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Δπηρεηξνύκε έμω – Τπνζηήξημε δηεζλνύο
πξνβνιήο ΜΜΔ κε εμωζηξεθή πξνζαλαηνιηζκό
Πξνψζεζε ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ ειιεληθψλ κεηαπνηεηηθψλ
επηρεηξήζεσλ
πνπ
αλαπηχζζνπλ
ήδε
εμαγσγηθή
δξαζηεξηφηεηα, κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε εκπνξηθέο
εθζέζεηο πνπ δηνξγαλψλνληαη ζηελ ΔΔ θαη ζε ηξίηεο ρψξεο. Ζ
Γξάζε αθνξά πνιχ κηθξέο, κηθξέο θαη κεζαίεο ειιεληθέο
κεηαπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ αλαπηχζζνπλ ήδε εμαγσγηθή
δξαζηεξηφηεηα.
Σα
επελδπηηθά
ζρέδηα
πνπ
ζα
ρξεκαηνδνηεζνχλ
ζα
αθνξνχλ
ζηνπο
αθφινπζνπο
ζηξαηεγηθνχο
ηνκείο:
Αγξνδηαηξνθή/Βηνκεραλία
ηξνθίκσλ, Πνιηηηζηηθέο
θαη
δεκηνπξγηθέο
βηνκεραλίεο,
Τιηθά/Καηαζθεπέο,
Δλέξγεηα, Πεξηβάιινλ, Σερλνινγίεο
Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ), Τγεία/Φάξκαθα. ε
πνηνπο απεπζχλεηαη: Πνιχ Μηθξέο, Μηθξέο θαη Μεζαίεο
Δπηρεηξήζεηο, νη νπνίεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ειεθηξνληθήο
ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο: Έρνπλ θιείζεη
ηνπιάρηζηνλ κία δηαρεηξηζηηθή ρξήζε δσδεθάκελεο δηάξθεηαο, δηαζέηνπλ επηιέμηκνπο Κσδηθνχο Αξηζκνχο Γξαζηεξηφηεηαο
(ΚΑΓ), νη νπνίνη αθνξνχλ ζε πξντφληα πνπ επηζπκνχλ λα
πξνσζήζνπλ κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηηο εκπνξηθέο
εθζέζεηο,-παξάγνπλ/ κεηαπνηνχλ ήδε ηα πξντφληα απηά,αλαπηχζζνπλ ήδε εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα θαη πνζνζηφ
ηνπιάρηζηνλ 2% ηνπ εηήζηνπ θχθινπ εξγαζηψλ πξνέξρεηαη απφ
εμαγσγέο πξντφλησλ πνπ παξάγνπλ/κεηαπνηνχλ. Πεξίνδνο
ππνβνιήο: απφ 8/1/2018 έσο εμαληιήζεσο πξνυπνινγηζκνχ.
Ζ πξφζθιεζε ζα παξακείλεη αλνηρηή πξνο ππνβνιή αηηήζεσλ
κέρξη εμαληιήζεσο ηνπ δηαζέζηκνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ην
αξγφηεξν κέρξη ηε ζπκπιήξσζε 18 κελψλ απφ ηελ αξρηθή
δεκνζίεπζή ηεο. Ζ αίηεζε ρξεκαηνδφηεζεο ππνβάιιεηαη απφ
ηνπο ππνςήθηνπο δπλεηηθνχο Γηθαηνχρνπο ππνρξεσηηθά
ειεθηξνληθά
κέζσ
ηνπ
Πιεξνθνξηαθνχ
πζηήκαηνο
Γηαρείξηζεο
Κξαηηθψλ
Δληζρχζεσλ
(ΠΚΔ) www.ependyseis.gr/mis. Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο:
Κάζε επηρείξεζε δχλαηαη λα ππνβάιεη αίηεζε ρξεκαηνδφηεζεο
πξνυπνινγηζκνχ έσο 100.000 επξψ. Ζ Γεµφζηα Δπηρνξήγεζε
αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 50%. Ο Πξνυπνινγηζµφο αλά εµπνξηθή
έθζεζε αλέξρεηαη ζηα παξαθάησ πνζά: Μέρξη 20.000 € αλά
έθζεζε ζηηο πεξηπηψζεηο ζπµµεηνρήο µε πεξίπηεξν µέρξη 20
ηµ, µε αλψηαην πνζφ δεµφζηαο επηρνξήγεζεο 10.000 €.
Μέρξη 35.000 € αλά έθζεζε ζηηο πεξηπηψζεηο ζπµµεηνρήο µε
πεξίπηεξν µέρξη 50 ηµ, µε αλψηαην πνζφ δεµφζηαο
επηρνξήγεζεο 17.500 €.  Μέρξη 50.000 € αλά έθζεζε ζηηο
πεξηπηψζεηο ζπµµεηνρήο µε πεξίπηεξν άλσ ησλ 50 ηµ, µε
αλψηαην πνζφ δεµφζηαο επηρνξήγεζεο 25.000 €. Δπηιέμηκεο
δαπάλεο:
Κφζηνο
ζπκκεηνρήο
θαη
θφζηνο
θαηαρψξηζεο/εγγξαθήο ζηνλ θαηάινγν ηεο Έθζεζεο, Έμνδα
κεηαθίλεζεο θαη δηακνλήο έσο 4 εθπξνζψπσλ ηεο
επηρείξεζεο πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζε θάζε εκπνξηθή έθζεζε,
φπσο αεξνπνξηθά εηζηηήξηα θαη επηκέξνπο κεηαθηλήζεηο πξνο
θαη απφ ηνλ ρψξν ηεο έθζεζεο, Γηακνλή ζηε ρψξα φπνπ
πξαγκαηνπνηείηαη ε έθζεζε, Δλνίθην πεξηπηέξνπ, θφζηνο
θαηαζθεπήο/δηακφξθσζεο θαη ελνηθίαζε εμνπιηζκνχ (π.ρ.
νπηηθναθνπζηηθφο εμνπιηζκφο), Κφζηνο απνζηνιήο θαη
επηζηξνθήο ησλ εθζεκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ
θφζηνπο αζθάιηζεο απηψλ, Ακνηβέο εμεηδηθεπκέλσλ
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εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ απαξαίηεησλ γηα ηε
δηαρείξηζε/ιεηηνπξγία ηνπ πεξηπηέξνπ (π.ρ. δηεξκελέαο,
θχιαθαο πεξηπηέξνπ θιπ.), Κφζηνο ζρεδηαζκνχ θαη
κεηάθξαζεο θπιιαδίνπ/-σλ. Οη δαπάλεο είλαη επηιέμηκεο απφ
ηελ εκεξνκελία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο
ρξεκαηνδφηεζεο έσο θαη 30 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία
έθδνζεο ηεο απφθαζεο έληαμεο ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ
ζηε Γξάζε. Πιεξνθνξίεο - ηνηρεία επηθνηλσλίαο: Δηδηθή
Τπεξεζία
Γηαρείξηζεο
ΔΠ
Αληαγσληζηηθφηεηα,
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα & Καηλνηνκία Ζιεθηξνληθή δηεχζπλζε
http://www.antagonistikotita.gr . Γηεχζπλζε Λεσθ. Μεζνγείσλ
56, 115 27 Αζήλα, Σει.801 11 36300, Φαμ. 210 7473666.
Γξαθείν Πιεξνθφξεζεο ηεο ΔΤΓ infoepan@mou.gr .
Ηζηνζειίδα
δεκνζίεπζεο
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=32&
cs .

ΒΔΘ: Ο πξνϋπνινγηζκόο ηνπ 2018 δελ
αθήλεη πεξηζώξηα αηζηνδνμίαο
ε κέηξα - θσηηά βαζίδεηαη ν πξνυπνινγηζκφο γηα ην 2018,
πνπ θαηαηέζεθε ζηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ, ζχκθσλα κε ηνλ
πξφεδξν ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Θεζζαινλίθεο θαη
α΄ αληηπξφεδξν ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ,
Παλαγηψηε Παπαδφπνπιν. «Αλ θαη ε ζπληαγή ηεο
ππεξθνξνιφγεζεο άγγημε ην 2017 ηα φξηά ηεο, ζεκεηψζεθε,
δε, ηεξάζηηα πζηέξεζε εζφδσλ, ε εθαξκνγή ηεο ζπλερίδεηαη
θαη ην 2018, αθνχ ηα κέηξα είλαη ήδε ςεθηζκέλα θαη
δξνκνινγεκέλα.
Ο
πξνυπνινγηζκφο,
ζηνρεχεη
ζε
πξσηνγελέο πιεφλαζκα 3,82% ηνπ ΑΔΠ, ππεξβαίλνληαο
θαηά 591 εθαη. επξψ ηνλ ζηφρν ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα 3,5%
ηνπ ΑΔΠ. Γηα άιιε κία θνξά, δειαδή, πξνβιέπεηαη
ππεξπιεφλαζκα. Καη φια απηά κεηά ηηο ηπκπαλνθξνπζίεο ηεο
θπβέξλεζεο γηα θαηαβνιή θνηλσληθνχ κεξίζκαηνο. Απφ ηε
κία έθηαθηα βνεζήκαηα θαη απφ ηελ άιιε, αλειέεηε,
είζπξαμή θφξσλ» ζρνιηάδεη ν πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ.
«Ζ
θαηάζηαζε είλαη νξηαθή, ε πξαγκαηηθή νηθνλνκία δελ έρεη
θακία απνιχησο ηχρε αλ δελ αιιάμεη ζχληνκα ην πξφζεκν
ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία» αλαθέξεη ν θ. Παπαδφπνπινο
επηζεκαίλνληαο πσο ηα λέα εηζπξαθηηθά κέηξα πνπ είλαη πξν
ησλ ππιψλ ζα επεξεάζνπλ ηε δσή εθαηνκκπξίσλ Διιήλσλ
είηε γηαηί αιιάδεη ν ππνινγηζκφο ησλ εηζθνξψλ γηα ηνπο
ειεχζεξνπο
επαγγεικαηίεο,
είηε
γηαηί
θαηαξγνχληαη
θνξναπαιιαγέο θαη εθπηψζεηο θφξσλ, είηε γηαηί απμάλεηαη ν
ΦΠΑ ζηα λεζηά, είηε γηαηί θφβεηαη ην ΔΚΑ. «Γπζηπρψο ηα
ηειεπηαία έηε, ν επηρεηξεκαηηθφο θφζκνο, αιιά θαη ζπλνιηθά ε
ειιεληθή θνηλσλία, βξίζθνληαη ζηε δπζάξεζηε ζέζε λα
δηαπηζηψλνπλ φηη ε ρψξα δελ έρεη έλα εζληθφ ζρέδην γηα ηελ
έμνδν απφ ηελ θξίζε θαη ηε δηαθπγή πξνο ηα εκπξφο»
θαηαιήγεη ν πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ.

Νέεο Δληάμεηο ζηε Νενθπή Δπηρεηξεκαηηθόηεηα – 4
ηξνπνπνίεζε
Πξόγξακκα επηρνξήγεζεο επηρεηξήζεωλ
γηα ηελ απαζρόιεζε 15.000 αλέξγωλ ειηθίαο 30-49 εηώλ
Ξεθίλεζε ηελ Σξίηε 21 Ννεκβξίνπ 2017, ε ππνβνιή
αηηήζεσλ γηα ζπκκεηνρή ζην λέν πξφγξακκα ηνπ
Οξγαληζκνχ Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ γηα ηελ
απαζρφιεζε 15.000 αλέξγσλ ειηθίαο 30-49 εηψλ.Σν
πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, Φνξείο
Κνηλσληθήο θαη Αιιειέγγπαο Οηθνλνκίαο (Κ.ΑΛ.Ο) θαη γεληθά
εξγνδφηεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα πνπ αζθνχλ ηαθηηθή
νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. Χθεινχκελνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο
είλαη:
•Άλεξγνη εγγεγξακκέλνη ζην κεηξψν αλέξγσλ ηνπ ΟΑΔΓ γηα
ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) κελψλ πξηλ απφ ηελ
ππφδεημή
ηνπο
απφ
ηα
αξκφδηα
ΚΠΑ2.
•Μαθξνρξφληα άλεξγνη, ήηνη εγγεγξακκέλνη ζην κεηξψν
αλέξγσλ ηνπ ΟΑΔΓ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ
δψδεθα κελψλ κέρξη ηελ ππφδεημή ηνπο απφ ηα αξκφδηα
ΚΠΑ2.
•Δγγεγξακκέλνη άλεξγνη δηθαηνχρνη ηνπ Κνηλσληθνχ
Δηζνδήκαηνο Αιιειεγγχεο (ΚΔΑ), θαηά ηελ ππφδεημε ηνπο
απφ ηα αξκφδηα ΚΠΑ2, γηα ηνπο νπνίνπο δελ απαηηείηαη
ρξνληθφ δηάζηεκα εγγεγξακκέλεο αλεξγίαο . •Άλεξγνη ειηθίαο
30 έσο 49 εηψλ εγγεγξακκέλνη ζην κεηξψν αλέξγσλ ηνπ
ΟΑΔΓ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ κηαο εκέξαο πξηλ
απφ ηελ ππφδεημή ηνπο απφ ηα αξκφδηα ΚΠΑ2, σθεινχκελνη
ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Καηάξηηζε θαη Πηζηνπνίεζε Αλέξγσλ
29-64 εηψλ ζε θιάδνπο αηρκήο» (Πξφζθιεζε 2 /2016) ηεο
Γεληθήο Γξακκαηείαο Γηαρείξηζεο Κνηλνηηθψλ θαη Άιισλ
Πφξσλ ηεο Δπηηειηθήο Γνκήο ΔΠΑ ΑΠΚΟ (Αξηζκ. Πξση.
6.14727/5.12558/29.11.2016), πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη
επηηπρψο ηφζν ηε ζεσξεηηθή θαηάξηηζε φζν θαη ηελ πξαθηηθή
άζθεζε. Οη επηρεηξήζεηο πνπ δηαζέηνπλ θσδηθνχο
πξφζβαζεο ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ ΟΑΔΓ θαη
επηζπκνχλ λα εληαρζνχλ ζην πξφγξακκα, εθφζνλ ππάξρνπλ
θελέο ζέζεηο, ππνβάιινπλ ειεθηξνληθά αίηεζε ππαγσγήο –
εληνιή θελήο ζέζεο – ππεχζπλε δήισζε, ε νπνία είλαη
αλαξηεκέλε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Οξγαληζκνχ (www.oaed.gr).
Οη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζην αλσηέξσ
πξφγξακκα πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθφηεξα ζηε ζρεηηθή
Γεκφζηα Πξφζθιεζε πνπ είλαη αλαξηεκέλε ζην δηαδηθηπαθφ
ηφπν ηνπ ΟΑΔΓ (www.oaed.gr ).

ε

Με ηελ Α.Π.: 6099/846/Α3/17.11.2017/ΑΓΑ: 9ΟΘΟ465ΥΗΒ-Χ9Φ
απφθαζε ηεο Δηδηθήο Γξακκαηέσο Γηαρείξηζεο Σνκεαθψλ ΔΠ
ΔΣΠΑ θαη Σ κε Θέκα: Σξνπνπνίεζε ηεο Απφθαζεο Έληαμεο
Πξάμεσλ Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ ζην πιαίζην ηεο πξφζθιεζεο
ε
«ΝΔΟΦΤΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ – 4 ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ» κε
Κσδηθφ
ΟΠ 1337,
ζην
Δπηρεηξεζηαθφ
Πξφγξακκα
«Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Καηλνηνκία» απνθαζίζζεθε ε έληαμε
επηπιένλ 335 πξάμεσλ θαη ε ζπλνιηθή δαπάλε αλέξρεηαη ζε
20.618.183,04
€.
Πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο
www.efepae.gr/files4users/files/Νενθπήο/9ΟΘΟ465ΥΗ8Χ9Φ(1)%202ε%20απφθαζε%20έληαμεο.pdf
θαη
ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr

Πόηε θαη πώο γίλεηαη ε απηεπάγγειηε δηαγξαθή
επηρεηξήζεωλ από ην Γ.Δ.ΜΖ
Οδεγίεο γηα ηελ απηεπάγγειηε δηαγξαθή επηρεηξήζεσλ απφ ην
Γ.Δ.ΜΖ., φηαλ ν πξαγκαηηθφο ρξφλνο δηαθνπήο εξγαζηψλ είλαη
πξνγελέζηεξνο ηεο 23εο Ννεκβξίνπ 2016, παξέρεη κε εγθχθιηφ
ηνπ
(Αξ.Πξση.:Γ.ΑΦ./1171/1509638/20/11/2017/ΑΓΑ
6ΒΘΜ465ΥΠΗ-ΡΓΛ) ν Δληαίνο Φνξέαο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο
(ΔΦΚΑ). πγθεθξηκέλα, κε αθνξκή εξσηήκαηα Πεξηθεξεηαθψλ
Γηεπζχλζεσλ & Σκεκάησλ ΔΦΚΑ κε κηζζσηψλ, γηα ηε
δηαγξαθή απφ ηα κεηξψα αζθαιηζκέλσλ ηνπ ΔΦΚΑ-π. ΟΑΔΔ
ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε λνκηθά πξφζσπα ηα
νπνία δηαθφπηνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ζηελ ΓΟΤ, ρσξίο
ηελ πξνζθφκηζε ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ ή ζπκβνιαηνγξαθηθή
πξάμε ιχζεο θαηαρσξεκέλα ζην Γ.Δ.ΜΖ., εθδφζεθε ε
εγθχθιηνο ηνπ ΔΦΚΑ. πγθεθξηκέλα, ε δηαγξαθή απφ ην
Γ.Δ.ΜΖ. επηρεηξήζεσλ (λνκηθψλ πξνζψπσλ ή αηνκηθψλ) νη
νπνίεο ππάγνληαη ζην εηδηθφ θαζεζηψο ηεο ΠΟΛ 1163/2016 ζα
γίλεηαη απηεπάγγειηα θαη ρσξίο πξνζέιεπζή ηνπο ζηελ αξκφδηα
Τπεξεζία Γ.Δ.ΜΖ.. Δπνκέλσο νχηε νη ππφρξενη αιιά νχηε θαη
νη θαηά ηφπνπο ππεξεζίεο Γ.Δ.ΜΖ. εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία
ηεο δηαγξαθήο, αιιά αθνινπζείηαη δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη
ζηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο ΠΟΛ 1163/2016. Όζεο
επηρεηξήζεηο ππάγνληαη ζην επλντθφ θαζεζηψο ηεο ΠΟΛ
1163/2016 & ηνπ λ.4443/2016, δελ νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ
ζηηο Τπεξεζίεο Γ.Δ.ΜΖ. θαλέλα απνδεηθηηθφ ιχζεο. Ζ δηαγξαθή
ηνπο γίλεηαη απηεπάγγειηα, απηνκαηνπνηεκέλα θαη γηα ηα λνκηθά
πξφζσπα ζεκαηνδνηείηαη κε ηελ έθδνζε αλαθνίλσζεο.

15/11/2017 - Έλαξμε ππνβνιήο γηα ηε δξάζε “Δηδηθέο
Γξάζεηο «ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ» - «ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ
ΤΛΗΚΑ» - «ΑΝΟΗΥΣΖ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΣΟΝ ΠΟΛΗΣΗΜΟ»”

Υωξίο ηελ ζθξαγίδα ηεο Υάγεο
πηζηνπνηεηηθά θνξνινγηθήο θαηνηθίαο
ρώξεο

Ξεθίλεζε ζηηο 15-11-17 ε πεξίνδνο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο
αηηήζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηε δξάζε ηνπ ΔΠΑλΔΚ
«ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ» - «ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΤΛΗΚΑ» «ΑΝΟΗΥΣΖ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΣΟΝ ΠΟΛΗΣΗΜΟ» πνπ ζηνρεχεη
ζηελ ελίζρπζε 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. Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο
δξάζεο εθηηκάηαη φηη ζα αλέιζεη ζε 30.000.000 επξψ
(Γεκφζηα Γαπάλε). Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ
πξνθήξπμε
ζα
βξείηε
εδψ:
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=29&
cs=

χκθσλα κε λέα εγθχθιην ηεο Α.Α.Γ.Δ. (Γ. ΟΡΓ. Γ 1172275 ΔΞ
2017 ) έγηλαλ γλσζηά ηα αθφινπζα αλαθνξηθά κε ηελ
πξνζθφκηζε ζηηο ππεξεζίεο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ
Δζφδσλ ησλ εγγξάθσλ, ηα νπνία αθνξνχλ ζηε θνξνινγηθή
θαηνηθία ή ζηε δηακνλή θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη έρνπλ εθδνζεί
απφ Φνξνινγηθέο Τπεξεζίεο Κξαηψλ πνπ έρνπλ επηθπξψζεη ηε
«χκβαζε πνπ απαιιάζζεη απφ ηελ επηθχξσζε νξηζκέλεο
πξάμεηο θαη έγγξαθα» (θπξσηηθφο λ. 4231/2014 - Α’ 19).
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ηα έγγξαθα πνπ εθδίδνπλ νη θνξνινγηθέο
ππεξεζίεο ησλ ρσξψλ, πνπ έρνπλ επηθπξψζεη ηελ «χκβαζε
πνπ απαιιάζζεη απφ ηελ επηθχξσζε νξηζκέλεο πξάμεηο θαη
έγγξαθα» (θπξσηηθφο λ.4231/2014 - Α’ 19), ηα νπνία αθνξνχλ
ζηελ θνξνινγηθή θαηνηθία ή δηακνλή θπζηθψλ πξνζψπσλ,
εκπίπηνπλ ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηνπ άξζξνπ 2
θαη
ηεο παξ. 1 απηνχ θαη σο εθ ηνχηνπ δελ ρξήδνπλ
επηθχξσζεο κε ηελ θξαγίδα ηεο Υάγεο (Apostille), κε ηελ
πξνυπφζεζε φηη θέξνπλ εκεξνκελία θαη ππνγξαθή θαη,
ελδερνκέλσο, ηελ ζθξαγίδα ηεο αξκφδηαο Αξρήο ηνπ θξάηνπο
πνπ ηα ρνξήγεζε. Τπελζπκίδνπκε φηη, νη ρψξεο πνπ έρνπλ
επηθπξψζεη ηελ παξαπάλσ χκβαζε είλαη νη: Απζηξία,
Ηζπαλία,
Γαιιία,
Ηηαιία,
Λνπμεκβνχξγν,
Οιιαλδία,
Πνξηνγαιία, Σνπξθία, Πνισλία θαη Διιάδα". Πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο : www.aade.gr/egkyklioi-kai-apophaseis/d-org-d1172275-ex-2017

Δζπεξίδα γηα ηα Δλεξγεηαθά Θέκαηα ζηα Κνπθάιηα
Δζπεξίδα γηα ηα Δλεξγεηαθά Θέκαηα ζηνλ Γήκν Υαιθεδφλαο,
ηελ Σεηάξηε 29 Ννεκβξίνπ 2017, ψξα 18.30, ΚΑΠΖ
Κνπθαιίσλ, Φηιίππνπ 35, Κνπθάιηα. Πιεξνθνξίεο ζην ηει.
2391330102.

(Apostille) ηα
γηα νξηζκέλεο

Ζκεξίδα ε αμία ηνπ κάξθεηηλγθ γηα ηνπο κεραληθνύο ζηηο 27/11
Σν Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο/Σκήκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο
ΣΔΔ/ΣΚΜ, ζε ζπλεξγαζία κε ην Δξγαζηήξην Μάξθεηηλγθ
(MARLAB)
ηνπ Σκήκαηνο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο
Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο δηνξγαλψλνπλ
εθδήισζε κε ηίηιν “Ζ αμία ηνπ Μάξθεηηλγθ γηα ηνπο κεραληθνχο:
MarketING+MarketENG = MarketWIN’, ηε Γεπηέξα 27 Ννεκβξίνπ
2017, ζην ακθηζέαηξν ηνπ ΣΔΔ/ΣΚΜ (Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ 49). Ζ
εθδήισζε ζα μεθηλήζεη ζηηο 18.30, ελψ πξαγκαηνπνηείηαη κε
πξσηνβνπιία ηεο Μφληκεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζηηθφηεηαο,
Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη Καηλνηνκίαο. Πιεξνθνξίεο: ΣΔΔ/ΣΚΜ ηει.
2310883100, email: tee_thess@tee.gr .

Αύμεζε Πωιήζεωλ κέζω κηαο Οινθιεξωκέλεο Online
Παξνπζίαο
Ο ΥΡΤΟ ΟΓΖΓΟ, έλα απφ ηα κεγαιχηεξα digital agencies ζηελ
Διιάδα, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ HELEXPO δηνξγαλψλεη ην Digital
Marketing Event, κε ζέκα «Αχμεζε Πσιήζεσλ κέζσ κηαο
Οινθιεξσκέλεο Online Παξνπζίαο», πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ
Παξαζθεπή 8 Γεθεκβξίνπ 2017, ζην Γηεζλέο Δθζεζηαθφ θαη
πλεδξηαθφ Κέληξν Θεζζαινλίθεο, ζηελ αίζνπζα «Αηκίιηνο
Ρηάδεο». Ζ ηηκή ζπκκεηνρήο κέρξη ηηο 30/11/2017 είλαη 50€, ελψ ζηε
ζπλέρεηα ζα είλαη 70€. Γηα δειψζεηο ζπκκεηνρήο αθνινπζείζηε ην
link:
https://adsolutions.xo.gr/digital-marketing-conferenceregistration-form/
Δθπαίδεπζε ζηνλ Δμωδηθαζηηθό Μεραληζκό Ρύζκηζεο
Οθεηιώλ (Ν.4469/2017) – Δμεηδίθεπζε ζηελ Σξαπεδηθή
Γηακεζνιάβεζε
Σν ΑΚΚΔΓ – Πξνκεζέαο ζε ζπλεξγαζία κε ην ADR Center –
Member of Jams International αλαθνηλψλνπλ ζεκηλάξην κε ζέκα
«Δθπαίδεπζε ζηνλ Δμσδηθαζηηθφ Μεραληζκφ Ρχζκηζεο Οθεηιψλ
(Ν.4469/2017) – Δμεηδίθεπζε ζηελ Σξαπεδηθή Γηακεζνιάβεζε» ζηηο
5 & 6 Γεθεκβξίνπ 2017 ζηελ Αζήλα κε θφζηνο δηδάθηξσλ 290€. Γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ηει.2103303310, site: www.akked.gr,
www.gmi-mediation.com, www.adrcenter.gr

Γεπζηγλωζία Διιεληθνύ Οίλνπ ζηα θόπηα
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηνπ Γξαθείνπ
πλδέζκνπ ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο ζηα θφπηα δηνξγαλψλεη
«Γηνξηή Διιεληθνχ Οίλνπ», ε νπνία ζα ιάβεη ρψξα ζην «TWINS
kitchen-wine» ηνπ μελνδνρείνπ PARK HOTEL & SPA, ζηηο 14
Γεθεκβξίνπ 2017 θαη ψξα 18:00. ηελ εθδήισζε ζα ζπκκεηάζρνπλ
εθπξφζσπνη εηαηξεηψλ, εηζαγσγήο, δηακνλήο θαη εκπνξίαο νίλσλ
θαη αιθννινχρσλ πνηψλ, νηλνιφγνη, εθπξφζσπνη ηνπ θιάδνπ
HoReCa, δεκνζηνγξάθνη, εθπξφζσπνη ηεο πνιηηηθήο θαη
δηνηθεηηθήο εγεζίαο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθήο θαη δηπισκαηηθήο
θνηλφηεηαο ηεο ρψξαο, θαζψο θαη άιινη VIP θαηαλαισηέο. ην
πιαίζην ηεο εθδήισζεο νη ζπκκεηέρνληεο ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα
δνθηκάζνπλ κεξηθά απφ ηα πην γλσζηά, πνηνηηθά θξαζηά πνπ
παξάγεη ε Διιάδα, ηνπηθέο θαη δηεζλείο πνηθηιίεο θαη λα
ελεκεξσζνχλ απφ εηδηθνχο γηα φια φζα ρξεηάδεηαη λα γλσξίδνπκε
γηα απηφ ην πξντφλ. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο επηθνηλσλήζηε
κε ην Γξαθείν ΟΔΤ – θνπίσλ σο αθνινχζσο:
ηει.: +389 2 3129456/ 3129458 ή ζην e-mail: ecocomskopje@mfa.gr
Ο Σνπξηζκόο Τγείαο ζηελ Διιάδα
ηα πιαίζηα δηεμαγσγήο ηεο έθζεζεο «GREEK TOURISM Expo
‘17», ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε Ζκεξίδα ηνπ Σνπξηζκνχ Τγείαο ζηηο 9
Γεθεκβξίνπ 2017 απφ ηηο 11:00 έσο ηηο 15:00, κε ηε ζπκκεηνρή
εμεηδηθεπκέλσλ νκηιεηψλ, δηαθεθξηκέλσλ επηζηεκφλσλ θαη
πνιηηηθψλ πξνζσπηθνηήησλ, ζην Metropolitan Expo. Γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: Site: www.greektourismexpo. E-mail:
info@leaderexpo.gr

Οηθνλνκηθό Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδαο - Αλαθνίλωζε
γηα ηελ παξνρή ηεο αλαγθαίαο εθπαίδεπζεο ηωλ
ινγηζηώλ θνξνηερληθώλ ηνπ 2018 (ππνπαξάγξαθνο
ε5 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.4093/2012 - ΦΔΚ 222/Α/12- 112012)
χκθσλα κε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ην
επάγγεικα ηνπ Λνγηζηή Φνξνηερληθνχ πξνβιέπεηαη φηη:
Ο Λνγηζηήο Φνξνηερληθφο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη
ζην ΟΔΔ, εληφο ηνπ πξψηνπ δηκήλνπ θάζε έηνπο,
ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986,
ζηελ νπνία ζα δειψλεη φηη αζθεί ην επάγγεικα ηνπ
Λνγηζηή Φνξνηερληθνχ, φηη δελ έρεη θαηαδηθαζζεί
ακεηαθιήησο γηα ηα αδηθήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην
άξζξν 14 ηνπ ΠΓ 340/1998, φηη δελ έρεη ππνπέζεη ζε
πεηζαξρηθφ παξάπησκα ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα
Γενληνινγίαο Λνγηζηψλ Φνξνηερληθψλ θαη φηη έρεη
παξαθνινπζήζεη φιε ηελ αλαγθαία εθπαίδεπζε πνπ
παξέρεηαη απφ ην ΟΔΔ. Σν ΟΔΔ, σο αξκφδηα Αξρή,
πνπ
επνπηεχεη
ην
επάγγεικα
ηνπ
Λνγηζηή
Φνξνηερληθνχ, ππνρξενχηαη λα παξάζρεη ζηνπο
Λνγηζηέο Φνξνηερληθνχο εθπαίδεπζε ζε ινγηζηηθά θαη
θνξνινγηθά ζέκαηα, πηνζεηψληαο ηελ κέζνδν ηεο εμ’
απνζηάζεσο
εθπαίδεπζεο,
κε
ζθνπφ
ηελ
επηθαηξνπνίεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπο γλψζεσλ. Οη
ζπκκεηέρνληεο Λνγηζηέο Φνξνηερληθνί θαηαξηίδνληαη ζε
ινγηζηηθά θαη θνξνινγηθά ζέκαηα, πνπ ε γλψζε ηνπο
θξίλεηαη αλαγθαία γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο
ηνπο θαη παξάιιεια ελεκεξψλνληαη γηα ηηο λέεο
αιιαγέο ζην θνξνινγηθφ ζχζηεκα. Πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο:
http://www.oe-e.gr/news/grafeiotupou/deltia-tupou/anakoinosi-gia-tin-paroxi-tisanagkaias-ekpaideusis-ton-logiston-forotexnikon-etous2018-upoparagrafos-i5-tou-arthrou-1-tou-n40932012fek-222a12-11-2012/980
ν

6 Αξαβν - Διιεληθό Οηθνλνκηθό Φόξνπκ:
«Διιάδα θαη Αξαβηθόο Κόζκνο: Οξακαηηδόκελνη έλα
Κνηλό Μέιινλ»
Σν Αξαβν-Διιεληθφ Δπηκειεηήξην Δκπνξίνπ θαη
νπ
Αλαπηχμεσο δηνξγαλψλνπλ ην 6 Αξ α β ν - Δ ι ιε λη θ ό
Ο η θ ν λν κ η θ ό Φό ξ ν π κ κε ηίηιν " Δ ι ι ά δ α θ α η
Αξαβηθόο
Κόζκνο:
Ο ξ α κ α η η δ ό κ ε λν η
έ λα
Κ ν η λό Μ έ ιι ν λ" , πνπ ζα ιάβεη ρψξα ζηηο 2 9 θ α η 3 0
Ν ν ε κ β ξί ν π 2 0 1 7 , ζην μελνδνρείν Divani Caravel
Αζελψλ. Σν ελ ιφγσ Φφξνπκ, πέξα απφ ην ζηφρν ηνπ λα
απνηειέζεη
πιαηθφξκα
ζπγθέληξσζεο
επηθαλψλ
επηρεηξεκαηηψλ θαη λα πξνζθέξεη κνλαδηθέο δπλαηφηεηεο
πξνζέγγηζεο ηεο ειιεληθήο επηρεηξεκαηηθήο θνηλφηεηαο
απφ ηνπο άξαβεο νκνιφγνπο θαη αληηζηξφθσο, ζα
δηεξεπλήζεη, κέζσ ησλ ζεκάησλ ηνπ, επελδπηηθέο
επθαηξίεο (Κίλεηξα θαη δηεπθνιχλζεηο), ςεθηαθέο θαη
ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη ηνλ αληίθηππν ηνπο ζηε
δεκηνπξγία λέαο νηθνλνκηθήο πξαγκαηηθφηεηαο ρσξίο λα
παξαβιέςεη ηνπο παξαδνζηαθνχο ηνκείο ηεο ελέξγεηαο,
ησλ θαηαζθεπψλ, ηεο λαπηηιίαο θαη ηεο ιηκεληθήο
βηνκεραλίαο. Κφζηνο Δηζθνξάο ζηηο ζπλεδξίεο ηνπ
Φφξνπκ θαη ζηηο ζπλαληήζεηο Β2Β/άηνκν: Μέινο 100,00€
(εθαηφ επξψ) / Με Μέινο 150,00€ (εθαηφ πελήληα επξψ).
νπ
Ζ ζπκκεηνρή 2 ή πιένλ αηφκσλ απφ ηελ ίδηα εηαηξία, ζα
έρεη έθπησζε 50%. Κφζηνο Δηζθνξάο παξνπζίαο ζην
επίζεκν Γείπλν/άηνκν, 29.11.2017: Μέινο/Με Μέινο –
60,00€ (εμήληα επξψ).
Γηα
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο,
κπνξείηε
λα
επηθνηλσλείηε κε ηελ θα. Βάληα Φνπληνπιάθε ή κε ηελ θα.
Νάζηα
Σζακπή
ζηα
ηειέθσλα:
210
6711210/6726882/6773428, θαμ 210 674577 ή ζην email: chamber@arabgreekchamber.gr, επηζθεθηείηε ηελ
ηζηνζειίδα www.arabhellenicchamber.gr
ή
επηθνηλσλήζηε
κέζσ
e-mail
chamber@arabgreekchamber.gr.

Γηαηί Γελ Λεηηνπξγνύλ νη Θεζκνί;
ν

Ζ Οξγάλσζε «Γηεζλήο Γηαθάλεηα – Διιάο» δηνξγαλψλεη ην 10
Δηήζην πλέδξην κε ζέκα: «Γηαηί Γελ Λεηηνπξγνχλ νη Θεζκνί;». Σν
ζπλέδξην ζα δηεμαρζεί ηελ Παξαζθεπή 8 Γεθεκβξίνπ 2017 θαη ψξα
13.30 ζην μελνδνρείν Divani Caravel (αίζνπζα Οιπκπία) ζηελ
Αζήλα. ηελ εθδήισζε παξέρεηαη ηαπηφρξνλε κεηάθξαζε ζηα
Αγγιηθά. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: site: www.transparency.gr

Αλάξηεζε ηειώλ θπθινθνξίαο
Αλαξηψληαη ζήκεξα 24.11.2017 ηα εηδνπνηεηήξηα πιεξσκήο ηειψλ
θπθινθνξίαο γηα πεξηζζφηεξα απφ έμη εθαηνκκχξηα νρήκαηα. Σα
πνζά κε ηα νπνία ζα επηβαξπλζνχλ θαη θέηνο νη ηδηνθηήηεο
νρεκάησλ παξακέλνπλ ίδηα κε ηα πξνεγνχκελα έηε. Οη ηδηνθηήηεο
ηνπο είλαη ππνρξεσκέλνη λα εμνθιήζνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε
θνξνινγηθή ππνρξέσζε κέρξη ην ηέινο Γεθεκβξίνπ. Όπσο θαη ηα
πξνεγνχκελα ρξφληα, δελ πξφθεηηαη λα απνζηαινχλ εηδνπνηεηήξηα
ζηνπο θνξνινγνχκελνπο αιιά απηά ζα αλαξηεζνχλ ζην taxisnet. Οη
θνξνινγνχκελνη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ είηε ηνπο θσδηθνχο
ηνπο είηε απιψο ην ζπλδπαζκφ ηνπ αξηζκνχ θπθινθνξίαο ηνπ
νρήκαηνο θαη ηνπ ΑΦΜ ηνπο

th

11 Arctic Shipping Summit
ηηο 29 έσο 30 Ννεκβξίνπ 2017, ζην Λνλδίλν, ζα πξαγκαηνπνηεζεί
th
πλέδξην κε ζέκα «11 Arctic Shipping Summit». Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο: Σει: +48 616467025, E-mail: pbaziuk@acieu.net ,
Site:
http://www.wplgroup.com/aci/event/arctic-shipping-summiteurope/ .

Δπηρεηξήζεηο θαη Κνηλωλία ηωλ Πνιηηώλ καδί ζηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο κε ζθνπό ηελ
πξνώζεζε ηεο βηώζηκεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο
Ο Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο
(ΟΟΑ) νξγαλψλεη ζηελ Αζήλα 28 θαη 29 Ννεκβξίνπ 2017
ζπλέδξην (High Level Forum) κε ζέκα «Δπηρεηξήζεηο θαη
Κνηλσλία ησλ Πνιηηψλ καδί ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο
δηαθζνξάο κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηεο βηψζηκεο
νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο». Σν ζπλέδξην ζα ιάβεη ρψξα ζηελ
Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, Δδνπάξδνπ Λσ θαη ηαδίνπ. Γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ηει.2131310470, e-mail:
kristina.tremonti@oecd.org

Δγθύθιηνη – Απνθάζεηο ΑΑΓΔ
Απφ ηελ Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ Δζφδσλ έρνπλ
απνζηαιεί ζην Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο θαη
είλαη ζηε δηάζεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ νη παξαθάησ
εγθχθιηνη – απνθάζεηο :
ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΖ ΑΡΥΖ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΟΓΧΝ
Πξνζσξηλή απαγφξεπζε εμαγσγψλ (επαλεμαγσγψλ) –
Φαξκαθεπηηθά πξντφληα
ΑΡ. ΠΡΧΣ. ΓΣΓ Γ 1171886 ΔΞ 2017| ΑΡ.ΠΡΧΣ. ΒΔΘ:
4469
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηειέθσλν: 210 6987444,
fax: 210 6987459,
e-mail: dtd@2001.syzefxis.gov.gr , site: www.aade.gr ,
www.icisnet.gr

Δπηδόηεζε ζπκκεηνρήο ζηελ ΄Δθζεζε MODECO 2018
κύξλε ηεο Σνπξθίαο
Εήηεζε ζπλεξγαζίαο από αγγιηθή επηρείξεζε
Ζ αγγιηθή εηαηξεία Buffalo Private Label Ltd. εμέθξαζε ελδηαθέξνλ
εηζαγσγήο ζηα εμήο πξντφληα: θάιηζεο, θαιηζάθηα, θνιάλ, κηζέο
θάιηζεο κε δηαβάζκηζε πίεζεο θαη άιια παξφκνηα είδε. Ζ εηαηξεία
εδξεχεη ζηελ νδφ Units C-F 9 Messenger Close ζηε πφιε
Loughborough ηεο Αγγιίαο κε η.θ. LE 5SR. Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο ηει. +44 1509 268 652, fax. +44 1509 266 581, site:
http://www.buffalo-socks.co.uk/,
e-mail:
SarahWhelan@buffalosocks.co.uk/

Πξνζθνξά ζπλεξγαζίαο από ηνύξθηθε επηρείξεζε
Ζ εηαηξεία «mobella sofa» απφ ην αγγεινθψκε ηεο ηνπξθίαο κε
δξαζηεξηφηεηα ζην ηνκέα θαλαπέδσλ, ζαινληψλ καο ελεκεξψλεη φηη
δεηάεη ζπλεξγαζία κε επηρεηξήζεηο, έρνληαο ζηείιεη ηνλ θαηάινγν κε
ηα πξντφληα ηεο.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει. 0090 554 572 40 96, email.
mobellakoltuk@gmail.com.

Πξνζθνξά ζπλεξγαζίαο από ηε Ρνπκαλία
Πξνζθνξά ζπλεξγαζίαο απφ εηαηξεία θαηαζθεπήο ηερλνινγηθνχ
ηξέηιεξ ζηε Ρνπκαλία κε ηα παξαθάησ ζηνηρεία:
Ολνκαζία: SCETUFARMSRL
Πφιε: Βξαΐια, Ρνπκαλία
Γηεχζπλζε: STR.GRIVITANR. 90
CUIRO26712223 J09/136/2010
Σει.: +40 769370202,Φαμ: +40 339111015
Email: etufarm.office@gmail.com
Site: http://etufarm.ro

Ζ έθζεζε ηεο κχξλεο ζηελ Σνπξθία καο ελεκεξψλεη φηη
ζηα πιαίζηα ηεο έθζεζεο MODECO 2018-29th IZMIR
FURNITURE FAIR πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί 7-11 Μαξηίνπ
2018, πξνζθαιεί φζνπο επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο
θαιχπηνληαο δσξεάλ εμνπιηζκέλν ζηάλη γηα ηελ εηαηξεία 912 η.κ, 3 λχρηεο δσξεάλ δηακνλήο ζε 4* ή 5* μελνδνρείν,
δσξεάλ κεηαθνξά απφ θαη πξνο ην αεξνδξφκην θαη ηελ
έθζεζε, δσξεάλ είζνδν ζηνλ εθζεζηαθφ ρψξν, πξφζβαζε
ζην ζαιφλη κε ηνπο επηρεηξεκαηίεο- αγνξαζηέο, δσξεάλ
ηζάληα ππνδνρήο πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηνλ εθζεζηαθφ
θαηάινγν, έγγξαθα θαη δψξα, θαζψο επίζεο θαη δσξεάλ
εηζηηήξην γηα γεχκα γηα ηνλ αξρεγφ ηεο νκάδαο. Γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο site: http://antexpo.com.tr/,
http://www.modekofair.com/

Λήγεη ζηηο 30 Ννεκβξίνπ ε πξνζεζκία ππνβνιήο
αηηήκαηνο γηα έθδνζε ΑΔΠΟ από ηηο ππόρξεεο
ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο, ππελζπκίδεη ε Γεληθή
Γξακκαηεία Σνπξηζηηθήο Πνιηηηθήο θαη Αλάπηπμεο κε
λέα επηζηνιή ζηνπο αξκόδηνπο θνξείο
Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Σνπξηζηηθήο Πνιηηηθήο θαη Αλάπηπμεο,
γηα κηα αθφκε θνξά θαη κεηά απφ δηαδνρηθέο παξαηάζεηο
πνπ έρνπλ δνζεί, θαιεί ηηο ππφρξεεο ηνπξηζηηθέο
επηρεηξήζεηο λα πξνρσξήζνπλ ζηελ θαηάζεζε αηηήκαηνο
γηα ηελ έθδνζε Απφθαζεο Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ
Όξσλ (ΑΔΠΟ) έσο ηηο 30 Ννεκβξίνπ 2017. Γηαθνξεηηθά,
φπσο ηνλίδεηαη ζηελ επηζηνιή, ε άπξαθηε παξέιεπζε ηεο
ηεηξάκελεο πξνζεζκίαο κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ηελ
ε
30 Ννεκβξίνπ, γελλά ππνρξέσζε ηεο ππεξεζίαο πνπ
ρνξήγεζε ην Δηδηθφ ήκα Λεηηνπξγίαο, βάζεη λφκνπ, λα ην
αλαθαιέζεη άκεζα. Ζ ππνρξέσζε απηή αθνξά πθηζηάκελα
θχξηα μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα ηεο παξ.2 ηνπ
λ.4276/2014 (Α΄ 155) φπνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα
θάκπηλγθ θαη νη επηρεηξήζεηο ηακαηηθνχ ηνπξηζκνχ.

Δθζέζεηο ζηελ Διιάδα

Δπηρεηξεκαηηθά Νέα
Β8 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ
Ζ Β8 Γηεχζπλζε απέζηεηιε ην κεληαίν ελεκεξσηηθφ δειηίν
επηρεηξεκαηηθήο πιεξνθφξεζεο «Γλνπο Πξάηηε» γηα ηνλ
Οθηψβξην 2017.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
επηθνηλσλνχλ κε : ηει: 210 3682766, θαμ: 210 3682771, email: b08@mfa.gr , ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr.
ΑΗΓΤΠΣΟ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ζηε
Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζην Κάηξν απέζηεηιε Δλεκεξσηηθφ
Γειηίν γηα ηηο Οηθνλνκηθέο θαη Δπηρεηξεκαηηθέο Δηδήζεηο γηα ηνλ
Οθηψβξην 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: ecocomcairo@mfa.gr ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr
ΒΔΛΓΗΟ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηηο Βξπμέιιεο, απέζηεηιε
«Δπηρεηξεκαηηθφ Οδεγφ – Βέιγην 2017». Ο Δπηρεηξεκαηηθφο
Οδεγφο έρεη επίζεο αλαξηεζεί θαη ζηελ ηζηνζειίδα:
www.agora.mfa.gr/infofiles/Doing&20Business%20in%20belgiu
m%202017%20be.pdf
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο
ζηηο Βξπμέιιεο (www.agora.mfa.gr/be58) ,ηει. 00 32 2 545 55
06-7, Email: ecocom-brussels@mfa.gr ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ
ΒΔΘ www.veth.gov.gr.
ΗΡΑΚ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ζην
Δξκπίι ηεο Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε Βαγδάηε, απέζηεηιε
Δλεκεξσηηθφ Γειηίν γηα ηηο Οηθνλνκηθέο θαη Δπηρεηξεκαηηθέο
Δηδήζεηο γηα ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2017.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο
ζην
Δξκπίι(www.agora.mfa.gr/iq122),
email:
ecocomerbil@mfa.gr ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr.
ΠΓΓΜ

WEB WORLD EXPO 2017
Πόιε :Εάππεην Μέγαξν, Αζήλα Διιάδα
Ζκεξνκελία : 25-26 Ννεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα : Σερλνινγίεο Web
Πιεξνθνξίεο: Site: http://www..webworldexpo.gr , E-mail:
info@verticom.gr , Σει: 210 9245577
eCOMMERCE EXPO 2017
Πόιε :Εάππεην Μέγαξν, Αζήλα Διιάδα
Ζκεξνκελία : 25-26 Ννεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα : εηαηξίεο ινγηζκηθνχ πνπ αλαπηχζζνπλ
εθαξκνγέο ειεθηξνληθψλ θαηαζηεκάησλ, κεηαθνξηθέο
εηαηξίεο, εηαηξίεο πνπ εηδηθεχνληαη ζηε δηαθήκηζε ζην
δηαδίθηπν θαη ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο,
Πιεξνθνξίεο: Site: https://www.ecommerceexpo.gr/, Email: info@verticom.gr, Σει: 210 9245577
XENIA 2017
Πόιε : METROPOLITAN EXPO, Αζήλα
Ζκεξνκελία : 25-27 Ννεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα : ηνπξηζηηθή βηνκεραλία, μελνδνρεηαθφο
εμνπιηζκφο
Πιεξνθνξίεο: ηει: 2105242100, site: www.xenia.gr
Ζ

4 ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤΡΗΜΟΤ – GREEK TOURISM
EXPO „17
Πόιε :Metropolitan Expo, Αζήλα
Ζκεξνκελία : 8-10 Γεθεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα : Όινη νη ηνκείο ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ &
Γαζηξνλνκία Σνπξηζκνχ, Δζσηεξηθφο θαη Δλαιιαθηηθφο
Σνπξηζκφο θαη Σνπξηζκφο Τγείαο
Πιεξνθνξίεο:
site:
www.greektourismexpo
e-mail:
info@leaderexpo.gr & marketing@leaderexpo.gr , ηει: +30210-6141164, 210-6122164
Ζ

5 ΔΥΠΟΣΡΟΦ
Πόιε: Κέληξν Ξηθαζθίαο - Διιεληθφ
Ζκεξνκελία: 26-29 Ηαλνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Σξφθηκα θαη Πνηά
Πιεξνθνξίεο: Site: www.rmi.gr , E-mail: info@expotrof.gr ,
Σει: 210 9610135
FASHION EXPO
Πόιε: Αζήλα
Ζκεξνκελία: 27-29 Ηαλνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: κφδα
Πιεξνθνξίεο: www.fashionexpo.gr , Σει: 210 8623220,
Fax: 210 8623130
Ζ

Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηα θφπηα, απέζηεηιε Δλεκεξσηηθφ
Γειηίν Νν.9 Ννέκβξηνο 2017 κε ζέκα «Δπηζθφπεζε
νηθνλνκηθψλ εκπνξηθψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ εηδήζεσλ γηα ηελ
πΓΓΜ». Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη
κπνξνχλ λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ
ηεο Διιάδαο ζηα θφπηα: www.agora.mfa.gr , e-mail: ecocomskopje@mfa.gr ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr.

ΡΟΤΜΑΝΗΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζην Βνπθνπξέζηη, απέζηεηιε Δηήζην
Πξφγξακκα Γηεζλψλ Δθζέζεσλ ζηελ Ρνπκαλία γηα ην 2018.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο
ζην Βνπθνπξέζηη (www.agora.mfa.gr/ro104 ), email:ecocombucharest@mfa.gr, ηει. 004 021 210 07 48.

27 AGROTICA 2018
Πόιε: ΓΔΘ – HELEXPO, Θεζζαινλίθε
Ζκεξνκελία: 1-4 Φεβξνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Αγξνηηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο
Πιεξνθνξίεο: Σει: 2310 291101, Fax: 2310 291551, Email: agrotica@helexpo.gr, Site: http://agrotica.helexpo.gr/
CLIMATHERM ENERGY
Πόιε: Αζήλα, Διιάδα
Ζκεξνκελία: 22-25 Φεβξνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: ελεξγεηαθφο θιάδνο
Πιεξνθνξίεο: ηει.: 2109356110, 2109315073,
info@climatherm.gr

email:

ARTOZYMA
Πόιε: Θεζζαινλίθε, Διιάδα
Ζκεξνκελία: 24-26 Φεβξνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: αξηνπνηία, δαραξνπιαζηηθή, κεραλήκαηα,
εμνπιηζκνί θαη έηνηκα πξντφληα
Πιεξνθνξίεο: ηει.: +30 2310 291135, fax: +30 2310
291692, email: artozyma@helexpo.gr

Γηεζλείο Δθζέζεηο
FOOD-TECH
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 25-28 Ννεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: ηερλνινγία ηξνθίκσλ
Πιεξνθνξίεο: http://foodtecheurasia.com/
CAIRO ICT EXHIBITION
Πόιε: Κάηξν, Αίγππηνο
Ζκεξνκελία: 26-29 Ννεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: ηερλνινγία ηειεπηθνηλσληψλ, ηερλνινγία
ηειεπηθνηλσληψλ, δνξπθνξηθή ηερλνινγία
Πιεξνθνξίεο: site: http://cairoict.com/, e-mail: info@cairoict.com
HORECA 2017
Πόιε: Ρηάλη, ανπδηθή Αξαβία
Ζκεξνκελία: 27-29 Ννεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: Σξφθηκα, Πνηά & Φηινμελία
Πιεξνθνξίεο: site: www.productsgreek.com
LOGISTICA
Πόιε: Οπηξέρηε, Οιιαλδία
Ζκεξνκελία: 28 – 30 Ννεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: Έιεγρνο ξνήο πιηθνχ
Πιεξνθνξίεο: site: http://www.logisticaonline.nl/en/Exposant/Contact.aspx\ , e-mail:
service@jaarbeurs.nl , ηει: 31 (0)30 295 29 99
ISRAFOOD
Πόιε: Σέι Αβίβ, Ηζξαήι
Ζκεξνκελία: 28 – 30 Ννεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: Φαγεηφ θαη Πνηά
Πιεξνθνξίεο: site: http://www.stier.co.il/israfood/en/
INTERMODAL EUROPE
Πόιε: Άκζηεξληακ, Οιιαλδία
Ζκεξνκελία: 28 – 30 Ννεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: Κνληέηλεξ
Πιεξνθνξίεο: site: http://www.intermodal-events.com/contact-us
ICT & LOGISTIEK
Πόιε: Οπηξέρηε, Οιιαλδία
Ζκεξνκελία: 28 – 30 Ννεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: Δθνδηαζηηθή αιπζίδα θαη ιχζεηο εθνδηαζηηθήο
αιπζίδαο
Πιεξνθνξίεο: site: http://www.ict-en-logistiek.nl/exhibitors ,
email: service@jaarbeurs.nl , ηει: 0031 30 295 29 99
WINDEUROPE CONFERENCE & EXHIBITION
Πόιε:Άκζηεξληακ, Οιιαλδία
Ζκεξνκελία: 28 – 30 Ννεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: Αηνιηθή Δλέξγεηα
Πιεξνθνξίεο: site: https://windeurope.org/about-us/contact/ , email: info@windeurope.org,
ηει: 0032 2 213 1890 , 0032 2 213 1811
YUGAGRO
Πόιε: Κξαζλνληάξ, Ρσζία
Ζκεξνκελία: 28 – 01 Γεθεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: γεσξγηθά κεραλήκαηα, εμνπιηζκφο, πιηθά γηα
θαιιηέξγεηεο . Πιεξνθνξίεο: site: http://www.yugagro.org/en-GB/
RETAIL DAYS
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 29– 30 Ννεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: Ληαληθφ εκπφξην
Πιεξνθνξίεο: Site: http://www.perakendegunleri.com/en
FOOD EAST AFRICA
Πόιε: Νατξφκπη, Κέλπα
Ζκεξνκελία: 29– 01 Γεθεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: θαγεηά θαη πνηά
Πιεξνθνξίεο:Site:https://www.foodeastafrica.com/en/exhibit.html

Γηεζλείο Δθζέζεηο (ζπλέρεηα)
GREENHOUSE, AGRICULTURAL EQUIPMENT AND
TECHNOLOGIES FAIR
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 29/11– 02 Γεθεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: αγξνηηθά κεραλήκαηα, θξνχηα θαη ιαραληθά,
ζεξκνθήπηα
Πιεξνθνξίεο: Site: https://www.growtech.com.tr/, ηει.
2310254460, θαμ: 2310254448,
e-mail: selanik@ekonomi.gov.tr
AUTOMECHANIKA SHANGAI
Πόιε: αγθάε, Κίλα
Ζκεξνκελία: 29/11 – 02 Γεθεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: απηνθηλεηνβηνκεραλία
Πιεξνθνξίεο: Site:
http://www.chinaexhibition.com/trade_events/9145Automechanika_Shanghai_2017.html
FOOD & LIFE
Πόιε: Μφλαρν, Γεξκαλία
Ζκεξνκελία: 29/11 – 3 Γεθεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: θξνχηα, ιαραληθά, delicatessen, µπαραξηθά,
αιιαληηθά, ςαξηθά, γαιαθηνθνµηθά πξντφληα, απγά, γιπθά,
είδε αξηνπνηίαο, πνηά, νίλνη, θαθέο, θπζηθά θαξµαθεπηηθά
πξντφληα
Πιεξνθνξίεο: site: http://www.food-life.de/ ,
http://www.heim-handwerk.de/ ,
http://www.german-fairs.gr/ , ηει: +30 210 6419038
SILMO ISTANBUL OPTICAL FAIR
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 30/11-3 Γεθεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: Οπηηθά γπαιηά, γπαιηά ειίνπ, αζιεηηθά γπαιηά,
γπαιηά αζθαιείαο, ζήθεο γπαιηψλ, θαθνί επαθήο,
αμεζνπάξ θαθψλ επαθήο θαη εμνπιηζκφο ζπληήξεζεο,
νπηηθά φξγαλα, νθζαικνινγηθά φξγαλα θαη αμεζνπάξ,
νθζαικηθέο νθζαικνινγηθέο κεηξήζεηο, δηαγλσζηηθέο θαη
ζεξαπεπηηθέο ζπζθεπέο, νπηηθά εξγαζηήξηα, αληαιιαθηηθά
γπαιηά, νπηηθά βηνκεραληθά κεραλήκαηα
Πιεξνθνξίεο: ηει. 2310254460, θαμ: 2310254448, email: selanik@ekonomi.gov.tr,
site: http://www.silmoistanbul.com/
SHEET METAL PROCESSING TECHNOLOGIES
Πόιε: Πξνχζα, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 30/11-3 Γεθεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: Μεραλήκαηα επεμεξγαζίαο κεηάιισλ,
ζπγθφιιεζεο, θνπήο, ηερλνινγίεο δηάηξεζεο, εξγαιεία
ρεηξφο, πεπηεζκέλνπ αέξα, πδξαπιηθψλ θαη ζσιήλσλ
Πιεξνθνξίεο: Site: http://bursametalisleme.com/en/ ,ηει.
2310254460, θαμ: 2310254448,
e-mail: selanik@ekonomi.gov.tr
AUTOMATION FAIR 2017
Πόιε: Πξνχζα, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 30/11-3 Γεθεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: ειεθηξνληθά κεραλήκαηα θαη ζπζηήκαηα
απηνκαηηζκνχ
Πιεξνθνξίεο: Site:
http://www.expointurkey.org/exhibitions/bursa-city/bursaautomation-2017
MANUFACTURING TURKMENISTAN
Πόιε: Αζγθακπάη, Σνπξθκεληζηάλ
Ζκεξνκελία: 01-05 Γεθεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: βηνκεραλία κεραλεκάησλ θαη εθνδηαζκνχ
Πιεξνθνξίεο: Site:
http://www.manufacturingturkmenistan.com/

Γηαγωληζκνί ζηελ Διιάδα
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04/12/2017 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΗΚΧΝ ΔΗΓΧΝ ΣΖΛ. 2313 308154
04/12/2017 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ
ΗΥΘΤΟΠΧΛΔΗΟΤ ΣΖΛ. 2313 308154
04/12/2017 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ
ΚΡΔΑΣΟ ΣΖΛ. 2313 308154
04/12/2017 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ
ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ ΣΖΛ. 2313 308154
04/12/2017 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΑΡΑΝΣΑ ΣΔΑΡΧΝ ΟΛΗΚΧΝ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΗΚΧΝ ΓΟΝΑΣΟ ΜΔ
ΣΗΜΔΝΣΟ ΣΖΛ. 2413 504379

799

04/12/2017 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ
ΓΔΤΜΑΣΧΝ ΣΖΛ. 2413 504379

803

05/12/2017 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ
ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΖΛ. 2313 324374
06/12/2017 ΤΝΟΠΣΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΝΣΤΠΧΝ
(ΔΚΣΤΠΧΔΗ) ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2018 ΚΑΗ 2019 ΣΖΛ. 2313 313141
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Γ.Ν.Θ. Γ. ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ - Ο ΑΓΗΟ
ΓΖΜΖΣΡΗΟ
Γ.Ν.Θ. Γ. ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ - Ο ΑΓΗΟ
ΓΖΜΖΣΡΗΟ
Γ.Ν.Θ. Γ. ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ - Ο ΑΓΗΟ
ΓΖΜΖΣΡΗΟ
Γ.Ν.Θ. Γ. ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ - Ο ΑΓΗΟ
ΓΖΜΖΣΡΗΟ
ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΛΑΡΗΑ - ΓΔΝΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΛΑΡΗΑ
''ΚΟΤΣΛΗΜΠΑΝΔΗΟ &
ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΔΗΟ''
ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΛΑΡΗΑ - ΓΔΝΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΛΑΡΗΑ
''ΚΟΤΣΛΗΜΠΑΝΔΗΟ &
ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΔΗΟ''
Γ.Ν.Θ. Γ. ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ - Φ.Ν.Θ.
ΓΖΜΟ ΝΔΑΠΟΛΖ - ΤΚΔΧΝ

06/12/2017 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΖΜΑΣΧΝ
ΟΓΟΖΜΑΝΖ, ΚΑΘΡΔΠΣΧΝ, ΚΧΝΧΝ ΚΛΠ ΣΖΛ. 2313 313141
06/12/2017 ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΑΝΣΗΒΑΛΛΗΣΗΚΧΝ ΚΡΑΝΧΝ ΣΖΛ. 210 9799353
08/12/2017 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ -ΔΚΣΟ ΑΝΑΛΤΣΧΝΣΖΛ. 22953 60606
11/12/2017 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΒΔΛΟΝΧΝ ΣΔΥΝΖΣΟΤ ΝΔΦΡΟΤ ΣΖΛ. 23213 51297

ΓΖΜΟ ΝΔΑΠΟΛΖ - ΤΚΔΧΝ

11/12/2017 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΠΛΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΠΛΔΗΟΓΟΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΟΗΖΖ ΥΑΡΣΟΤ ΣΖΛ. 2310 576326
12/12/2017 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΔΗΚΟΗ ΣΡΗΧΝ ΜΖΥΑΝΗΜΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΚΗΝΖΣΧΝ
ΘΤΡΧΝ ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΧΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΣΖΛ. 2313 323115
14/12/2017 ΓΖΜΟΗΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ
ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ''ΔΡΓΑΗΔ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ
ΓΗΑΡΡΤΘΜΗΔΧΝ ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΚΟΗΝΧΦΔΛΔ ΚΣΗΡΗΟ ΣΡΗΑΝΓΡΗΑ
ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ'' ΣΖΛ. 2313 318453
15/12/2017 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
12.420 ΣΔΜΑΥΗΧΝ ΑΝΑΛΧΗΜΧΝ ΤΛΗΚΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΧΝ
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΖΛ. 213 2077407

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ

18/12/2017 ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΜΗΑ
ΑΤΣΟΜΑΣΖ ΗΣΟΚΗΝΔΣΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΑΥΔΗΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΗΣΧΝ ΣΖΛ.
2313 323128
18/12/2017 ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΔΦΑΛΖ ΚΑΜΔΡΑ ΓΗΑ
ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΔΝΓΟΚΟΠΖΔΧΝ ΣΖΛ. 2310 381080
18/12/2017 ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΑΗΝΗΧΝ
ΜΔΣΡΖΖ
ΑΚΥΑΡΟΤ,
ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ
ΔΗΓΧΝ,
ΗΑΣΡΗΚΧΝ
ΑΝΑΛΧΗΜΧΝ ΚΑΗ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΖΛ. 2310 679172
18/12/2017 ΓΖΜΟΗΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΣΖΛ 26953 60606
21/12/2017 ΓΖΜΟΗΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ
ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ''ΑΝΑΠΛΑΖ ΠΛΑΣΔΗΑ ΜΑΒΗΛΖ
ΜΔ ΣΟΗΥΔΗΑ ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ'' ΣΖΛ. 2313 318453

ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΑΜΤΝΣΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ
ΑΒΔΔ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ ''Ο
ΑΓΗΟ ΓΗΟΝΤΟ''
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΡΡΧΝ

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ
ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΝΗΚΑΗΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ''ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ'' Γ.Ν. ΓΤΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ ''Ζ ΑΓΗΑ
ΒΑΡΒΑΡΑ''
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ
424 ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΔΧ
ΓΖΜΟ ΝΔΑΠΟΛΖ - ΤΚΔΧΝ

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ ''Ο
ΑΓΗΟ ΓΗΟΝΤΗΟ''
ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

