Μάϊος

η

Συµµετοχή του ΒΕΘ στην «5 Πανελλήνια
Έκθεση ΚΟΡΙΝΘΙΑ 2013»
Το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης, προτίθεται να
η
συµµετάσχει στην 5 Πανελλήνια Έκθεση ΚΟΡΙΝΘΙΑ
2013, η οποία θα πραγµατοποιηθεί από 25 έως 29
Σεπτεµβρίου 2013,
στο χώρο της επιχείρησης
«Σωληνουργεία Κορίνθου», στην Κόρινθο.
η

Η 5 Πανελλήνια Έκθεση «Κορινθία 2013», φιλοδοξεί να
αποτελέσει οικονοµικό, κοινωνικό και πολιτιστικό γεγονός
για την περιφέρεια και έχοντας υψηλούς στόχους
ποιότητας, διοργανώνεται φέτος από την Αναπτυξιακή του
Επιµελητηρίου Κορινθίας και την υποστήριξη της ∆ιεθνούς
Εκθέσεως Θεσσαλονίκης.
Στόχοι της έκθεσης είναι η ανάδειξη και η προβολή της
οικονοµικής δραστηριότητας, η προώθηση των προϊόντων
σε όλες τις περιοχές της χώρας και το εξωτερικό, η τόνωση
της αγοράς µε τη σύναψη εµπορικών συµφωνιών, η
αύξηση της τουριστικής κίνησης από την προσέλευση και
διακίνηση εµπορικών αντιπροσώπων και επισκεπτών, η
γνωριµία και επικοινωνία όλων των επιχειρηµατιών της
περιφέρειας, µε στόχο την ανίχνευση µελλοντικών
συνεργασιών.
Ενδεικτικά οι κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών που
καλύπτονται από την έκθεση είναι τρόφιµα & ποτά,
οικοδοµικά υλικά, αυτοκίνητα, σκάφη, εξοπλισµός σπιτιού &
επιχειρήσεων, τουρισµός, υπηρεσίες γενικά, ενέργεια,
συστήµατα ψύξης & θέρµανσης, βιολογικά προϊόντα,
εναλλακτικές µορφές τουρισµού, αγροτουρισµός, ιαµατικός
τουρισµός, παραδοσιακά προϊόντα χειροτεχνίας.
Το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της
συνεχιζόµενης εκθεσιακής πολιτικής και στήριξης των
επιχειρήσεων-µελών του και της συνεργασίας των δύο
επιµελητηρίων, εκφράζει την επιθυµία του για συµµετοχή
στη συγκεκριµένη έκθεση και παρέχει στα µέλη του τη
δυνατότητα συµµετοχής τους σε σταντ 12 τετραγωνικών
µέτρων, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του
Κανονισµού Συµµετοχής σε εκθέσεις εσωτερικού.
Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να συµµετέχουν στην
έκθεση, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους στο γραφείο
∆ηµοσίων Σχέσεων του ΒΕΘ, µέχρι την Παρασκευή 30
Αυγούστου 2013, στα τηλέφωνα 2310-271708,2310271854, προκειµένου να τους αποσταλεί η φόρµα
συµµετοχής.
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Ο.Α.Ε.Ε: «Ασφαλιστική αντιµετώπιση των µελών
∆ιοικητικού Συµβουλίου Ανωνύµων Εταιρειών µε
αντικείµενο επιχείρησης επαγγελµατική ή βιοτεχνική
δραστηριότητα, τα οποία συµµετέχουν στο κεφάλαιο της
ΑΕ µε ποσοστό 3%- 5% και δεν ασφαλίστηκαν στον
ΟΑΕΕ
από
11-4-2012
µέχρι
17-4-2013».
ΣΧΕΤ:
α)
Εγκύκλιος
20/2013
β) Έγγραφο Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας αρ. Φ. 10035/οικ.13523/452/8-5-2013
Με την υπ΄αριθµ. 20/2013 εγκύκλιο κοινοποιηθήκαν οι
διατάξεις του άρθρου 49 του ν.4144/2013, σύµφωνα µε τις
οποίες από 18-4-2013 και εφεξής στην υποχρεωτική
ασφάλιση του ΟΑΕΕ υπάγονται τα µέλη του ∆Σ των Α.Ε µε
αντικείµενο επιχειρήσεως επαγγελµατική, βιοτεχνική ή
εµπορική δραστηριότητα σε όλη την Επικράτεια, εφόσον αυτά
είναι
µέτοχοι
κατά
ποσοστό
3%
τουλάχιστον.
Με τη ρύθµιση αυτή έπαυσε η διαφοροποίηση των
προϋποθέσεων υπαγωγής στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ
των µελών του ∆Σ των ΑΕ ανάλογα µε το αντικείµενο της
επιχείρησης (επαγγελµατική ή βιοτεχνική δραστηριότητα –
ποσοστό 5%, εµπορία ποσοστό 3%), η οποία ίσχυσε από 114-2012 µε τις διατάξεις του άρθρου 116 του ν.4072/2012. (Σχ.
Εγκύκλιος
54/2012).
Οι ρυθµίσεις του άρθρου 49 του ν.4144/2013 καταλαµβάνουν
και τα µέλη ∆Σ Ανωνύµων Εταιρειών µε αντικείµενο
επιχείρησης επαγγελµατική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, τα
οποία συµµετέχουν στο κεφάλαιο της ΑΕ µε ποσοστό 3%5% και υπό την ισχύ των διατάξεων του άρθρου 116 του
ν.4072/2012 δεν ασφαλίστηκαν στον ΟΑΕΕ από 11-4-2012
µέχρι 17-4-2013. Οι περιπτώσεις αυτές επανεξετάζονται από
18-4-2013 (ηµεροµηνία ισχύος άρθρου 49 του ν.4144/2013).
Κατόπιν τούτων τα περιφερειακά τµήµατα ΟΑΕΕ θα πρέπει
να εντοπίσουν τις περιπτώσεις των µελών ∆Σ ΑΕ µε
ποσοστό 3%- 5% , που στο χρονικό διάστηµα από 11-4-2012
έως 17-4-2013 δεν υπήχθησαν στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ ή
διαγράφησαν από την ασφάλισή του και να προβούν στην
εγγραφή τους ή την επανεγγραφή τους αναλόγως από 18-42013.
Συνάντηση µε τον Πρόξενο της Ελλάδας
στο Ντίσελντορφ Γερµανίας
Το Υπουργείο Εξωτερικών καλεί σε συνάντηση γνωριµίας µε
το νέο Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στο Ντίσελντορφ κ.
Γρηγόρη ∆ελαβέκουρα. Η συνάντηση θα πραγµατοποιηθεί
την Πέµπτη 20 Ιουνίου 2013, µε ώρα έναρξης 12.00µ.µ και
ώρα λήξης 14.00 µ.µ στο Υπουργείο Εξωτερικών (Βασ.
Σοφίας 1, Αθήνα , αίθουσα Σεφέρη.
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνήσετε
στο τηλ.: 210 3682764 κ. ∆. Πετρόπουλο, e-mail :
b08@mfa.gr.

Στήριξη µικροµεσαίων µε εγγύηση ΕΤΕπ
Συµφωνία µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ)
για την παροχή εγγυήσεων ύψους 500 εκατ. ευρώ µε στόχο
τη στήριξη του εξαγωγικού και εισαγωγικού εµπορίου
υπογράφηκε παρουσία του πρωθυπουργού Αντώνη
Σαµαρά.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Η
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 17 ∆ΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ
Η Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Εσόδων του Υπουργείου
η
Οικονοµικών, Γενική ∆ιεύθυνση Τελωνείων & Ε.Φ.Κ, 17
∆ασµολογική µας ενηµερώνει :
•

Σύµφωνα µε την απόφαση 2013/66/ΕΕ του Συµβουλίου
ης
της 29 Νοεµβρίου 2012 για τη σύναψη συµφωνίας
υπό µορφή ανταλλαγής επιστολών µεταξύ της
Ευρωπαϊκής Ένωσης αφενός και του κράτους του
Ισραήλ αφετέρου, τροποποιούνται - µε την υπογραφή
µεταξύ των προαναφερόµενων µερών Συµφωνίας υπό
µορφή ανταλλαγής επιστολώναµοιβαία µέτρα
ελευθέρωσης των συναλλαγών που αφορούν
τα
γεωργικά προϊόντα, τα µεταποιηµένα γεωργικά
προϊόντα, τα ψάρια και τα αλιευτικά προϊόντα.
η
Η κοινοποιούµενη Συµφωνία τίθεται σε ισχύ από 1
η
Φεβρουαρίου 2013, ωστόσο ισχύει από 1 Ιανουαρίου
2010.

•

Σύµφωνα µε την κοινοποιούµενη Επεξηγηµατική
Σηµείωση της Συνδυασµένης Ονοµατολογίας (C-137/65-2011) αλλάζει η µέθοδος µέτρησης σε σχέση µε τα
«Βαριά Λάδια
(εκτός από τα ακατέργαστα) που
λαµβάνονται από την απόσταξη λιθανθρακόπισσας
υψηλής θερµοκρασίας, ή προϊόντα παρόµοια µε τα εν
λόγω λάδια» των δασµολογικών διακρίσεων 27079991
και 27079999.

•

Σύµφωνα µε την κοινοποιούµενη οδηγία που αφορά την
κατάταξη
στη
Συνδυασµένη
Ονοµατολογία
εµπορευµάτων που παρουσιάζονται σε σύνολα
συσκευασµένα για τη λιανική πώληση, αναλύεται η
φράση : «εµπορεύµατα που παρουσιάζονται σε σύνολα
συσκευασµένα για τη λιανική πώληση» και αφορά
εµπορεύµατα τα οποία :

Πρόκειται για ένα πρόγραµµα που εφαρµόζει για πρώτη
φορά η ΕΤΕπ, προκειµένου να ενισχυθεί ο διεθνής
προσανατολισµός των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, οι
οποίες
αντιµετωπίζουν
σοβαρά
προβλήµατα
στη
χρηµατοδότηση των συναλλαγών τους στο εξωτερικό,
καθώς οι εγγυητικές επιστολές των ελληνικών τραπεζών δεν
γίνονται δεκτές, λόγω της χαµηλής πιστοληπτικής τους
ικανότητας.
Στην τελετή της υπογραφής παρέστησαν επίσης οι
υπουργοί Οικονοµικών και Ανάπτυξης Γιάννης Στουρνάρας
και Κωστής Χατζηδάκης, καθώς και ο πρόεδρος της ΕΤΕπ
Werner Hoyer.
Εγγυήσεις
H Eυρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα παρέχει εγγυήσεις
ύψους 500 εκατ. ευρώ σε τρεις διεθνείς τράπεζες τη
Citibank, την HSBC και την Commerzbank υπέρ τριών
ελληνικών τραπεζών την Εθνική, την Πειραιώς και τη
Eurobank για την παροχή ενέγγυων πιστώσεων και άλλων
χρηµατοδοτικών προϊόντων σε ελληνικές επιχειρήσεις. Οι
εγγυήσεις θα χρησιµοποιούνται σε ανακυκλούµενη βάση, µε
τελικό στόχο να κινητοποιήσουν όγκο συναλλαγών της
τάξης του 1,5 δισ. ευρώ ετησίως.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΑΛΒΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στα
Τίρανα,
απέστειλε
ενηµερωτικό δελτίο µε οικονοµικές, εµπορικές και
επιχειρηµατικές ειδήσεις για τον µήνα Ιούνιο Νο 1.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν
να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας
στα Τίρανα, ecocom-tirana@mfa.gr ή την
ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr
ΒΕΛΓΙΟ
Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βέλγιο, απέστειλε το
ενηµερωτικό δελτίο Οικονοµικών και Επιχειρηµατικών
ειδήσεων από το Βέλγιο, για την περίοδο 21 έως 31 Μαϊου
2013.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν
να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στις Βρυξέλλες, ecocom-brussels@mfa.gr ή την
ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr
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 Μάιο 2013.
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

Α) Αποτελούνται από δύο τουλάχιστον διαφορετικά
είδη, τα οποία εκ πρώτης όψεως πρέπει να καταταγούν
σε διαφορετικές κλάσεις
Β) Αποτελούνται από προϊόντα ή είδη που είναι
συσκευασµένα µαζί για την εξυπηρέτηση συγκεκριµένης
ανάγκης ή την άσκηση συγκεκριµένης δραστηριότητας
Γ) Συσκευάζονται κατά τρόπο που παρέχει τη
δυνατότητα απευθείας πώλησης στους χρήστες χωρίς
επανασυσκευασία
Οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται
σωρευτικά

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Η
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 18 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ
Η Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Εσόδων του Υπουργείου
Οικονοµικών, Γενική ∆ιεύθυνση Τελωνείων & Ε.Φ.Κ,
Η
∆ιεύθυνση 18 Τελωνειακή, ενηµερώνει :
Την υπ΄αριθµ. ∆18Γ5013675 ΕΞ 8-4-2013 ΑΥΟ
«Τροποποίηση της Τ. 1460/100/Γ0019/21-3-2002 ΑΥΟΟ
:Λειτουργία
του
καθεστώτος
της
Τελωνειακής
Αποταµίευσης» η οποία δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ/Β/968/2013
και σύµφωνα µε την οποία :
Στην προααναφερόµενη ΑΥΟ προστέθηκε η παράγραφος
α
2 στο άρθρο 3 «Παροχή εγγύησης» σύµφωνα µε την οποία
όταν πρόκειται για οικονοµικούς φορείς που κατέχουν
πιστοποιητικό Εγκεκριµένου Οικονοµικού Φορέα τύπου
“ΑΕΟS” για σκοπούς ασφάλειας και προστασίας ή τύπου
“AEOF” για σκοπούς χρήσης τελωνειακών απλουστεύσεων
και ασφάλειας και προστασίας, το ποσό της εγγύησης που
προβλέπεται στην παράγραφο 2 µειώνεται στο µισό .

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Η Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Εσόδων του Υπουργείου
Οικονοµικών, Γενική ∆ιεύθυνση Τελωνείων & Ε.Φ.Κ,
∆ιεύθυνση Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης ενηµερώνει :
Την υπ΄αριθµ. ∆1/Α/οικ.2497/8-2-2013 ΚΥΑ «Καθορισµός
κριτηρίων, µεθοδολογίας κατανοµής αυτούσιου βιοντίζελ
και ρύθµιση κάθε σχετικού θέµατος, σύµφωνα µε τις
α
διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3054/2002 όπως ισχύει»
ΦΕΚ.253/Β/2013.
Με την εν λόγω ΚΥΑ, ρυθµίζονται θέµατα όπως
υπολογισµός της προς κατανοµή ετήσιας ποσότητας και οι
υποχρεώσεις παραλαβής αυτούσιου βιοντίζελ, τα κριτήρια
για την κατανοµή αυτούσιου βιοντίζελ, τα δικαιολογητικά
που πρέπει να προσκοµίσουν όσοι επιθυµούν να
συµµετάσχουν στην ετήσια κατανοµή αυτούσιου βιοντίζελ,
το έργο της Επιτροπής Αξιολογησης και Ελέγχου, η
µεθοδολογία κατανοµής αυτούσιου βιοντίζελ, ο έλεγχος
από το Σ∆ΟΕ των υποβληθέντων ηλεκτρονικών αρχείων
µε
τα
στοιχεία
των
τιµολογίων
προµήθειας
βαµβακόσπορου και χρησιµοποιηµένων φυτικών ελαίων,
τηγανελαίων και ζωικών λιπών, των προσώπων που
έχουν υποβάλλει συµµετοχή στη διαδικασία κατανοµής
αυτούσιου βιοντίζελ. κλπ

Πρόγραµµα: “Επιχειρηµατική Επανεκκίνηση”
Ξεκίνησε από την Μεγάλη Τετάρτη 01 Μαϊου 2013, το
πρόγραµµα «Επιχειρηµατική Επανεκκίνηση»,
που
υπόσχεται δάνεια µε ευνοϊκό επιτόκιο. Ειδικότερα, το
πρόγραµµα υπόσχεται κεφάλαια κίνησης και επενδυτικά
δάνεια µε ευνοϊκό, επιδοτούµενο κατά 50% επιτόκιο για τις
µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
Το υπουργείο Ανάπτυξης ανακοίνωσε την υπογραφή των
συµβάσεων µε τις 14 τράπεζες που θα συµµετάσχουν.
Τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα θα καλύψουν - ισόποσα
µε το νέο Ταµείο - το 50% των δανείων που θα
χορηγηθούν, το συνολικό ύψος των οποίων θα ανέλθει σε
550 εκατ. ευρώ. ∆ηλαδή το υπουργείο µέσω του ΕΤΕΑΝ
µετέχει µε 275 εκατ. ευρώ (άτοκα δάνεια) και οι τράπεζες
µε 275 εκατ. ευρώ (αν και όπως ειπώθηκε δεσµεύθηκαν
να παρέχουν δάνεια 330 εκατ. ευρώ). Το επιτόκιο που
αναµένεται από πλευράς υπουργείου να δίνουν οι
τράπεζες για το µερίδιό τους είναι 8 - 8,5% και έτσι
µεσοσταθµικά το τελικό επιτόκιο δανεισµού υπολογίζεται
περί το 4,5%, αν και αυτό θα φανεί στην πράξη από τις
προσφορές
των
τραπεζών
στους
υποψήφιους
δανειολήπτες.
Τα δάνεια κεφαλαίου κινήσεως θα ανέρχονται από 10.000
έως 300.000 ευρώ ανάλογα µε τις λειτουργικές ανάγκες
της επιχείρησης και η διάρκεια αποπληρωµής τους δεν θα
υπερβαίνει τους 48 µήνες.

Η αντιµετώπιση της πολυπλοκότητας στη ∆ιαιτησία
του ICC:
Η Πρόσφατη Εµπειρία στο ∆ιεθνές και Εγχώριο
πλαίσιο
Το ∆ιεθνές ∆ικαστήριο ∆ιαιτησίας του ICC και η ∆ικηγορική
Εταιρία
Λαµπαδάριος µε την υποστήριξη του ICC
Ελλάδος και χορηγό την Clifford Chance συνδιοργανώνουν
σεµινάριο σχετικά µε τον τρόπο Αντιµετώπισης της
Πολυπλοκότητας στη ∆ιαιτησία του ICC εξετάζοντας
τη πρόσφατη εµπειρία στο διεθνές και εγχώριο
πλαίσιο, που θα πραγµατοποιηθεί 14 Ιουνίου στο
ξενοδοχείο Μ.Βρετανία, πλ. Συντάγµατος, 9.00 πµ 4.30 πµ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το σεµινάριο
στο τηλέφωνο 210 3810879, φαξ 210 3831189 ή στο email : iccgr@otenet.gr

ΖΗΤΗΣΕΙΣ
MANA COMPANY
General Trading and Brick Producing
Makhmoor road, 11 th km opposite to Pirdawood Hill,
Kurdistan region, Iraq
+964 7504256565
∆ραστηριοποιείται στην Εµπορία τούβλων
Ζητάει συνεργασία µε ελληνικές κατασκευαστικές εταιρίες
που δραστηριοποιούνται στο Ιρακινό Κουρδιστάν.
info@manabrick.com, MFM1341@yahoo.com
www.manabrick.com
KAYWAN COMPANY
40m Street, Erbil, Iraq
+964 7504497023
∆ραστηριοποιείται στην Εµπορία δοµικών µηχανηµάτων
Ενδιαφέρεται για συναρµολόγηση των αµερικανικών
µηχανικών µερών των οχηµάτων σε βιοµηχανική µονάδα
του Ιράν.
Kaywan.company@yahoo.com
www.helikhodro.com

Τα επενδυτικά δάνεια διαµορφώνονται από 10.000 έως
800.000 ευρώ µε διάρκεια 5-12 έτη και δυνατότητα
περιόδου χάριτος από 6 µήνες έως 2 έτη, ανάλογα µε το
χρόνο υλοποίησης της επένδυσης.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να πληροφορούνται τα
ειδικότερα χαρακτηριστικά της συγκεκριµένης δράσης
καθώς και των λοιπών ενεργών δράσεων της ΕΤΕΑΝ ΑΕ,
µέσω της ιστοσελίδας www.etean.com.gr και από τις
συνεργαζόµενες τράπεζες.
Οι τράπεζες που συµµετέχουν είναι : ALPHA BANK ATTICA BANK – ΕΘΝΙΚΗΤΡΑΠΕΖΑ - EFG EUROBANK
SA
NEA
PROTON
BANK
–
ΝΕΟΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ - PROBANK A.E ..ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ - ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
48η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗ
Πόλη : Πολιτιστικό και Φιλανθρωπικό Σύλλογο Κρεµαστής,
Ρόδος
Ηµεροµηνία : 9-23.8.2013
Εκθέµατα : Χειροτεχνία και αγροτικά προϊόντα
Πληροφορίες : Artion Οργανωτική Επιτροπή
∆ιοργάνωσης της ΄Εκθεσης, τηλ. 2310-250926, φαξ:
2310-272276
e-mail : handicrafts-expo@artion.com.gr ,
site : www.handicrafts-expo.gr

∆ιαγωνισµοί στην Ελλάδα
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17/06/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 73/2013 ∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΠΟΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΤΗΛ:2310/992-598 ΚΑΙ
2310/209-406

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ
ΛΕΣΧΗ Α.Π.Θ.

206

18/06/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 010/2013 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΑΖΑΣ ΤΗΛ: 2313 323115 & 323119

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

227

18/06/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 020/2013 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΕΣΩ ΣΥΝ∆ΡΟΜΩΝ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΤΗΛ:2313-323115

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

312

18/06/2013
ΑΡ
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΤΩΝ
ΣΧΟΜΙΚΩΝ
ΤΗΛ:2313-314004

∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

333

18/06/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 003/2012 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) ΤΗΛ:2313 322329

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο
ΑΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

341

18/06/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 13037 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΟΛΟΣΩΜΩΝ ΤΡΟΧΩΝ R7T ΦΟΡΤΑΜΑΞΩΝ (Φ/Α) ΤΗΛ:210-5297229

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΩΝ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

216

19/06/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Π03/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΤΗΛ:2313-323115 & 323119

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

305

20/06/2013
ΑΡ
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
4/2013
∆ΗΜΟΣΙΟ
ΑΝΟΙΚΤΟ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΗΛ:2410-560439 ΚΑΙ 2410-560379

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
«ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ &
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»

314

20/06/2013
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
∆ΙΕΘΝΗΣ
ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΕΙ∆ΙΚΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ
&
ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΛ:22310 679141 ΚΑΙ 2310 679175

344

20/06/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 013/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΟΜΕΝΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΛ:2313 324374

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

355

21/06/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 05/2013 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1)
ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ (O.P.V.) ΤΗΛ:210-419 1081

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ
ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ
ο
2

357

21/06/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2/2013 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΤΗΛ:2313 317535

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

373

24/06/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 8/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
"∆ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ" (ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ)
ΤΗΛ:2421351218

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
"ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ" ΤΜΗΜΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

203

25/06/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Π04/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (CPV:30192700-8) ΤΗΛ: 2313 323115 & 323119

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

205

25/06/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 014/2013 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ ΤΗΛ: 2313 323115 & 323119

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

17915/07-05-2013
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΜΟΝΑ∆ΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΓΙΑ

∆ΗΜΟΣΙΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΕΤΗΣΙΟΣ
∆ΙΕΘΝΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΓΡΩΝ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ

∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

