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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013
Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα
(ΕΠΑΝ ΙΙ) 2007-2013»
Πρόγραµµα «Νέα – Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα»

Ανακοινώνεται ότι η Υπηρεσία Μιας Στάσης
για την ίδρυση προσωπικών εταιριών του
Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης
από την Τρίτη, 16 Αυγούστου 2011,
λειτουργεί στο ισόγειο του κτιρίου,
Αριστοτέλους 27.

Το
Υπουργείο
Περιφερειακής
Ανάπτυξης
και
Ανταγωνιστικότητας
καλεί
τους
ενδιαφερόµενους
να
συµµετέχουν στο πρόγραµµα «ΝΕΑ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ».
Τα βασικά σηµεία του Οδηγού του προγράµµατος είναι τα
παρακάτω :
Σκοπός του Προγράµµατος
Το πρόγραµµα αποσκοπεί ιδιαίτερα στην ενθάρρυνση
επιχειρηµατικών προτάσεων µε κύρια χαρακτηριστικά την
καινοτοµία και την υψηλή ποιότητα της επιχειρηµατικής οµάδας
(παραγωγικές
δεξιότητες,
επιχειρηµατικό
ταλέντο,
υψηλό/κατάλληλο µορφωτικό επίπεδο, εµπειρία και γνώση του
αντικειµένου κ.τ.λ.), καθώς επίσης την είσοδο στις διεθνείς
αγορές, την ανάπτυξη προϊόντων ή υπηρεσιών πράσινης
ανάπτυξης και τη δηµιουργία νέων καινοτόµων επιχειρήσεων
από γυναίκες επιχειρηµατίες (υπό την προϋπόθεση να είναι
κάτοχοι του 51% µετοχών και να διευθύνουν την επιχείρηση).
Ειδικότερα:
 Ενισχύεται η δηµιουργία/ίδρυση νέων επιχειρήσεων
από φυσικά πρόσωπα, τα οποία επιδιώκουν να
µετατρέψουν
µία
καινοτόµο
ιδέα
ή/και
µία
καταγεγραµµένη/κατοχυρωµένη, αλλά έως τώρα µη
εµπορικά αξιοποιηµένη τεχνογνωσία, σε επιχειρηµατική
καινοτοµία.
 Ενισχύονται οι πολύ µικρές και µικρές νέες επιχειρήσεις
(οι οποίες έχουν κλείσει έως και πέντε πλήρεις
διαχειριστικές χρήσεις), οι οποίες επιδιώκουν την
εµπορική αξιοποίηση καινοτοµικών ιδεών υπό τη µορφή
της εµπορικής διάθεσης νέων προϊόντων ή υπηρεσιών ή
την επέκταση/διαφοροποίηση των προϊόντων/υπηρεσιών
τους ή τη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας ή της
διαδικασίας παροχής υπηρεσιών που χρησιµοποιούν.
Ποιους αφορά το Πρόγραµµα
Το πρόγραµµα απευθύνεται:
ο
έτος
ηλικίας
•
σε
Φυσικά
Πρόσωπα
(18
συµπληρωµένο) ή Νοµικά Πρόσωπα (Α.Ε., Ε.Π.Ε.,
Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνία Αστικού ∆ικαίου, Ατοµική
Επιχείρηση ή Κερδοσκοπικός Οργανισµός), που
ικανοποιούν συγκεκριµένες προϋποθέσεις, που
αναφέρονται στον οδηγό του Προγράµµατος,
λειτουργούν νόµιµα,
σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις και έχουν έναρξη δραστηριότητας µετά την
ηµεροµηνία προκήρυξης του προγράµµατος (υπό
ίδρυση επιχειρήσεις)
•
σε επιχειρήσεις που συστάθηκαν κατά το έτος υποβολής
της επενδυτικής πρότασης και έχουν κάνει έναρξη
δραστηριότητας, αλλά δεν έχουν συµπληρώσει µία
πλήρη διαχειριστική χρήση (νεοσύστατες επιχειρήσεις)
•
σε επιχειρήσεις που θα πρέπει, µέχρι και την 31-12-2010
να έχουν κλείσει από τουλάχιστον µία (1) έως και πέντε
(5) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις (νέες Μικρές και
Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις).

Συµµετοχή του Β.Ε.Θ
σε εκθέσεις στην Ελλάδα
Το
Βιοτεχνικό
Επιµελητήριο
Θεσσαλονίκης
έχει
ανακοινώσει την πρόθεση του να συµµετέχει
στις
παρακάτω ελληνικές εκθέσεις µε οµαδική συµµετοχή από
επιχειρήσεις – µέλη του.
η
Πανελλήνια έκθεση «ΚΟΡΙΝΘΙΑ 2011», που θα
3
λειτουργήσει από την Τετάρτη 21 έως και την Κυριακή 25
Σεπτεµβρίου
2011,
στον
χώρο
της
επιχείρησης
«Σωληνουργεία Κορίνθου», στην Κόρινθο.
η
19 Έκθεση «KAVALAEXPO 2011» που θα πραγµατοποιηθεί
από 23 έως 28 Σεπτεµβρίου 2011, στον ΕκθεσιακόΣυνεδριακό χώρο «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΡ∆ΥΡΗΣ» Νέα Καρβάλη,
Καβάλα.
η
3 Εµποροβιοτεχνική Έκθεση Πιερίας 2011 που θα
πραγµατοποιηθεί από 30 Σεπτεµβρίου 2011 έως 5
Οκτωβρίου 2011, στον Εκθεσιακό χώρο του ∆ήµου Κατερίνης
(οικισµός Ανδροµάχης).
η
10 Πανελλήνια Γενική Έκθεση «ΚΡΗΤΗ 2011» που θα
λειτουργήσει από Πέµπτη 6 έως και την Κυριακή 9 Οκτωβρίου
2011, στο ∆ιεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης, στις Γούρνες
Ηρακλείου.
η
27 Εµποροβιοτεχνική & Γεωργική Έκθεση ∆υτικής
Μακεδονίας που θα πραγµατοποιηθεί από 23 έως 28
Οκτωβρίου 2011, στον Εκθεσιακό Κέντρο Κοζάνης, ∆ηµοτικό
ο
∆ιαµέρισµα Κοίλων [6 χλµ Κοζάνης-Πτολεµαΐδας].
Το
Βιοτεχνικό
Επιµελητήριο
Θεσσαλονίκης
έχει
ανακοινώσει την πρόθεση του να συµµετέχει
στις
παρακάτω εκθέσεις στο Εξωτερικό µε οµαδική συµµετοχή
από επιχειρήσεις – µέλη του.
Στην
έκθεση
«Ι∆ΑΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ»,
που
θα
πραγµατοποιηθεί στην Λευκωσία της Κύπρου, από τις 6
έως 9 Οκτωβρίου 2011, στις εγκαταστάσεις της Αρχής
Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου στη Μακεδονίτισσα, καθώς σε
συνεργασία µε τον εκθεσιακό φορέα της Κύπρου παραχωρεί
στις επιχειρήσεις – µέλη ειδική εκπτωτική τιµή.
η
Στην 18 ∆ΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΛΒΑΝΙΑΣ, η οποία διεξάγεται
στα Τίρανα, από τις 25 έως 30 Νοεµβρίου 2011 και αποτελεί
µια πρώτης τάξεως ευκαιρία για τους επιχειρηµατίες τόσο των
Βαλκανίων, όσο και της Ευρώπης γενικότερα να έρθουν σε
επαφή µε την αναδυόµενη αγορά της Αλβανίας.
Οι ενδιαφερόµενοι να συµµετέχουν στις παραπάνω εκθέσεις
µπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στο Γραφείο
∆ηµοσίων Σχέσεων του ΒΕΘ, τηλέφωνο επικοινωνίας:
2310271708 και 2310241668,
ΑΜΕΣΑ
προκειµένου να τους αποσταλεί η φόρµα συµµετοχής.
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Oι υπό ίδρυση και οι νεοσύστατες επιχειρήσεις θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στον Ελληνικό χώρο, να ιδρύονται µε κατ΄
ελάχιστο ποσοστό συµµετοχής 51% και αποκλειστικής διαχείρισης από φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι άνεργα ή µισθωτοί ή
ελεύθεροι επαγγελµατίες που δεν ασκούσαν επιχειρηµατική δραστηριότητα από την 01-01-2010 (για προτάσεις που θα
υποβληθούν το 2011) ή δεν ασκούσαν επιχειρηµατική δραστηριότητα από την 01-01-2011 για προτάσεις που θα υποβληθούν το
2012) και µέχρι και την ηµεροµηνία προκήρυξης του προγράµµατος, και να τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ πριν την
πρώτη εκταµίευση της αναλογούσας επιχορήγησης. Τα άτοµα αυτά δεν πρέπει να έχουν τη γεωργική ιδιότητα, να µην αποτελούν
µέλος αγροτικής οικογένειας και να µην είναι ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ. Επίσης από το πρόγραµµα εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που
αναπτύσσονται ή δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο σύµβασης franchising (δικαιόχρησης). Για το υπόλοιπο 49% του µετοχικού
κεφαλαίου επιτρέπεται:
•
H συµµετοχή Εταιρειών Παροχής Επιχειρηµατικών Κεφαλαίων (Venture Capitals) µε ποσοστό µέχρι 25% του µετοχικού/
εταιρικού κεφαλαίου.
•
Η συµµετοχή φυσικών προσώπων και µέχρι ποσοστού 25% του µετοχικού/εταιρικού κεφαλαίου για κάθε διακριτή συµµετοχή
έκαστου φυσικού προσώπου, τα οποία ασκούσαν ή ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα (συµµετοχή σε επιχείρηση ως
εταίρος) και µετά την 01-01-2010 και µέχρι την υποβολή της πρότασης. Αυτά τα φυσικά πρόσωπα δεν επιτρέπεται να µετέχουν
στη διοίκηση της υπό σύσταση εταιρίας.
∆ικαίωµα συµµετοχής στο παρόν πρόγραµµα δίνεται µε µία (1) µόνο πρόταση. Σε περίπτωση συµµετοχής µε περισσότερες
προτάσεις απορρίπτονται όλες.
Σε περίπτωση αρνητικής αξιολόγησης υπάρχει η δυνατότητα νέας υποβολής σε επόµενους κύκλους. Σε περίπτωση θετικής
αξιολόγησης και λήψης ενίσχυσης δεν επιτρέπεται η υποβολή νέων προτάσεων (άπαξ ενίσχυση).
Προϋπολογισµός Προγράµµατος - ∆ηµόσια Χρηµατοδότηση
Ο συνολικός προϋπολογισµός της δηµόσιας δαπάνης του προγράµµατος ανέρχεται σε 30.000.000€, η οποία κατανέµεται κατά 60%
δηλ. 18.000.000€ για τα επιχειρηµατικά σχέδια που υποβάλλονται από φυσικά πρόσωπα για τη σύσταση επιχείρησης ή από
επιχειρήσεις που δεν έχουν κλείσει διαχειριστική χρήση και κατά 40% δηλ. 12.000.000€ για τα επιχειρηµατικά σχέδια που
υποβάλλονται από επιχειρήσεις υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος. Το ποσό για την Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας ανέρχεται σε 8.000.000€.
Σε περίπτωση αδυναµίας κάλυψης ολόκληρου του ποσού σε κάποια από τις παραπάνω δύο κατηγορίες, το αδιάθετο ποσό θα
µεταφέρεται στην άλλη κατηγορία σύµφωνα µε τις παραπάνω αναλογίες και µέχρι εξαντλήσεως της συνολικής ∆ηµόσιας ∆απάνης. Η
δηµόσια δαπάνη του προγράµµατος συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό ∆ηµόσιο. Το συνολικό ποσοστό ισοδύναµης ∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης ανέρχεται
στο 60% για ολόκληρη την επικράτεια για επενδυτικά σχέδια που αφορούν όλες τις επιλέξιµες επενδυτικές δραστηριότητες.
Το υπόλοιπο ποσό πέρα της ∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης για την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισµού θεωρείται Ιδιωτική
Συµµετοχή του έργου, η οποία αποδεικνύεται από την εξόφληση των παραστατικών δαπανών. Η Ιδιωτική Συµµετοχή δύναται να
αποτελείται από την Ίδια Συµµετοχή ή και Τραπεζικό ∆ανεισµό. Σε κάθε περίπτωση η Ίδια Συµµετοχή δεν µπορεί να είναι µικρότερη
του 25% του συνολικού εγκεκριµένου προϋπολογισµού και συγκεκριµένα :
•
Ιδία Συµµετοχή (τουλάχιστον) 25%
•
∆ηµόσια Χρηµατοδότηση (κατά περίπτωση) 50%
•
Τραπεζική Συµµετοχή (µη υποχρεωτική) - Το υπόλοιπο ποσοστό
Φορείς Υλοποίησης του Προγράµµατος
Το πρόγραµµα θα υλοποιηθεί από τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας - ∆ιεύθυνση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (∆/ΜΜΕ) και
τον Ενδιάµεσο Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα «ΕΦΕΠΑΕ». Οι δύο αυτοί
φορείς θα λειτουργήσουν ως Ενδιάµεσοι Φορείς ∆ιαχείρισης (ΕΦ∆) µε βάση το νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει την υλοποίηση του
ΕΣΠΑ.
Προϋπολογισµός Έργων
Στο πλαίσιο του Προγράµµατος «Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» ενισχύονται έργα ύψους επένδυσης :
• 30.000€ έως 300.000€ για επενδυτικά σχέδια µεταποιητικού χαρακτήρα, καθώς και για τα επενδυτικά σχέδια που
δραστηριοποιούνται σε συγκεκριµένους τοµείς – κλάδους (36, 37, 38, και 39) (NACE 2008), και
• 20.000€ έως 200.000€ για τα επενδυτικά σχέδια που δραστηριοποιούνται σε όλους τους υπόλοιπους επιλέξιµους κλάδους
οικονοµικών δραστηριοτήτων.
Επιλέξιµες Ενέργειες - ∆απάνες
Οι επιλέξιµες ενέργειες που περιλαµβάνονται ενδεικτικά σε κάθε κατηγορία είναι:
1. Κτιριακά/∆ιαµόρφωση κτιρίων και χώρων/Ειδικές Εγκαταστάσεις 25%
2. Μηχανολογικός και Εργαστηριακός Εξοπλισµός 80%
3. Πληροφορική/Τηλεπικοινωνίες 45%
4. Κατοχύρωση – Τροποποίηση Πατεντών – Πνευµατικής Ιδιοκτησίας/Χρήση και Προστασία δικαιωµάτων βιοµηχανικής και
πνευµατικής ιδιοκτησίας/Μεταφορά τεχνογνωσίας 40%
5. Σχεδιασµός και πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών/Πιστοποίηση ∆ιαχειριστικών Συστηµάτων 25%
6. Τεχνική/Τεχνολογική, Επιστηµονική και Συµβουλευτική Υποστήριξη µέχρι 20%
7. Προβολή & επικοινωνία 20%
8. Ανάπτυξη εξειδικευµένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων 20%
9. Ανάπτυξη Πρωτοτύπων και Τεχνικού Φακέλου 40%
10. Λειτουργικές δαπάνες (Μόνο για τις υπό ίδρυση επιχειρήσεις και τις νεοσύστατες επιχειρήσεις που δεν έχουν κλείσει πλήρη
διαχειριστική χρήση) 5% & µέχρι 12.000€.
Επί ποινής αποκλεισµού, η κατανοµή του προϋπολογισµού έκαστης πρότασης στις επιλέξιµες δαπάνες θα πρέπει να τηρεί
υποχρεωτικά την εξής σχέση:
{(1)+(2)+(3)+(4) +(5)+(7)} ≥ (50% * Π/Υ)
Το πρόγραµµα διέπεται από τον κανονισµό ΕΚ αριθ. 1998/2006 (ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας De Minimis) και συγχρηµατοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιµη δαπάνη.
Ως χρόνος έναρξης επιλεξιµότητας δαπανών για τον πρώτο κύκλο του προγράµµατος ορίζεται η ηµεροµηνία προκήρυξης του
παρόντος προγράµµατος (24-5-2011). Για όλους τους επόµενους κύκλους ορίζεται η ηµεροµηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής
έκαστου κύκλου, όπως αυτή ορίζεται στον οδηγό του προγράµµατος.
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Χρονική ∆ιάρκεια Υλοποίησης Έργων
Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριµένων έργων ορίζεται σε 18 µήνες από την ηµεροµηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης,
µε δυνατότητα εξάµηνης (6) παράτασης, εφόσον το αίτηµα υποβληθεί πριν την τυπική ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και
οικονοµικού αντικειµένου του έργου.
Βασικά Πλεονεκτήµατα του Προγράµµατος
Το πρόγραµµα είναι το πρώτο του είδους του, που :
•
Έχει διαρκή χαρακτήρα για όσο επαρκούν οι διαθέσιµοι πόροι της ∆ηµόσιας ∆απάνης.
•
Εισάγει ένα νέο σύστηµα αξιολόγησης της καινοτοµίας
•
Υποστηρίζει ένα ευρύτατο πεδίο επιλέξιµων ενεργειών και των δαπανών που αντιστοιχούν σε αυτές, συµπεριλαµβανόµενων και
λειτουργικών δαπανών για τις υπό ίδρυση επιχειρήσεις.
•
Εισάγει την έννοια της µετά την ολοκλήρωση παρακολούθησης των έργων και την επιβράβευση θετικών αποτελεσµάτων και
υλοποίησης στόχων (bonus).
•
Μειώνει ουσιαστικά τη γραφειοκρατία µε την απλοποίηση των επίσηµων «χαρτιών» που ζητούνται τουλάχιστον στη φάση πριν
την οριστική ένταξη των ενδιαφεροµένων στο πρόγραµµα.
•
∆εν απαιτεί τεκµηρίωση ιδίας συµµετοχής.
•
∆ιασφαλίζει τη συνεχή χρηµατορροή της επιχείρησης µε τη χρήση «κυλιόµενης» εγγυητικής επιστολής.
•
∆ιασφαλίζει την άµεση καταβολή της δηµόσιας χρηµατοδότησης µετά την πιστοποίηση του φυσικού και οικονοµικού
αντικειµένου.
Υποβολή Προτάσεων - Πληροφορίες
Οι προτάσεις υποβάλλονται σε ετήσια βάση και σε συγκεκριµένη περίοδο µέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισµού. Για τον πρώτο
η
η
κύκλο υποβολής οι προτάσεις υποβάλλονται από την 1 Αυγούστου 2011 µέχρι την 30 Σεπτεµβρίου 2011, ώρα 14:00. Μετά
η
την ολοκλήρωση της πρώτης περιόδου υποβολής, η ετήσια περίοδος ορίζεται από την 7 Μαΐου έως 30Ιουνίου εκάστου έτους και
η
περίοδος αξιολόγησης από την 1 Ιουλίου έως την 30η Σεπτεµβρίου εκάστου έτους.
Στη διαδικασία κατανοµής συµµετέχουν µόνο προτάσεις που έλαβαν τουλάχιστον 55% της µέγιστης δυνατής βαθµολογίας. Το
πρόγραµµα δεν προβλέπει επιλαχούσες προτάσεις.
Οι προτάσεις υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά και σε έντυπη µορφή (ένα αντίγραφο), το αργότερο σε επτά (7) ηµέρες
(ηµερολογιακές) µετά την καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής. Υπενθυµίζεται ότι προτάσεις που δεν έχουν υποβληθεί
ηλεκτρονικά δεν θα αξιολογούνται, ενώ κατά την παραλαβή των προτάσεων θα ελέγχεται η υποχρέωση της ηλεκτρονικής υποβολής.
Σε τυχόν διαφορές που διαπιστωθούν στο περιεχόµενο µεταξύ της ηλεκτρονικής υποβολής και της έντυπης υποβολής της πρότασης,
υπερισχύει το περιεχόµενο της ηλεκτρονικής υποβολής.
Για πληροφορίες, το έντυπο υποβολής, όπως και τα έντυπα της πρόσκλησης, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να τα βρίσκουν :
α) στους παρακάτω δικτυακούς τόπους
•
του ΥΠΟΙΑΝ (www.ypoian.gr),
•
της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας (www.ggb.gr ),
•
της ΕΥ∆/ΕΠΑΕ (www.antagonistikotita.gr),
•
του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr),
•
( www.espa.gr, www.ependyseis.gr/mis ),
ος
β) στο Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης (Αριστοτέλους 27, 3 όροφος, Τµήµα Βιοτεχνικών Θεµάτων, τηλ.: 2310-241383, email: sme@veth.gov.gr, site: www.veth.gov.gr)
γ) στην ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ (εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ - Μαρίνου Αντύπα 41, Θέρµη Θεσσαλονίκης, τηλ.: 2310-480000, info@e-kepa.gr,
www.e-kepa.gr).
∆ιαγωνισµοί στη Βουλγαρία
Τo Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σόφια απέστειλε ενηµερωτικό δελτίο µε προκηρύξεις που αφορούν:
1. Προετοιµασία επενδυτικού σχεδίου για «Αποκατάσταση και συντήρηση του Evxinograd παλατιού και του περιβάλλοντος πάρκου»
[Ηµεροµηνία κατάθεσης προσφορών 12-9-2011 και ώρα 17:00].
2. Προµήθεια 62.335 ζευγών παπουτσιών για τις ανάγκες του Βουλγαρικού στρατού σε 12 διαφορετικούς τύπους [Ηµεροµηνία
κατάθεσης προσφορών 19-9-2011 και ώρα 17:00].
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνήσετε µε το Γραφείο ΟΕΥ της Ελλάδας στη Σόφια τηλ.: 003592 94479599447790,
κα Ιωάννα Σωτηράκου - Γιάνναρου Γενική Σύµβουλος Ο.Ε.Υ. Β’ economy@grembassysofia.org,
www.agora.mfa.gr/bulgaria
∆ιαγωνισµοί στην Ελλάδα
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20/9/2011, ∆ΙΑΓΩΝΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΡΡΙΓΓΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ
∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ
20/9/2011, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ,ΓΑΖΑΣ & ΓΑΖΑΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΕΣ
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20/9/2011, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΚΤΙΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
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20/9/2011, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ∆ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΚΟΡ∆ΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤ 2011-2012
20/9/2011, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ – ΣΩΛΗΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
21/9/2011, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΛΙΟΥ
27/9/2011, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ∆ΥΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΜΕΑ ΤΟΥ Τ.Α.Φ.
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5/10/2011, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΟΠΗΞΙΑΣ (ENDOLASER)
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ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΚΟΡ∆ΕΛΙΟΥΕΥΟΣΜΟΥ
Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ,
Μ. ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ
Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
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