροµηνία κατάθεσης προσφορών 27-4-2012 και ώρα 17:00].
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνήσετε µε το Γραφείο ΟΕΥ της Ελλάδας στη Σόφια τηλ.: 003592 9447959-9447790, κα Ιωάννα
Σωτηράκου - Γιάνναρου Γενική Σύµβουλος Ο.Ε.Υ.
Β’ economy@grembassysofia.org , www.agora.mfa.gr/bulgaria
και στην ιστοσελίδα
www.minfin.bg/en/tenders
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ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012(ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ),Ε.Ε. 2012/S 53-085425,ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΞΩΤ.
ΒΟΗΘΕΙΑΣ-ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΚΛΕΙΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ-ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΑΡΑΓΕΒΟ: ΙΡΑ –ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΜΑΘΗΣΗ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΒΟΣΝΙΑ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ, ΦΑΣΗ ΙΙΙ 210 3684261
02/04/2012 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ∆ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ(ΤΠ∆) - ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
+30 2105297230
02/04/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΜΕΛΕΤΗ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ∆ΟΜΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ". 25310 22547
09/04/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΜΩΡΑ. 2310 993146
10/04/2012, CEB 2012: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝ.ΒΟΗΘΕΙΑΣ-∆ΕΝ
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ:ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΣΕ 4 ΧΩΡΕΣ ΤΩΝ.∆.ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ
(ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ,ΚΡΟΑΤΙΑ,ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ,ΣΕΡΒΙΑ)-ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ .210 3684261
17/04/2012,Ε.Ε. 2012/S 53-085434:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ –ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΚΛΕΙΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΣΤΙΝΑ:ΙΡΑ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
∆ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 210 3684261
23/4/2012,Ε.Ε.2012/S 54087120: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΚΛΕΙΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΛΟΥΞΕΜΒΡΟΥΡΓΟ:ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗ
ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΓΙΑ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΕ 6 ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΕΤΕπ) 210 3684261
24/04/2012 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΧΡΗΣΤΟΥ
ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΟΥ ΜΗ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΣΕ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ.2105297229
24/04/2012 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ" ΜΕ
ΚΩ∆ΙΚΟ CPV 55320000-9 ΚΑΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.2313-308766
26/04/2012 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ
(Μ/Σ) ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ 20KV/400V-500KVA ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ,
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ, ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ 6,6 KV ΣΕ 20 KV ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΑΥΞΗΣΗΣ
ΙΣΧΥΟΣ, ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΑΓ.ΡΕΝΤΗ,ΣΥΝΤΑΞΗ &
ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗ ∆ΕΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΗΣ ΤΑΣΗΣ 20KV. +30 210 5297230
27/04/2012 ,Ε.Ε.2012/S 54-087392:ΑΝΟΙΧΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ: ΓΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣΠΛΑΙΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΛΗΨΗΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΩΝ ΟΡΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ Γ∆
ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. 210 3684261
27/04/2012,Ε.Ε 2012/S 53-087114:∆ΙΕΘΝΕΣ ΟΡΓΑΝΟ-ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-∆ΕΝ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ
ΤΙΤΛΟ"ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ". 210 3684261
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