Ιανουάριος 2013
Προδηµοσίευση προγράµµατος «Μετεγκατάσταση
Επιχειρήσεων σε ΒΕΠΕ» στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ.
Το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων, προδηµοσίευσε το πρόγραµµα
«Μετεγκατάσταση Επιχειρήσεων σε ΒΕΠΕ», στο πλαίσιο
του ΕΠΑΝ ΙΙ.
Στόχος του συγκεκριµένου προγράµµατος είναι η βελτίωση
της ανταγωνιστικότητας µέσα από τη δηµιουργία οικονοµιών
κλίµακας, για τις επιχειρήσεις που θα µετεγκατασταθούν,
δεδοµένου ότι θα λειτουργούν σε οργανωµένους χώρους ,
καθώς και η αντιµετώπιση των οχλήσεων που δηµιουργούν
και
των
προβληµάτων
που
αντιµετωπίζουν
οι
εγκατεστηµένες µεταποιητικές επιχειρήσεις εντός αστικού
ιστού ή σε άλλες ακατάλληλες περιοχές ή σε περιοχές που
επιβάλλεται η αποµάκρυνσή τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην παράγραφο 1 του άρθρου 75 του Ν.3982/2011.
Ειδικότερα
προβλέπεται
η
ενίσχυση
της
µετεγκατάστασης των παραγωγικών δραστηριοτήτων
σε ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ, Τεχνοπόλεις ή άλλες µορφές
ΒΕΠΕ που έχουν θεσµοθετηθεί και οργανωθεί µε τον Ν.
4458/65 και τον Ν.2545/97, καθώς και σε Επιχειρηµατικά
Πάρκα (ΕΠ) που έχουν θεσµοθετηθεί και οργανωθεί
σύµφωνα µε τις
προβλέψεις του Ν.3982/2011
(ΦΕΚ.Α΄.143/17.06.2011).
Ο συνολικός προϋπολογισµός της ∆ηµόσιας ∆απάνης του
προγράµµατος ανέρχεται σε 10.000.000 ευρώ , εκ των
οποίων τα 3.000.000 ευρώ θα διατεθούν στην Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας. Το ποσοστό της δηµόσιας
χρηµατοδότησης ανέρχεται σε 50% για όλη την ελληνική
επικράτεια.
Τη διαχείριση του προγράµµατος θα αναλάβει ο Ενδιάµεσος
Φορέας ∆ιαχείρισης Προγραµµάτων του ΕΠΑΝ ΙΙ –
(ΕΦΕΠΑΕ) .
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθυνθείτε
στο ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, βασικό εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ , στο
τηλέφωνο 2310-480000.

Υπενθύµιση δηλώσεων χηµικών όπλων
Το Γενικό Χηµείο του Κράτους υπενθυµίζει την υποβολή
δηλώσεων χηµικών όπλων για χηµικές βιοµηχανίες,
εµπορικές επιχειρήσεις κλπ που παράγουν, αποθηκεύουν,
χρησιµοποιούν, εισάγουν και εξάγουν χηµικά προϊόντα.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν
να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 210 6479409 ή να
αποστέλλουν e-mail : environment@gest.gr
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Πρόγραµµα Μαθητεία
Η Ένωση Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης
Θεσσαλονίκης, προσκαλεί τις επιχειρήσεις να εκδηλώσουν το
ενδιαφέρον τους προκειµένου να συµµετέχουν στο
Πρόγραµµα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής εκπαίδευσης για
Απόκτηση Επαγγελµατικής Εµπειρίας στους άξονες
Προτεραιότητας 4 και 5 του Ε.Π. « Εκπαίδευση και ∆ια Βίου
Μάθηση ».
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επικοινωνούν στο τηλέφωνο 801 11 801 84 ή στο e-mail:
helpdesk@mathiteia4u.gov.gr

Εκθεσιακό πρόγραµµα Brussels Expo α ΄ εξάµηνο 2013
Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βέλγιο, απέστειλε το εκθεσιακό
πρόγραµµα «BRUSSELS EXPΟ» για το Α΄. εξάµηνο 2013.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν
να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στις Βρυξέλλες,
www.brusselsexpo.be/EXEN/site/index.aspx ή
την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr
Πανελλήνιο ∆ιήµερο Συµπόσιο Επιχειρηµατικότητας
« Επιχειρηµατικότητα …. Από τη θεωρία στην πράξη ».
Η Μονάδα Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας του
Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης διοργανώνει διήµερο
Πανελλήνιο Συµπόσιο Επιχειρηµατικότητας που θα διεξαχθεί
στις 14 και 15 Ιανουαρίου στη Θεσσαλονίκη, στο
Mediterranean Palace Hotel.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το συµπόσιο στην
ιστοσελίδα
www.mke.teithe.gr
και
στο
τηλέφωνο
6937098462 (Θανάσης Μπεγλίδης).

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
IDEX 2012
Πόλη: Ντουµπάι, Ντουµπάι
Ηµεροµηνία: 17-21.2.2013
Εκθέµατα: τεχνολογία µέλλοντος & άµυνας
Πληροφορίες: Αραβο-Ελληνικό Επιµελητήριο, τηλ.: 210
6711210, fax: 210 6773428
e-mail: www.arabgreekchamber.gr, www.idexuae.ae
F.re.e.
Πόλη: Μόναχο, Γερµανία
Ηµεροµηνία: 20-24.2.2013
Εκθέµατα: Τουρισµός
Πληροφορίες: Γραφείο ΟΕΥ στο Μόναχο, τηλ.: +4989
99886718 , fax: +4989 409 626 , e-mail: ecocommunich@mfa.gr, www.free-muenchen.de

ΑΡΜΕΝΙΑ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στο Ερεβάν, απέστειλε το Νο 3
εβδοµαδιαίο ενηµερωτικό δελτίο για το µήνα ∆εκέµβριο
2012.
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
ΤΥΝΙ∆Α
Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στην Τύνιδα, απέστειλε την ετήσια
οικονοµική έκθεση της Τυνησίας για το έτος 2011.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν
να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στην Τύνιδα, www.agora.mfa/gr/tn114 ή την
ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σόφια, απέστειλε ενηµερωτικό
δελτίο σχετικό µε τις οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία
και τις διµερείς οικονοµικές και εµπορικές σχέσεις για το
∆εκέµβριο του 2012.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν
να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στη Σόφια, economy@grembassysofia.org ή την
ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr
ΛΟΝ∆ΙΝΟ
Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στο Λονδίνο , απέστειλε τον οδηγό
αγοράς λιανικής τροφίµων και ποτών του Ηνωµένου
Βασιλείου .
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
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
∆εκεµβρίου 2012.
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

Τo Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σόφια
απέστειλε ενηµερωτικό δελτίο µε προκηρύξεις που
αφορούν:
•
Προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού για την
υλοποίηση συστήµατος VTMIS (Χάρτης Πλοίων
Πραγµατικού Χρόνου) [Ηµεροµηνία κατάθεσης
προσφορών 29.1.2013 και ώρα 17:30]
• Ανακατασκευή και εκµοντερνισµός εγκαταστάσεων
επεξεργασίας λυµάτων (ΕΕΛ) στη Βάρνα- ∆εύτερη
Φάση» [Ηµεροµηνία κατάθεσης προσφορών
24.1.2013 και ώρα 16:00]
• ∆ιαβαθµονόµηση µεθόδων ανάλυσης βιολογικών
ποιοτικών στοιχείων (BQA) για τους τύπους
επιφανειακών υδάτων στην επικράτεια της
Βουλγαρίας σε αντιστοιχία µε ορισµένους κοινούς
ευρωπαϊκούς τύπους γεωγραφικών οµάδων
διαβαθµονόµησης.
[Ηµεροµηνία
κατάθεσης
προσφορών 30.1.2013 και ώρα 17:00]
•
Σχεδιασµός και κατασκευή (engineering) του
έργου: «Ανακατασκευή και αποκατάσταση του
αποχετευτικού συστήµατος της πόλης Ramorie
(Αγχίλαος). [Ηµεροµηνία κατάθεσης προσφορών
17.1.2013 και ώρα 17:00]
•
Κατασκευή έργου απόθεσης λυµάτων σε βαθειά
θάλασσα (Deep Sea Discharge) για τις ανάγκες
του δήµου Nesebar (Μεσηµβρίας) » [Ηµεροµηνία
κατάθεσης προσφορών 17.1.2013 και ώρα 16:00]
•
Προµήθεια και εγκατάσταση ελαστικού ιµάντα
µεταφοράς (rubber conveyor belt). [Ηµεροµηνία
κατάθεσης προσφορών 21.1.2013 και ώρα 15:00]
•
Προµήθεια τροφίµων για τις ανάγκες κοινωνικών
υπηρεσιών και υπηρεσιών προστασίας (σε 7 lots).
[Ηµεροµηνία κατάθεσης προσφορών 17.1.2013
και ώρα 17:30]
• ∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την
υλοποίηση σχήµατος εγγυήσεως στο πλαίσιο του
Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013.
[Ηµεροµηνία κατάθεσης προσφορών 17.1.2013
και ώρα 17:30]
•
Προµήθεια ιατρικών προϊόντων και συσκευών για
αιµοκάθαρση.
[Ηµεροµηνία
κατάθεσης
προσφορών 24.1.2013 και ώρα 16:00]
•
Μέτρα ενεργειακής επάρκειας σε 4 δηµόσια κτήρια
(σε 4 lots). [Ηµεροµηνία κατάθεσης προσφορών
11.2.2013 και ώρα 11:00]
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.

∆ιαγωνισµοί στην Ελλάδα
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25/01/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 126/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΜΩΡΑ ΤΗΛ:27413-61835

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

877

25/01/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 68/2012 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕ 8 ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΑ ΜΟΝΙΤΟΡΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΜΕ 8
ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΕΣ ΤΗΛ:25313 51551-51351

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ

918

24/01/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 12075 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΣΕΤΩΝ
ΒΥΣΜΑΤΟΥΜΕΝΕΣ ΤΩΝ Α/Α RAILBUS ΤΗΛ:210-5297229

ΟΣΕ

18

24/01/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 52/12 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ
∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΥ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ΜΕ ΙNTERNET SERVICE PROVIDER
THΛ:210-8705013

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

