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Παλαγηψηεο Παπαδφπνπινο: Θεηηθή θίλεζε ε
ραιάξσζε ησλ θεθαιαηαθψλ ειέγρσλ
Θεηηθή θίλεζε ραξαθηήξηζε ηελ απφθαζε ηνπ ππνπξγνχ
Οηθνλνκηθψλ γηα ηε ραιάξσζε ησλ θεθαιαηαθψλ ειέγρσλ
απφ ηελ 1ε επηεκβξίνπ 2017 γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο
ηδηψηεο o πξφεδξνο ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ
Θεζζαινλίθεο (ΒΔΘ) θαη Α΄Αληηπξφεδξνο ηεο ΚΔΔ
Παλαγηψηεο Παπαδφπνπινο.
«ηηο 28 Ηνπλίνπ 2017 ζπκπιεξψζακε δχν ρξφληα κε capital
controls, δχν ρξφληα ζε ζπλζήθεο έιιεηςεο ξεπζηφηεηαο θαη
νηθνλνκηθήο αζθπμίαο. Με ηελ απφθαζε ηνπ ππνπξγνχ
Οηθνλνκηθψλ γίλεηαη έλα βήκα πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε
ηφζν ζε φ,ηη αθνξά ην κεληαίν φξην αλαιήςεσλ γηα ηδηψηεο
αιιά θπξίσο ζε φ,ηη αθνξά ηε δπλαηφηεηα πνπ δίλεηαη ζηηο
εηαηξείεο, πνπ έρνπλ ηε κνξθή λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη ηεξνχλ
απινγξαθηθφ ή δηπινγξαθηθφ ινγηζηηθφ ζχζηεκα, λα
αλνίμνπλ ινγαξηαζκνχο», ππνγξακκίδεη ν πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ
θαη πξνζζέηεη: «Γπζηπρψο, φκσο, ηα βήκαηα γηα ηελ άξζε
ηνπ βξαρλά ησλ capital controls είλαη κηθξά θαη γίλνληαη κε
πνιχ αξγφ ξπζκφ».
Ο θ.Παπαδφπνπινο ππνγξακκίδεη φηη ζα πξέπεη λα
δξνκνινγεζνχλ άκεζα θαη λέα κέηξα ραιάξσζεο ζην
λεπξαιγηθφ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ δήηεκα ηεο
κεηαθνξάο θεθαιαίσλ ζην εμσηεξηθφ. «ην πιαίζην απηφ,
έρνπκε πνιιέο θνξέο επηζεκάλεη ηελ αλάγθε λα
δηεθπεξαηψλνληαη
απεπζείαο
απφ
ην
δίθηπν
ησλ
θαηαζηεκάησλ ησλ ηξαπεδψλ ζπλαιιαγέο
λνκηθψλ
πξνζψπσλ, ή επηηεδεπκαηηψλ πξνο ην εμσηεξηθφ, ζην
πιαίζην ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνπο δξαζηεξηνηήησλ, πνπ δελ
ππεξβαίλνπλ ηηο 30.000 επξψ/έθαζηε, αλά πειάηε θαη εκέξα,
ρσξίο ηελ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ζε θαηάζηεκα ηξάπεδαο
ησλ ζρεηηθψλ ηηκνινγίσλ θαη ινηπψλ παξαζηαηηθψλ θαη
δηθαηνινγεηηθψλ», θαηαιήγεη ν πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ.
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Ξεθίλεζε ζηηο 03.08.2013 ε ιεηηνπξγία ηεο ειεθηξνληθήο
πιαηθφξκαο, κέζσ ηεο νπνίαο ζα ιεηηνπξγήζεη ν
Δμσδηθαζηηθφο
Μεραληζκφο
Ρχζκηζεο
Οθεηιψλ
Δπηρεηξήζεσλ. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ
λα εηζέξρνληαη
ζηελ πιαηθφξκα (κέζσ ηεο ππεξ-ζχλδεζεο πνπ ππάξρεη ζηνλ
δηαδηθηπαθφ ρψξν ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο Γηαρείξηζεο
Ηδησηηθνχ Υξένπο www.keyd.gov.gr ή ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο
Πιεξνθνξηαθψλ
www.gsis.gr)
πζηεκάησλ
θαη
λα
ππνβάιινπλ αίηεζε ππαγσγήο ζηνλ Μεραληζκφ, πξνθεηκέλνπ
λα ξπζκίζνπλ ηα ρξέε ηνπο πξνο ηξάπεδεο, Γεκφζην,
αζθαιηζηηθά
ηακεία
θαη
πξνκεζεπηέο.
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Σκήκα Δμππεξέηεζεο Οθεηιεηψλ
Θέινληαο λα ζπλδξάκεη ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ αηηηνινγεκέλνπ
θαχινπ θχθινπ ηεο δεκηνπξγίαο νινέλα θαη πεξηζζφηεξσλ
‗θφθθηλσλ‘ δαλείσλ θαη νθεηιψλ, ην Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην
Θεζζαινλίθεο, πξνρψξεζε ζηε ζχζηαζε Σκήκαηνο
Δμππεξέηεζεο Οθεηιεηψλ, ην νπνίν ιεηηνπξγεί ππφ ηελ
νκπξέια ηνπ Κέληξνπ Γηακεζνιάβεζεο, πνπ πξφζθαηα
ίδξπζε ην Δπηκειεηήξην. ηφρνο ηνπ Σκήκαηνο Δμππεξέηεζεο
Οθεηιεηψλ πνπ απεπζχλεηαη ζηα κέιε αιιά θαη ηα κε κέιε ηνπ
ΒΔΘ, είλαη ε χπαξμε κίαο αθφκε δνκήο ελεκέξσζεο θαη
ζηήξημεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ.
Σν Σκήκα Δμππεξέηεζεο Οθεηιεηψλ παξέρεη:
- Γσξεάλ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα φιεο ηηο
δπλαηφηεηεο πνπ έρνπλ, κεηά απφ κειέηε ηεο ππφζεζήο ηνπο,
ψζηε λα κπνξέζνπλ λα ξπζκίζνπλ, ή λα βξνπλ νηαδήπνηε
ιχζε ζην πξφβιεκα ππεξρξέσζεο ησλ λνηθνθπξηψλ ηνπο, ή
ησλ επηρεηξήζεψλ ηνπο.
- Γεληθφηεξε ππνζηήξημε κε θάζε πξφζθνξν εξγαιείν
(Κψδηθαο
Γενληνινγίαο
Σξαπεδψλ,
Δμσδηθαζηηθφο
Μεραληζκφο Ρχζκηζεο Οθεηιψλ Δπηρεηξήζεσλ θ.α.) κε ζηφρν
ηελ εμεχξεζε ηεο βέιηηζηεο ιχζεο γηα θάζε πεξίπησζε. Γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Σκήκα Δλεκέξσζεο
Οθεηιεηψλ θαζψο θαη γηα ξαληεβνχ νη ελδηαθεξφκελνη
κπνξνχλ λα απεπζπλζνχλ ζηνλ θ. Γηψξγν Γειεράηζην, ζην
ηειέθσλν 2310-241383.
Δμσδηθαζηηθφο: Δγθχθιηνο γηα ηε ξχζκηζε ησλ νθεηιψλ
πξνο ην Γεκφζην
Σελ αλαζηνιή γηα δηάζηεκα απφ 70 εκέξεο έσο θαη γηα
πεξηζζφηεξν απφ 6 κήλεο, αθχξσζε κέηξσλ είζπξαμεο θαη
πιεηζηεξηαζκψλ ζε βάξνο νθεηιεηψλ πνπ ζα εληαρζνχλ ζηνλ
εμσδηθαζηηθφ ζπκβηβαζκφ, αιιά θαη έσο 120 δφζεηο γηα
απνπιεξσκή βαζηθψλ νθεηιψλ θαη ρξεψλ πξνο ηελ εθνξία,
πξνβιέπεη ε εγθχθιηνο :
ΠΟΛ. 1124 /31-07-2017:
Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 4469/2017
(ΦΔΚΑ΄62/3-5-2017)
«Δμσδηθαζηηθφο
κεραληζκφο
ξχζκηζεο νθεηιψλ επηρεηξήζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ λ. 4472/2017 (ΦΔΚ Α΄ 74/19-5-2017) θαη
ηεο θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηεο παξαγξάθνπ 14 ηνπ άξζξνπ
15 ηνπ λ. 4469/2017 εθδνζείζαο Απφθαζεο Τπνπξγνχ
Οηθνλνκηθψλ ΠΟΛ 1105 /2017 (ΦΔΚΒ΄2426/14-7-2017) θαη
παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή απηήο πνπ εμέδσζε
ε Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ Δζφδσλ (ΑΑΓΔ), ζρεηηθά κε
ηε ζπκκεηνρή ηνπ Γεκνζίνπ σο πηζησηή ζηε δηαδηθαζία
εμσδηθαζηηθήο ξχζκηζεο νθεηιψλ ηνπ λ. 4469/2017. Χζηφζν,
πξνβιέπεηαη θαη ε δπλαηφηεηα ιήςεο κέηξσλ ζε πεξίπησζε
πνπ ν νθεηιέηεο θξίλεηαη «χπνπηνο» γηα δφιηα πξνζπάζεηα
κεηαθνξάο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ζε ηξίηνπο θ.ιπ., ελψ,
ζε θάζε πεξίπησζε ε ξχζκηζε ράλεηαη εάλ δελ θαηαβιεζνχλ
ηξεηο δφζεηο, ή ν νθεηιέηεο παξαιείςεη λα ππνβάιεη ηξεηο
δειψζεηο ΦΠΑ. Ζ εγθχθιηνο ηεο ΑΑΓΔ πεξηγξάθεη
πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο θάπνηνο νθεηιέηεο ρξσζηά, φρη
κφλνλ ζην Γεκφζην αιιά θαη ζε ηξίηνπο (ηξάπεδεο,
πξνκεζεπηέο,
εξγαδνκέλνπο
θ.ιπ.),
νη
νπνίνη
δηαπξαγκαηεχνληαη θαη ζπλαπνθαζίδνπλ γηα ηελ ηχρε ησλ
ρξεψλ ηνπ. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο : 2106987458.

Δηδηθέο
Γξάζεηο
«ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΔ»«ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΑ ΤΛΙΚΑ»-«ΑΝΟΙΥΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΣΟΝ
ΠΟΛΙΣΙΜΟ»
Βαζηθφο ζηφρνο ηεο Γξάζεο είλαη ε δεκηνπξγία ηεο
απαξαίηεηεο γλσζηαθήο βάζεο ζε εζηηαζκέλνπο ηνκείο, κέζσ
ηεο ελίζρπζεο ηεο έξεπλαο θαη ηεο ηερλνινγίαο, κε ζθνπφ ηελ
πξνψζεζε
ηεο
θαηλνηνκίαο,
ηελ
αχμεζε
ηεο
αληαγσληζηηθφηεηαο δπλακηθψλ θιάδσλ ηεο νηθνλνκίαο θαη ηελ
ηφλσζε ηεο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε πεξηθεξεηαθφ
θαη εζληθφ επίπεδν. Οη Αηηήζεηο Υξεκαηνδφηεζεο κπνξνχλ
λα ππνβάιινληαη αλάινγα ηελ Δηδηθή Γξάζε, απφ ζχκπξαμε
νξγαληζκψλ έξεπλαο θαη δηάδνζεο γλψζεσλ θαη πθηζηάκελσλ
επηρεηξήζεσλ ή απφ ζχκπξαμε νξγαληζκψλ έξεπλαο θαη
δηάδνζεο γλψζεσλ, είηε απφ ζχκπξαμε νξγαληζκψλ έξεπλαο
θαη δηάδνζεο γλψζεσλ, πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ θαη
θνξέσλ πνιηηηζκνχ. Οη Αηηήζεηο Υξεκαηνδφηεζεο πνπ
ππνβάιινληαη πξνο ρξεκαηνδφηεζε ζην πιαίζην ηεο
Γξάζεο ζα πξέπεη λα πξνσζνχλ ηελ έξεπλα,ηελ
ηερλνινγία θαη ηελ θαηλνηνκία θαη λα εληάζζνληαη ζε κία
απφ ηηο αθφινπζεο εληζρχζεηο:α) πξάμεσλ/έξγσλ έξεπλαο
θαη
αλάπηπμεο (θαηεγνξία
έξεπλαο:
βηνκεραληθή
έξεπλα,πεηξακαηηθή
αλάπηπμε)
κειέηεο
ζθνπηκφηεηαο
ελεξγεηψλ πξνβνιήο/δηάρπζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο
πξάμεο, ζπκκεηνρήο ζε δηεζλή ζπλέδξηα, ζε εζληθφ θαη
δηεζλέο επίπεδν πνπ ζε κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν βαζκφ ζα
πξνβιέπνληαη ζε φιεο ηηο πξάμεηο, β)πξνψζεζεο
θαηλνηνκίαο γηα ΜΜΔ, γ) ζπκκεηνρήο ΜΜΔ ζε εκπνξηθέο
εθζέζεηο. Γηθαηνχρνη ηεο Γξάζεο είλαη:α) Οξγαληζκνί
έξεπλαο θαη δηάδνζεο γλψζεσλ θαη «Λνηπνί θνξείο πνπ
αληηκεησπίδνληαη σο Οξγαληζκνί έξεπλαο θαη δηάδνζεο
γλψζεσλ», β)
Δπηρεηξήζεηο θαη γ)
Φνξείο
Πνιηηηζκνχ (ηζρχεη κφλν γηα ηελ εηδηθή δξάζε «ΑΝΟΗΥΣΖ
ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ
ΣΟΝ
ΠΟΛΗΣΗΜΟ») φπνπ
ζα
αληηκεησπίδνληαη
σο:i)
«Λνηπνί
θνξείο
πνπ
αληηκεησπίδνληαη σο νξγαληζκνί έξεπλαο θαη δηάδνζεο
γλψζεσλ» ή σο ii) Δπηρεηξήζεηο . Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο
Γεκνζίαο Γαπάλεο ηεο Γξάζεο εθηηκάηαη φηη ζα αλέιζεη
ζε 30.000.000 επξψ (Γεκφζηα Γαπάλε). Ο πξνυπνινγηζκφο
(Γεκφζηα
Γαπάλε)
αλέξρεηαη
ζε 24.250.000
επξψ.
Ζ εκεξνκελία
έλαξμεο
ειεθηξνληθήο
ππνβνιήο ησλ
Αηηήζεσλ Υξεκαηνδφηεζεο ζην Πιεξνθνξηαθφ
χζηεκα
Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ (www.ependyseis.gr/mis) νξίδεηαη ε
19 επηεκβξίνπ 2017 θαη ψξα 16:00 κε θαηαιεθηηθή
εκεξνκελία ηελ 20
Οθησβξίνπ 2017 θαη ψξα
16:00.
Αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ελεκέξσζε
παξέρνληαη απφ: - ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη
Σερλνινγίαο, Γ/λζε Τπνζηήξημεο Γξάζεσλ Έξεπλαο θαη
Καηλνηνκίαο, Σκήκα χλδεζεο Έξεπλαο θαη Παξαγσγήο,
Λεσθ. Μεζνγείσλ 14-18, 115 10 Αζήλα θαη ζπγθεθξηκέλα απφ
ηα παξαθάησ ζηειέρε ηεο ΓΓΔΣ: Γξ. Γεκήηξηνο Πνπηνχθεο,
ηει.: 2107458136, Γξ. Αζελά Υατξπάινγινπ, ηει:
2107458122.
Γηα
εξσηήκαηα,
νη
ελδηαθεξφκελνη
κπνξνχλ
λα
ζπκπιεξψλνπλ ην επηζπλαπηφκελν Τπφδεηγκα Δξσηήζεσλ
θαη
λα
ην
απνζηέιινπλ
πξνο
ηελ
ειεθηξνληθή
δηεχζπλζε: I2A.EidikesDraseis@gsrt.gr.
ην Γξαθείν
Πιεξνθφξεζεο ηεο ΔΤΓ ΔΠΑλΔΚ: Μεζνγείσλ 56, Αζήλα,
ηειεθσληθή ελεκέξσζε ζην 801 11 36 300απφ ζηαζεξφ
ηειέθσλν κε αζηηθή ρξέσζε. - ηηο ηζηνζειίδεο:ηεο ΔΤΓ
ΔΠΑλΔΚ http://www.antagonistikotita.gr,ηεο ΓΓΔT http://www
.gsrt.gr θαη ηνπ ΔΠΑ http://www.espa.gr .

Νένο Θεζκφο Μαζεηείαο ζηα Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα απφ
ην Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ
Ζ εηζαγσγή ηνπ ζεζκνχ ηεο Μαζεηείαο ζηελ Δπαγγεικαηηθή
Δθπαίδεπζε θαη ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο είλαη έλα κεγάιν
ζηνίρεκα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Δπαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο
θαη Καηάξηηζεο (ΔΔΚ). ηφρνο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο,
Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ είλαη λα γίλνπλ ηα Δπαγγεικαηηθά
Λχθεηα (ΔΠΑΛ) επηινγή ησλ καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ. Ο
ζρεδηαζκφο ηεο Μαζεηείαο νξγαλψζεθε κε βάζε ηε κάζεζε
ζηνλ ρψξν εξγαζίαο (work based learning) θαη πινπνηείηαη κε
ηξφπν ψζηε λα πξνζθέξεη ιχζεηο ζε πξνβιήκαηα
επαγγεικαηηθήο αλαδήηεζεο πνπ ηαιαηπσξνχλ ηελ ειιεληθή
θνηλσλία θαη νηθνλνκία. Μεξηθά απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά
απηνχ ηνπ λένπ ζεζκνχ.Ζ Μαζεηεία είλαη 9κελεο δηάξθεηαο.
Απεπζχλεηαη ζε ελήιηθεο απνθνίηνπο ησλ Δπαγγεικαηηθψλ
Λπθείσλ πνπ έρνπλ απνθηήζεη θαη απνιπηήξην ιπθείνπ θαη
πηπρίν εηδηθφηεηαο επηπέδνπ 4. Ζ χκβαζε Μαζεηείαο ζπλδέεη
ηνλ καζεηεπφκελν κε ηνλ εξγνδφηε, ν νπνίνο αλαιακβάλεη λα
παξάζρεη ζηνλ καζεηεπφκελν εθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο
κε πξφγξακκα ζπνπδψλ πνπ επνπηεχεηαη απφ ηα ΔΠΑ.Λ. Ζ
επηηπρήο νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο καζεηείαο
αληηζηνηρεί ζε θαηάξηηζε επηπέδνπ 5 ηνπ Δζληθνχ Πιαηζίνπ
Πξνζφλησλ θαη ε πηζηνπνίεζε ησλ πξνζφλησλ πινπνηείηαη
απφ ηνλ ΔΟΠΠΔΠ. ηνπο καζεηεπφκελνπο παξέρεηαη εκεξήζηα
απνδεκίσζε πνπ νξίδεηαη ζην εβδνκήληα πέληε ηνηο εθαηφ
(75%) επί ηνπ λνκίκνπ θαηψηαηνπ νξίνπ ηνπ εκεξνκηζζίνπ
αλεηδίθεπηνπ εξγάηε κε πιήξε εξγαζηαθά θαη αζθαιηζηηθά
δηθαηψκαηα. Ζ καζεηεία επηδνηείηαη ζε πνζνζηφ 53 % απφ ην
ΔΠΑ. Ο καζεηεπφκελνο παξαθνινπζεί ην εξγαζηεξηαθφ
κάζεκα ηεο εηδηθφηεηαο ζην ζρνιείν κία εκέξα ηελ εβδνκάδα
θαη ηηο ππφινηπεο ηέζζεξηο εκέξεο παξαθνινπζεί ην
πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ζηνλ ρψξν εξγαζίαο.ηηο πξνζέζεηο
ηνπ Τπνπξγείνπ, επηπιένλ, απφ ηελ επφκελε ζρνιηθή ρξνληά
2017-18, είλαη λα εθαξκνζηεί θαη ζηα ΗΔΚ, ηα νπνία απνηεινχλ
ην δεχηεξν κεγάιν ππιψλα ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ ΔΔΚ. Ζ
δηάξθεηα ηεο καζεηείαο ζηα ΗΔΚ έρεη νξηζηεί ζηνπο έμη κήλεο.
Πιεξνθνξίεο γηα ηηο εηδηθφηεηεο ηνπ Μεηαιπθεηαθνχ έηνπο –
Σάμε Μαζεηείαο δίλνληαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε
http://www.minedu.gov.gr/texniki-ekpaideusi2/mathiteia/anakoinoseis. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο
κπνξείηε λα απεπζχλεζηε ζηε Γηεχζπλζε Δπαγγεικαηηθήο
Δθπαίδεπζεο – Σκήκα Α΄- πνπδψλ θαη Δαθαξκνγήο
Πξνγξακκάησλ
Γεπηεξνβάζκηαο
Δπαγγεικαηηθήο
Δθπαίδεπζεο, ηει. Δπηθνηλσλίαο : 2103443306.
Διιάδα- Δπξαζία: Νέα Γέθπξα πλεξγαζίαο & Αλάπηπμεο
Ο
Οξγαληζκφο
Enterprise
Greece
(www.enterprisegreece.gov.gr) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη
Αλάπηπμεο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπξαζηαηηθή Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή (Eurasian Economic Commission) δηνξγαλψλνπλ
Οηθνλνκηθφ θαη Δπελδπηηθφ Φφξνπκ κε ζέκα «Διιάδα- Δπξαζία:
Νέα Γέθπξα πλεξγαζίαο & Αλάπηπμεο». Σν Φφξνπκ
εο
πξαγκαηνπνηείηαη ζην πιαίζην ηεο 82 Γηεζλνχο Έθζεζεο
Θεζζαινλίθεο θαη ζα ιάβεη ρψξα ηε Γεπηέξα 11 επηεκβξίνπ
2017, κεηαμχ 9.00 κε 16.00, ζηελ Αίζνπζα «Οιπκπία», ζην
πλεδξηαθφ Κέληξν «Ησάλλεο Βειιίδεο» ζηε Θεζζαινλίθε.
Λφγσ πεξηνξηζκέλνπ ρψξνπ, ε εθδήισζε απεπζχλεηαη ζε
φζνπο δειψζνπλ ζπκκεηνρή εγθαίξσο ζηνλ αθφινπζν
ζχλδεζκν: https://www.eventora.com/el/Events/greek-eurasianeconomic-forum—1. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε
λα απνζηείιεηε e-mail ζην info@enterprisegreece.gov.gr ή λα
επηθνηλσλήζεηε κε ην 210- 3355726.

Crowd Dialog Europe 2017 The NEXT NEXT
Σν Crowd Dialog Europe, ε Δζληθή Σξάπεδα θαη ε Crowdpolicy ζπλδηνξγαλψλνπλ ην δηεζλέο εηήζην ζπλέδξην γηα ηε δπλακηθή ηνπ
πιήζνπο «Crowd Dialog Europe 2017 The NEXT NEXT», ην νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 21 επηεκβξίνπ 2017, ζηελ Αζήλα, κε
ζέκαηα ην Crowd sourcing, Crowd funding θαη Crowd Innovation. Σν ζπλέδξην ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ζα
ζπκκεηέρνπλ εζληθνί εθπξφζσπνη απφ 28 ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, Αθαδεκατθνί, Πνιηηηθνί θαη Δπηρεηξεκαηίεο. Γηα λα
ζπκκεηέρεηε ζην ζπλέδξην παξαθαιείζζε λα ζπκπιεξψζεηε αίηεζε ζπκκεηνρήο έσο ηηο 4 Απγνχζηνπ. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο
θαη δειψζεηο ζπκκεηνρήο: https://crowddialog.typeform.com/to/xHWsYG?source=0&type=Asc&name=NBG, www.crowdpolicy.com

Δπηρεηξεκαηηθά Νέα
Β8 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
Ζ Β8 Γηεχζπλζε απέζηεηιε ην κεληαίν ελεκεξσηηθφ δειηίν
επηρεηξεκαηηθήο πιεξνθφξεζεο «Γλνπο Πξάηηε» γηα ηνλ Ηνχιην
2017. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη
κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κε : ηει: 210 3682766, θαμ: 210
3682771, e-mail: b08@mfa.gr, ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ
www.veth.gov.gr
ΑΙΓΤΠΣΟ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ζηε
Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζην Κάηξν απέζηεηιε Δλεκεξσηηθφ Γειηίν
γηα ηηο Οηθνλνκηθέο θαη Δπηρεηξεκαηηθέο Δηδήζεηο Αηγχπηνπ γηα
ηνλ Ηνχιην ηνπ 2017. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη
ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Γξαθείνπ
ΟΔΤ
ηεο
Διιάδαο
ζην
Κάηξν
(www.agora.mfa.gr/eg50), email: ecocom-cairo@mfa.gr ή ηελ
ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr

Δθζέζεηο ζηελ Διιάδα
Η

82 ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ
Πφιε : Θεζζαινλίθε
Ηκεξνκελία : 9-17 επηεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα : Γεληθή Έθζεζε
Πιεξνθνξίεο: Σει: 2310291111, fax: 2310 284732, Site:
www.helexpo.gr
«ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟ EXPO 2017»
Πφιε : Αξγνιίδα
Ζκεξνκελία : 27 επηεκβξίνπ – 1 Οθησβξίνπ 2017
Δθζέκαηα : Γεληθή έθζεζε
Πιεξνθνξίεο: Σει:27510 67216, 63023, Fax: 27510 24595, Email:
ebear@otenet.gr
,
site:
www.arcci.gr
,
www.infopeloponnisos.gr

Έθδνζε ηεο πξψηεο εθαξκνγήο γηα θηλεηά ηνπ
Γξαθείνπ ΟΔΤ Πξεζβείαο Σηξάλσλ γηα ην “Hellenic –
Albanian Business Relations Index 2016-2017”
Μεηά ηελ πξψηε ειεθηξνληθή έθδνζε ηνπ «Hellenic –
Albanian Business Relation Index 2015-2016», ε νπνία
αλαξηήζεθε
ζηνλ
ηζηφηνπν
ηνπ
Γξαθείνπ
ΟΔΤ «agora.mfa.gr» θαη ηελ επηθαηξνπνηεκέλε έληππε
έθδνζε γηα ην 2016-2017 πνπ θπθινθφξεζε πέξπζη,
νινθιεξψζεθε ε εθαξκνγή γηα θηλεηά ηειέθσλα θαη tablet
ηεο επίζεκεο έθδνζεο ηνπ Γξαθείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη
Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ (ΟΔΤ) ηεο Πξεζβείαο ηεο Διιάδνο
ζηελ Αιβαλία «HELLENIC – ALBANIAN BUSINESS
INDEX». Ζ εχρξεζηε εθαξκνγή είλαη ήδε δηαζέζηκε ζην
ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Android θαη εληφο ηεο πξψηεο
εβδνκάδαο ηνπ Απγνχζηνπ ζα είλαη δηαζέζηκε θαη ζην
ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα IOS . Παξέρεηαη δσξεάλ πξνο ηνπο
ρξήζηεο, νη νπνίνη κπνξνχλ λα ηελ «θαηεβάζνπλ»
πιεθηξνινγψληαο ζηελ ζρεηηθή κεραλή αλαδήηεζεο ηνπ
αληίζηνηρνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο «HELLENIC –
ALBANIAN BUSINESS INDEX». Δλαιιαθηηθά, πξνο
δηεπθφιπλζε, νη ρξήζηεο ησλ Android ζπζθεπψλ κπνξνχλ λα
αθνινπζήζνπλ
ηνλ
αληίζηνηρν
ζχλδεζκν:
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.arx.hellenic
albanianbusiness&hl=en Τπελζπκίδεηαη φηη ην «HELLENIC –
ALBANIAN BUSINESS INDEX», απνηειεί κηα ζπζηεκαηηθή
παξνπζίαζε ζεκαληηθνχ αξηζκνχ κηθηψλ, νκνγελεηαθψλ θαη
ακηγψο
ειιεληθψλ
επηρεηξήζεσλ,
νη
νπνίεο
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Αιβαλία. Απνηειεί νπζηαζηηθά κηα
βάζε δεδνκέλσλ, πνπ πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξα απφ 130
επηρεηξεκαηηθά πξνθίι ζε έλα επξχ θάζκα ηνκέσλ, (φπσο
ηξάπεδεο,
ηειεπηθνηλσλίεο,
πιεξνθνξηθή,
εκπφξην,
βηνκεραλία, πγεία, εθπαίδεπζε, θαηαζθεπέο θαη δνκηθά πιηθά
θ.ά.). Δπίζεο, πεξηιακβάλεη ζεηξά πιεξνθνξηψλ φπσο
ζηνηρεία επηθνηλσλίαο, έηνο ηδξχζεσο, πξνζσπηθφ,
επελδπκέλν θεθάιαην, κέζνο εηήζηνο ηδίξνο θαη πεξηγξαθή
επηρείξεζεο .

Γηεζλείο Δθζέζεηο

ε

8 ΔΜΠΟΡΟΒΙΟΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΠΙΔΡΙΑ-ΚΔΝΣΡΙΚΗ
ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ
Πφιε : Καηεξίλε, Διιάδα
Ηκεξνκελία : 29 επηεκβξίνπ – 4 Οθησβξίνπ 2017
Δθζέκαηα : Γεληθή έθζεζε ,πξνψζεζεο πξντφλησλ θαη
ππεξεζηψλ
Πιεξνθνξίεο: ηει: 23510 23211, 23510 24311, fax: 23510
25124, email: champier@otenet.gr, site: www.champier.gr,
https://www.facebook.com/PieriaChamber/
ε

33
«ΔΜΠΟΡΟΒΙΟΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΔΩΡΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ
ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ
Πφιε : Δθζεζηαθφ Κέληξν Κνδάλεο, Κνδάλε
Ηκεξνκελία : 07-11 Οθησβξίνπ 2017
Δθζέκαηα : Γεληθή έθζεζε ,πξνψζεζεο πξντφλησλ θαη
ππεξεζηψλ
Πιεξνθνξίεο: ηει. 24610 45977
NOSTOS EXPO 2017
Πφιε : Ναχπαθηνο, Διιάδα
Ηκεξνκελία : 13-16 Οθησβξίνπ 2017
Δθζέκαηα : Δλαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο
Πιεξνθνξίεο: ηει: 26340 38116, email: info@nostosexpo.gr,
site: www.nostosexpo.gr
ε

15 ΔΜΠΟΡΟΒΙΟΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΚΑΡΓΙΣΑ 2017
Πφιε : Καξδίηζα
Ηκεξνκελία : 13-17 Οθησβξίνπ 2017
Δθζέκαηα : Γεληθή Έθζεζε
Πιεξνθνξίεο:
Σει:
2441022301,
2431033733,
Fax:
2441022238, Κηλ: 6936644492, E-mail: info@karditsacci.gr

SPORTS & ACTIVE LIFE FAIR
Πφιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ηκεξνκελία: 14 – 17 επηεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: Αζιεηηθφο εμνπιηζκφο αζιεηηθά ξνχρα, πξντφληα
πγηεηλήο δηαηξνθήο,
Πιεξνθνξίεο: site: https://www.sportsandactivelifefair.com/
ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ISAF 2017
Πφιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ηκεξνκελία: 14 – 17 επηεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: Πξντφληα αζθάιεηαο θαη Rfid, αζθάιεηα
πιεξνθνξηψλ θαη δηθηχσλ, έμππλα νηθηαθά ζπζηήκαηα θαη
απηνκαηηζκνί, ηνκείο ππξφο, δηάζσζεο, έξεπλαο θαη
δηαρείξηζε επεηγνπζψλ θαηαζηάζεσλ, επαγγεικαηηθή
αζθάιεηα θαη πγεία
Πιεξνθνξίεο: site: http://isaffuari.com/en/exhibition-id/
CNR FOOD FAIR
Πφιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ηκεξνκελία: 20 – 23 επηεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: εμνπιηζκφο θαηαζηεκάησλ, logistics,
επεμεξγαζία πνηψλ θαη ηξνθίκσλ, ηερλνινγίεο ςχμεο
Πιεξνθνξίεο: site: http://www.ntradeshows.com/cnr-foodistanbul/
EDT-FOOD SERVICE SUPPLIERS EXPO 2017
Πφιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ηκεξνκελία: 20 – 23 επηεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: είδε δηαηξνθήο, αιθννινχρσλ, ζαιαζζηλψλ.
επαγγεικαηηθφο εμνπιηζκφο θνπδίλαο, ελδπκαζίαο θαη
catering
Πιεξνθνξίεο: site: http://cnredtexpo.com/index.aspx

Γηεζλείο Γηαγσληζκνί

Π ξνζέγγηζε ειιεληθψλ εμαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ απφ
νπθξαληθή εηαηξεία ζπκβνχισλ- Κίλδπλνο εμαπάηεζεο

ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ ΔΝΩΗ
Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε ηεο Δπξ. Δπηηξνπήο γηα ηελ Αλαπηπμηαθή
πλεξγαζία ΔΔ (DG DEVCO) πξνζθαιεί ελδηαθεξφκελεο
εηαηξείεο λα ππνβάινπλ πξνζθνξά γηα ζπκκεηνρή ζε
ζχκβαζε- πιαίζην παξνρήο ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ,
νλφκαηη Framework Contract: Service for the Implementation
of External Aid (FWC SIEA 2018). Σν πξφγξακκα ζα ηεζεί ζε
ιεηηνπξγία ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2018 θαη ζα έρεη δηάξθεηα δχν έηε,
κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο δχν πξφζζεησλ εηψλ. Ζ κέγηζηε
επηηξεπφκελε αμία γηα θάζε κεκνλσκέλε ζχκβαζε δχλαηαη λα
θηάζεη έσο 999.999, ελψ ην ζπλνιηθφ πξφγξακκα FWC SIEA
2018 αλέξρεηαη ζε 650 εθαηνκκχξηα επξψ.
Ζ πξφζθιεζε είλαη δηαζέζηκε ζε θαησηέξσ ηζηνζειίδα,
εηζάγνληαο ηνλ θσδηθφ αλαθνξάο «138778»:
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?ADSSChck=1500367616273&do=public.w
elcome&userlanguage=en
&
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?do=public.welcome&nbPubliList=15&order
by=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=138778
Οη ελδηαθεξφκελεο εηαηξείεο θαινχληαη λα ππνβάινπλ ηηο
πξνζθνξέο ηνπο έσο ηελ Παξαζθεπή 8 επηεκβξίνπ 2017.
ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ
Σo Γξαθείν ΟΔΤ ηεο Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε φθηα
απέζηεηιε ελεκεξσηηθφ δειηίν κε πξνθεξχμεηο θξαηηθψλ
δηαγσληζκψλ Ηνπιίνπ 2017 πνπ αθνξνχλ:
Γήκνο φθηαο. Καηαζθεπή CCTV θαη αλαιπηηθή επεμεξγαζία
θαηαγεγξακκέλσλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο δψλεο πςεινχ
θηλδχλνπ ηνπ Γήκνπ φθηαο.
Πξνυπνινγηζκφο (άλεπ ΦΠΑ): BGN 2 092 000.00
Πξνζεζκία γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ: 23.08.2017- 10:00
Γιψζζα πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ: Μφλν βνπιγάξηθα
Κφζηνο: Γσξεάλ
Πιεξνθνξίεο: email: t.hristov@sofia.bg, site: www.sofia.bg ,
Tel.: +359 29377366 , Fax: +359 29377324
Γηεχζπλζε
ηνπ
πξνθίι
αγνξαζηή:
https://www.sofia.bg/municipality-sofia-buyer-profile.
Παλεπηζηεκηαθφ Ννζνθνκείν St. Ivan Rilski, Πξνκήζεηα
ηαηξηθψλ ζπζθεπψλ γηα λεπξνρεηξνπξγηθή, επεκβαηηθή
απεηθφληζε, επεκβαηηθή αθηηλνινγία lll.
Πξνυπνινγηζκφο (άλεπ ΦΠΑ): BGN 1 523 600.00
Πξνζεζκία γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ: 22.08.2017- 08:50
Κφζηνο: Γσξεάλ
Πιεξνθνξίεο: email: op@rilski.com, site:
www.rilski.com;%20http://buyer.rilski.com/ , Tel.: +359
29520879, Fax: +359 28519309
Γηεχζπλζε
ηνπ
πξνθίι
αγνξαζηή:
http://buyer.rilski.com/SingleProcedure.aspx?procid=8823
Γήκνο φθηαο- Πεξηνρή Serdika, Αλαβάζκηζε ηεο ελεξγεηαθήο
απφδνζεο ησλ πνιπθαηνηθηψλ θηηξίνπ θαηνηθηψλ ζηελ
επηθξάηεηα ηνπ Γήκνπ φθηαο- Πεξηνρή Serdika.
Πξνυπνινγηζκφο (άλεπ ΦΠΑ): BGN 1 374 393.15
Πξνζεζκία γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ: 21.08.2017- 08:50
Κφζηνο: Γσξεάλ
Πιεξνθνξίεο: email: kmet.serdika@abv.bg, site:
www.serdika.bg, Tel.: +359 29218036, Fax: +359 28322095
Γηεχζπλζε
ηνπ
πξνθίι
αγνξαζηή:
http://www.serdika.bg/index.php?option=com_content&view=a
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε κε
ην Γξαθείν ΟΔΤ ηεο Διιάδαο ζηε φθηα ηει.: 003592
9447959-9447790, , ζηελ ηζηνζειίδα www.agora.mfa.gr θαη
ζην email: ecocom-sofia@mfa.gr

Σν Σν Γξαθείν ΟΔΤ ηεο Διιεληθήο Πξεζβείαο
ζην Κίεβν
Οπθξαλίαο ζε αλαθνίλσζή ηνπ αλαθέξεη ηα εμήο : Δπεηδή
κεγάινο αξηζκφο ειιεληθψλ εμαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ ( 1 2
κέρξη ζηηγκήο) πξνζέγγηζαλ ην Γξαθείν καο ηηο ηειεπηαίεο
δχν εβδνκάδεο, δεηψληαο πιεξνθνξίεο γηα ηελ νπθξαληθή
εηαηξεία ζπκβνχισλ Tehnomed, ε νπνία έλαληη ηηκήκαηνο
600 € αλά θσδηθφ γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ ζρεηηθψλ
αδεηνδνηήζεσλ πξνζεγγίδεη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο (θπξίσο
ηνπ θιάδνπ ηξνθίκσλ) ππνζρφκελε ζπλεξγαζία, εμαζθάιηζε
πσιήζεσλ χςνπο 200.000 € γηα ηα πξντφληα ηνπο θαη
απνθιεηζηηθή αληηπξνζψπεπζε, ζα παξαθαινχζακε φπσο
ελεκεξψζεηε ηα κέιε ζαο άκεζα γηα ηα παξαθάησ:
1. Σν πγεηνλνκηθφ/θπηνπγεηνλνκηθφ πηζηνπνηεηηθφ, φπσο θαη
θάζε είδνπο registration, πνπ ζχκθσλα κε ηελ εηαηξεία
απαηηείηαη γηα ηελ είζνδν ηξνθίκσλ ζηελ Οπθξαλία δελ είλαη
πηα απαξαίηεηα, εηδηθφηεξα κεηά ηελ ζέζε ζε ηζρχ ηνπ
εκπνξηθνχ ηκήκαηνο ηεο πκθσλίαο χλδεζεο EE Οπθξαλίαο, ην νπνίν ζεζπίδεη Εψλε Διεπζέξνπ Δκπνξίνπ
θαη απινπνηεί ηηο δηαδηθαζίεο εμαγσγψλ.
2. Ζ ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία απεπζχλεηαη πξνθαλψο
ζπζηεκαηηθά ζε ειιεληθέο επηρεηξήζεηο κέζσ θαλαιηψλ
πιεξνθφξεζεο ηα νπνία δελ καο είλαη γλσζηά. Καη κφλνλ ε
απαίηεζε ελφο ηφζν πςεινχ ηηκήκαηνο αλά πξντφλ,
δπζαλάινγνπ ζε ζρέζε κε ηα δεδνκέλα ηεο νπθξαληθήο
νηθνλνκίαο ζα έπξεπε λα νδεγήζεη ζε ππνςίεο ηνπο έιιελεο
επηρεηξεκαηίεο. Πεξαηηέξσ, παξφκνηα ζπρλφηεηα εθδήισζεο
ελδηαθέξνληνο απφ πιεπξάο νπθξαληθψλ επηρεηξήζεσλ γηα
ειιεληθά πξντφληα δελ ηαηξηάδεη κε ηελ ηξέρνπζα δπλακηθή
ηεο νπθξαληθήο αγνξάο γηα ηα πξντφληα απηά.
3. χκθσλα κε ην Μεηξψν Καηαρψξεζεο Δπηρεηξήζεσλ θαη
Οξγαληζκψλ ηεο Οπθξαλίαο, ππάξρεη εγγξαθή 11 εηαηξεηψλ
κε επσλπκία "TECHNOMED", απφ ηηο νπνίεο πέληε
ιεηηνπξγνχλ θαλνληθά θαη δελ βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία
πηψρεπζεο/εθθαζάξηζεο, ελψ έμη εηαηξείεο ζηακάηεζαλ λα
ιεηηνπξγνχλ. εκεηψλεηαη φκσο φηη φιεο ελ ιφγσ εηαηξείεο
έρνπλ δηαθνξεηηθέο δηεπζχλζεηο ηνπνζεζίαο θαη ζηνηρεία
επηθνηλσλίαο, ηα νπνία δελ ζπκπίπηνπλ κε ηα ζηνηρεία πνπ
αλαθέξνληαη νχηε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο, νχηε ζηελ
δηθή ζαο επηζηνιή.
4. Κακία άιιε πιεξνθφξεζε γηα ηεο ελ ιφγσ εηαηξεία δελ
ππάξρεη.
Δπ Δπεηδή απφ ην ζχλνιν ησλ πεξηζηάζεσλ δεκηνπξγείηαη
εχινγε ππνςία γηα ηελ αμηνπηζηία θαη ηα θίλεηξα ηεο ελ
ιφγσ εηαηξείαο, ζα ζπληζηνχζακε λα ελεκεξψζεηε
άκεζα ηα κέιε ζαο γηα απνθπγή ζπλεξγαζίαο καδί ηεο
πιελ αλ δηαζθαιίζνπλ πιήξσο ηα νηθνλνκηθά ηνπο
ζπκθέξνληα.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ
λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο
Διιάδαο ζην Κίεβν (www.mfa.gr/kiev), ηει. (00380) 44 254
3750, Email: embassy.kiev@mfa.gr , greece@kiev.relc.com ,
gremb.kie@mfa.gr
ή
ηελ
ηζηνζειίδα
ηνπ
ΒΔΘ:
www.veth.gov.gr

Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Δθζέζεηο γηα ηελ Πνξηνγαιία
Ζ

Πξεζβεία

ηεο

Διιάδνο

ζηελ

Ληζζαβφλα

απέζηεηιε

ελεκεξσηηθφ έγγξαθν ζρεηηθά κε ηηο εηήζηεο εθζέζεηο γηα ηελ
Πνξηνγαιία, ην Cabo Verde θαη ην Sao Tome & Principe. Γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα επηζθεθηείηε ηελ
ηζηνζειίδα

―AGORA‖

ΣΟΤ

Τπνπξγείνπ

www.agora.mfa.gr email: ecocom-lisbon@mfa.gr

Δμσηεξηθψλ:

Γηαγσληζκνί ζηελ Διιάδα

519

520
521

515
516
513
514
522

488

508

518

438

259

439

428

7/8/2017 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΠΟΤ ΑΦΟΡΑ ΣΗ ΔΡΓΑΗΔ
ΠΡΟΚΔΗΜΔΝΟΤ ΝΑ ΔΚΓΟΘΔΗ ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ
ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΧΝ ΓΗΑ ΠΔΓΤ ΜΤ & ΚΤ ΣΖΛ. 2313 320556
7/8/2017 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΠΟΤ ΑΦΟΡΑ ΣΖΝ ΔΝΟΗΚΗΑΖ
ΚΑΗ ΑΝΑΓΟΜΧΖ ΦΗΑΛΧΝ ΟΞΤΓΟΝΟΤ ΣΖΛ.2313 320556
10/8/2017 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΠΟΤ ΑΦΟΡΑ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΖ
ΔΡΓΑΗΧΝ ΜΔΣΑΦΡΑΖ ΞΔΝΟΓΛΧΧΝ ΚΔΗΜΔΝΧΝ , ΣΑΤΣΟΥΡΟΝΖ
ΚΑΗ ΔΠΑΚΟΛΟΤΘΖ ΓΗΔΡΜΖΝΔΗΑ ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΡΑΖ ΣΖΛ.2313 317537
11/08/2017
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΖ ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ
ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΜΟΛΤΜΑΣΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΣΖΛ.2313320587
18/08/2017 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ
ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΖΛ.2313324374
24/08/2017 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΟΗΖΖ ΣΧΝ
ΤΓΚΔΝΣΡΧΜΔΝΧΝ ΑΥΡΖΣΧΝ ΤΛΗΚΧΝ ΣΖΛ.2821082880
05/09/2017 ΓΗΔΘΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ
ΤΝΔΡΓΔΗΟΤ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΣΖΛ.2313308154
5/9/2017 ΑΝΟΗΥΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΑΝΑΚΑΗΝΗΖ ΚΣΗΡΗΑΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ Γ/ΝΖ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΚΑΗ
ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΣΗΚΧΝ ΑΠΟΡΡΗΜΑΣΧΝ, ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΤΠΟΒΑΖ ΚΑΗ
ΓΗΑΜΟΡΦΧΔΗ ΣΟΤ ΓΑΠΔΓΟΤ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΣΟΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΑ
ΥΧΡΟ ΣΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΖ
11/09/2017 ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΛΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΔΚΠΟΗΖΖ ΠΑΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΑΥΡΖΣΟΤ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΗΚΟΤ ΜΖ ΣΡΟΥΑΗΟΤ
ΤΛΗΚΟΤ ΟΔ ΣΖΛ.2105297229
11/09/2017 ΑΝΟΗΚΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΕΧΝΧΝ
ΚΤΑΝΟΦΑΗΧΝ
ΣΡΑΣΔΤΗΜΧΝ,
ΑΞΗΧΜΑΣΗΚΧΝ(ΑΞΚΧΝ)-ΤΠΑΞΗΧΜΑΣΗΚΧΝ (ΤΠΑΞΚΧΝ) ΣΖΛ.2108705010
25/09/2017 ΓΖΜΟΗΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖ
ΤΝΑΦΖ
ΤΜΒΑΖ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΗΑΣΡΟΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟΤ
ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΖΛ.2106551519
13/10/2017 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΔΘΝΖ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΑΝΑΘΔΖ ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΧΝ ΔΚΣΤΠΧΔΧΝ ΣΟΤ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΣΖΛ.2313323115
01/11/2017.ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΚΑΣΧ ΣΧΝ ΟΡΗΧΝ,
ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ "ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΟΤΡΔΗΧΝ" ΣΖΛ.2321351279

3Ζ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

02/11/2017 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΔΘΝΖ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΑΛΧΗΜΧΝ ΤΛΗΚΧΝ ΦΑΚΟΘΡΤΦΗΑ ΚΑΗ ΒΗΣΡΔΚΣΟΜΖ
ΣΖΛ.2313323119
21/11/2017 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΖΜΟΗΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΧΝ ΜΟΥΔΤΜΑΣΧΝ
ΣΖΛ.2313323115

Γ.Ν.ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ

3Ζ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ
ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

3Ζ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
(ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ)
Γ.Ν.Θ. Γ.ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ ΦΝΘ
ΚΔΝΣΡΟ ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΝΑΤΣΗΚΟΤ
ΓΝΘ Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ
ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

ΟΔ

ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΝΑΤΣΗΚΟΤ

Γ.Ν.ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΡΡΧΝ

Γ.Ν.ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ

Δπηζθεθζείηε κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ καο www.veth.gov.gr

Σελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα πνπ πξνζθέξεη Τπεξεζίεο Ηιεθηξνληθνχ πλεγφξνπ ηνπ Βηνηέρλε
ζην www.bizhelp.gr γηα νπνηνδήπνηε πξφβιεκα αληηκεησπίδεηε κε Γεκφζηα Τπεξεζία ή ζέιεηε λα
ππνβάιιεηε νπνηνδήπνηε εξψηεκα.

Σελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα πνπ πξνζθέξεη Τπεξεζίεο Ηιεθηξνληθήο Γηθηχσζεο b2bmall ή ζην
www.b2bmall.eu, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψλεζηε θαη λα πξνκεζεχεζηε πξντφληα κειψλ ηνπ
επηκειεηεξίνπ.

