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∆ιοργάνωση Σεµιναρίων Υγιεινής
και Ασφάλειας Τροφίµων από το Β.Ε.Θ
ΒΕΘ: Αντιστέκονται στην κρίση τα αρτοζαχαροπλαστεία
Ανθεκτικά
στην
κρίση
αποδεικνύονται
τα
αρτοζαχαροπλαστεία, καθώς οι Θεσσαλονικείς δύσκολα
φαίνεται να αποχωρίζονται ψωµί, σνακ και γλυκά.
Το ψωµί, αποτελεί έναν κλάδο που παραδοσιακά αντέχει σε
περιόδους οικονοµικών δυσκολιών, αφού θεωρείται βασικό
προϊόν κατανάλωσης. Το ίδιο και τα σνακ (σάντουιτς,
τυρόπιτες) τα οποία αντικαθιστούν όλο και περισσότερο το
µεσηµεριανό για τους εργαζόµενους που πλέον βρίσκονται
ολόκληρη την ηµέρα εκτός σπιτιού. Στην προσπάθεια της
προσέλκυσης περισσότερης πελατείας δεν είναι λίγα τα
αρτοποιία που έχουν προσθέσει στις παρεχόµενες υπηρεσίες
τους και καφέ. Την ίδια ώρα επιδίδονται σε ‘µάχη’ τιµών
προκειµένου να ανταπεξέλθουν στον αγώνα της επιβίωσης.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του µητρώου του
Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης από το 2010 µέχρι
και το 2013 για κάθε ένα αρτοζαχαροπλαστείο που κατέβαζε
ρολά, ένα νέο έκανε την εµφάνιση του. ∆ιαφορετική είναι η
εικόνα για την τρέχουσα χρονιά καθώς από τον Ιανουάριο
µέχρι
και
τα
τέλη
Οκτωβρίου
του
2014
18
αρτοζαχαροπλαστεία έκαναν έναρξη µε τις επιχειρήσεις του
χώρου που κατέβασαν ρολά να είναι σχεδόν τριπλάσιες
αγγίζοντας τις 47.
Κάνοντας µία αναδροµή στην τελευταία πενταετία (2010-2014)
συνολικά
ξεκίνησαν
τη
λειτουργία
τους
204
αρτοζαχαροπλαστεία, ενώ σε διαγραφή προχώρησαν 245
επιχειρήσεις του χώρου. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι µεταξύ
των διαγραφεισών επιχειρήσεων είναι και επιχειρήσεις µε
µακρά πορεία στον κλάδο, καθώς κάποιες εξ αυτών είχαν
κάνει έναρξη στα µέσα της δεκαετίας του 1970. Υπάρχουν
βέβαια και περιπτώσεις επιχειρήσεων που προχώρησαν σε
λουκέτο χωρίς να έχουν ολοκληρώσει ούτε ένα χρόνο ζωής.
Πάντως παρά το γεγονός ότι ολοένα και περισσότεροι
καταναλωτές βάζουν… µαχαίρι στις ποσότητες που
προµηθεύονται από τα αρτοζαχαροπλαστεία εντούτοις όπως
προκύπτει από τα στοιχεία του ΒΕΘ, ο εν λόγω κλάδος είναι
ένας από τους λίγους που καταγράφει ισορροπία σχετικά µε
το ισοζύγιο εγγραφών - διαγραφών.

Το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης, στην προσπάθειά
του να στηρίξει τις επιχειρήσεις – µέλη του µε αντικείµενο
εργασιών την παραγωγή, επεξεργασία και διάθεση τροφίµων
και σε όσους εµπλέκονται µε τη διαχείριση τροφίµων µε
οιοδήποτε τρόπο κατά το στάδιο της διατροφικής αλυσίδας,
διοργανώνει εκπαιδευτικά σεµινάρια για τις «Βασικές αρχές
Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίµων», σύµφωνα µε την
Υπουργική
Απόφαση
ΥΑ.14708/10.08.2007/ΦΕΚ.1616/Β/17.08.2007.
Στόχος των σεµιναρίων είναι η διασφάλιση της ποιότητας στην
παραγωγή – συντήρηση και διάθεση τροφίµων µε ασφάλεια
και η προστασία των καταναλωτών , σύµφωνα µε τον
Κανονισµό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των
τροφίµων. Τα σεµινάρια είναι συνολικής διάρκειας 10 ωρών το
καθένα και πραγµατοποιούνται στην αίθουσα σεµιναρίων του
ΒΕΘ – Αριστοτέλους 27, 4ος όροφος.
Το κόστος συµµετοχής ανέρχεται συνολικά σε 50 ευρώ , ποσό
το οποίο πρέπει να καταβληθεί συγχρόνως µε την κατάθεση
της αίτησης στο Οικονοµικό τµήµα του Επιµελητηρίου.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τα µέλη του ΒΕΘ είναι η ταµειακή
τακτοποίησή τους , όσον αφορά την καταβολή της ετήσιας
συνδροµής τους.
Η αίτηση συµµετοχής βρίσκεται αναρτηµένη και στην
ιστοσελίδα του Β.Ε.Θ www.veth.gov.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθύνεστε στο
τµήµα Βιοτεχνικών Θεµάτων του ΒΕΘ, αρµόδια κα.Α.Γούτα ,
στο τηλέφωνο : 2310-241383
και στο e-mail : smeindustry@veth.gov.gr

Έκθεση
CHRISTMAS SPIRIT 2014
Πόλη : ΜΕΤΡΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, Αθήνα
Ηµεροµηνία : 13 - 15 ∆εκεµβρίου 2014
Εκθέµατα : τρόφιµα, ποτά, ζαχαρώδη, παιχνίδια εποχιακά είδη,
δώρα, ένδυση και υπόδηση, κοσµήµατα και µπιζού, αξεσουάρ,
βιβλία.
Πληροφορίες: VERTICAL COMMUNICATION τηλ. 210
9245577, www.verticom.gr, e-mail : info@verticom.gr

Θετική χρονιά το 2013
Το 2013 αποτελεί την πιο θετική χρονιά, της τελευταίας
πενταετίας για τον κλάδο αναφορικά µε τις εγγραφέςδιαγραφές.
Συγκεκριµένα
πενήντα
τέσσερις
νέες
επιχειρήσεις του κλάδου προστέθηκαν το 2013 στο
δυναµικό του ΒΕΘ, έναντι 53 που αποχαιρέτησαν την
ενεργό δράση. Τη συγκεκριµένη χρονιά σε παύση
λειτουργίας προχώρησαν αρκετές επιχειρήσεις που
ξεκίνησαν τη δραστηριότητα τους τη δεκαετία του 1990, ενώ
υπήρξε και περίπτωση πρατήριου άρτου που έκλεισε πριν
ολοκληρώσει τρεις µήνες δραστηριότητας καθώς και
εργαστήρια παραγωγής άρτου που κατέβασαν ρολά
έχοντας µόλις ένα χρόνο ενεργού δράσης.
Ανατρέχοντας στο 2010 48 επιχειρήσεις του κλάδου
εντάχθηκαν στην ενεργό δράση, ενώ 47 προχώρησαν σε
αναστολή της δραστηριότητας τους, το 2011 40 επιχειρήσεις
έκαναν έναρξη, 49 βρέθηκαν εκτός επαγγελµατικής
δραστηριότητας, το 2012 44 ξεκίνησαν λειτουργία και 49
έκλεισαν.
Ιδιαίτερα αρνητική είναι η τρέχουσα χρονιά καθώς µόλις 18
επιχειρήσεις αποφάσισαν να µπουν στο κλάδο της
αρτοποιίας, ενώ 47 βγήκαν εκτός επαγγελµατικού στίβου.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι την εν λόγω χρονιά, η πλειονότητα
των επιχειρήσεων που προχώρησαν σε διαγραφή είχαν
ξεκινήσει την επαγγελµατική τους δραστηριότητα τη
δεκαετία του 2000.

ΟΑΕΕ: Σε ισχύ ηλεκτρονική εφαρµογή για τη ρύθµιση
οφειλών
∆υνατότητα ρύθµισης των οφειλών τους στον Οργανισµό
Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών έχουν όλοι οι
ελεύθεροι επαγγελµατίες. Όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του
Ταµείου, λειτουργεί πλήρως η ηλεκτρονική - µηχανογραφική
εφαρµογή της νέας ρύθµισης ληξιπρόθεσµων οφειλών για
όσους οφειλέτες δεν έχουν µεταφερθεί τα χρέη τους στο
Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών.Στην ρύθµιση
µπορούν να «µπουν» ληξιπρόθεσµες οφειλές έως τις 31
Αυγούστου του 2014, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση
παραµονής στη ρύθµιση αποτελεί η εµπρόθεσµη καταβολή
των τρεχουσών εισφορών.

Ν.4305/2014 – Ρύθµιση ληξιπρόθεσµων ασφαλιστικών
οφειλών ΟΑΕΕ
Με τη ρύθµιση του Ν.4305/2014 παρέχεται ένα ευέλικτο ,
µακροπρόθεσµο και δίκαιο πλαίσιο εξόφλησης των
ληξιπρόθεσµων οφειλών που
ανταποκρίνεται στα
χαρακτηριστικά των οφειλετών του ΟΑΕΕ.
Η ρύθµιση παρέχει :
Μεγάλο πλήθος δόσεων, υψηλά ποσοστά έκπτωσης επί των
τελών καθυστέρησης, µειωµένο επιτόκιο στη διάρκεια ισχύος
της ρύθµισης, δυνατότητα καθυστέρησης δόσεων, απλή
διαδικασία ένταξης, δυνατότητα µετάπτωσης στη νέα
ρύθµιση µε ευνοϊκούς όρους.
Με την ένταξη στη ρύθµιση παρέχονται:
Ασφαλιστική ενηµερότητα, παροχές περίθαλψης και
δικαίωµα επιλογής κατώτερης κατηγορίας.
Καταληκτική ηµεροµηνίας υποβολής αίτησης για ένταξη στη
ρύθµιση ορίζεται η 31.3.2015

ΟΑΕΕ: Παράταση δύο χρόνια
για µικρότερη ασφαλιστική κατηγορία
Έως το τέλος του 2016, θα έχουν τη δυνατότητα οι
ασφαλισµένοι του Οργανισµού Ασφάλισης Ελευθέρων
Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ), να επιλέγουν ασφαλιστική κατηγορία
µε µικρότερα ασφάλιστρα.
Με νοµοθετική ρύθµιση που καταθέτει τις επόµενες ηµέρες ο
υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης παρατείνεται έως τις 31
∆εκεµβρίου του 2016, η προθεσµία για την επιλογή της
κατώτερης ή της δεύτερης κατώτερης ασφαλιστικής
κατηγορίας.
Η δυνατότητα όσων είχαν επιλέξει την ασφάλιση στον ΟΑΕΕ,
να ασφαλίζονται µε µία ή δύο κλάσεις χαµηλότερα, και να
καταβάλλουν µικρότερες εισφορές, θεσµοθετήθηκε για πρώτη
φορά το 2012, (ν. 4075/2012), προκειµένου να µετριασθούν τα
προβλήµατα που αντιµετώπιζαν οι αυτοαπασχολούµενοι και οι
ελεύθεροι επαγγελµατίες λόγω της οικονοµικής κρίσης.
Η προθεσµία την οποία προέβλεπε ο νόµος έληγε, στο τέλος
του 2014 και από την 1η Ιανουαρίου του 2015, όλοι οι
ασφαλισµένοι του Οργανισµού, όφειλαν να επανέλθουν στην
αρχική ασφαλιστική κατηγορία, στην οποία είχαν ενταχθεί.
Σύµφωνα µε τα στελέχη του υπουργείου Εργασίας, η νέα
παράταση δίνεται για να µπορέσουν οι ασφαλισµένοι να
ανταποκριθούν στην καταβολή των εισφορών τους αλλά και να
είναι συνεπείς στην εξόφληση των προηγούµενων οφειλών,
όσοι επιλέξουν να ενταχθούν στη νέα ρύθµιση.
Σύµφωνα µε τα ίδια στελέχη, µε την κατάταξη σε χαµηλότερη
κατηγορία, ο ασφαλισµένος εξοικονοµεί από 70 έως 100 ευρώ
κατά µέσο όρο, ενώ δεν προκαλείται δηµοσιονοµική
επιβάρυνση, αφού το ύψος των εισφορών αντιστοιχείται στη
σύνταξη που θα χορηγηθεί.
Η νέα ρύθµιση, η οποία έχει ενσωµατωθεί σε νοµοσχέδιο του
υπουργείου Οικονοµικών, µαζί µε άλλες διατάξεις αρµοδιότητος
του υπουργείου Εργασίας, αποτελεί ένα είδος «επιβράβευσης»
στους ασφαλισµένους που είναι συνεπείς µε τις υποχρεώσεις
τους.
Η κατάταξη σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία ισχύει για όσο
χρόνο οι ασφαλισµένοι είναι ενήµεροι, όσο δηλαδή καταβάλουν
κανονικά τις τρέχουσες εισφορές και τις δόσεις της τυχόν
ρύθµισης.
Αν ο ασφαλισµένος δεν είναι ενήµερος, επανέρχεται
αυτοδικαίως στην κατηγορία στην οποία βρισκόταν πριν από
την αίτησή του για αλλαγή κατηγορίας.
Σε κάθε περίπτωση, από την 1-1-2017 όλοι οι ασφαλισµένοι
που έχουν κάνει χρήση της διάταξης αυτής επανέρχονται
υποχρεωτικά στην κατηγορία στην οποία βρίσκονταν.

OAEE -Ανακοίνωση :
Αλλαγή ηµέρας λειτουργίας γραφείου συµβούλου
Σας ενηµερώνουµε ότι το γραφείο συµβούλου για
ασφαλισµένους και συνταξιούχους του ΟΑΕΕ, που λειτουργούσε
κάθε Τετάρτη θα λειτουργεί κάθε Τρίτη 8.30 έως 14.00.
Υπενθυµίζουµε ότι το γραφείο λειτουργεί στο γραφείο της
ης
Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης τοµέας Α’, επί της οδού 26
Οκτωβρίου 8Α.

H ∆ιοίκηση µιας εξαγωγικής µικροµεσαίας επιχείρησης
Ηµερίδες στην Ελλάδα
Στο πλαίσιο του προγράµµατος της ∆ια Βίου Μάθησης, θα
πραγµατοποιηθεί για στελέχη επιχειρήσεων, πτυχιούχους κ.α.
ένα σεµινάριο στις εγκαταστάσεις του ΑΠΘ µε τίτλο : “ H
∆ιοίκηση µιας εξαγωγικής µικροµεσαίας επιχείρησης “ .
Σκοπός του σεµιναρίου είναι : η διάχυση γνώσεων και
πρακτικών µε σκοπό την ετοιµασία ενός εξαγωγικού σχεδίου
δράσης, τρόποι άντλησης πληροφοριών
από µια βάση
δεδοµένων για το διεθνές εµπόριο του ΟΗΕ για τα προϊόντα του
ενδιαφέροντος του εξαγωγέα, οι τελωνειακές διαδικασίες κ.α
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το σεµινάριο στα
τηλέφωνα 2310 996427, κιν. 6972555051 ή στο e-mail :
mardas@econ.auth.gr link : http://diavioy.auth.gr/mardas.

Greek Innovation Forum 2014
Ο Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας θα συµµετέχει µε
περίπτερο και οµιλία στην εκδήλωση Καινοτοµίας “ Greek
Innovation Forum 2014 ” που θα πραγµατοποιηθεί 19 – 21
∆εκεµβρίου 2014, στο ξενοδοχείο HILTON.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το φόρουµ στα
τηλέφωνα 210 6183541, ή στο e-mail : rzax@obi.gr, site :
www.greekinnovationforum.eu.

Η χαρτογράφηση των εξαγωγικών ευκαιριών στην
ψηφιακή εποχή

Επιχειρηµατικά Νέα

ΑΛΒΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στα Τίρανα, απέστειλε ετήσια έκθεση
2013 .
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 1 - 10 Νοεµβρίου 2014.
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 .

Ο Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος
- ΣΕΒΕ
προσκαλεί σε ανοικτή ενηµερωτική εκδήλωση µε θέµα : Η
χαρτογράφηση των εξαγωγικών ευκαιριών στην
ψηφιακή εποχή, που θα πραγµατοποιηθεί 24 Νοεµβρίου
2014, στο ξενοδοχείο ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΠΑΛΛΛΑΣ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την εκδήλωση στο
e-mail : ex@seve.gr
Μεταρρυθµίσεις – Απασχόληση – Ανάπτυξη,
Όλη η αλήθεια
Το Ινστιτούτο οικονοµικής πολιτικής και δηµόσιας
διακυβέρνησης και το ΕΒΕΘ διοργανώνουν ανοικτή
συζήτηση µε θέµα : Μεταρρυθµίσεις – Απασχόληση –
Ανάπτυξη, ΄Ολη η αλήθεια, που θα πραγµατοποιηθεί 26
Νοεµβρίου 2014, στην αίθουσα διαλέξεων του ΕΒΕΘ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την εκδήλωση στο
τηλ. 2310 286453, φαξ 2310 225162 ή στο e-mail :
n.tsavdaroglou@amcham.gr.

ΚΙΝΑ
Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στο Πεκίνο, µας
απέστειλε
εβδοµαδιαίο ενηµερωτικό δελτίο για το µήνα Νοέµβριο 2014.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στο Πεκίνο, ecocom-beijing@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr
ΣΛΟΒΕΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Λιουµπλιάνα,
απέστειλε
ενηµερωτικό για το Εξωτερικό Εµπόριο Ιανουάριος –
Σεπτέµβριος 2014, για τις Εµπορικές Συναλλαγές ΕλλάδαςΣλοβενίας το διάστηµα Ιανουαρίου- Αυγούστου 2014 και τις
Κυριότερες Ελληνικές Εξαγωγές στη Σλοβενία..
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στη Λιουµπλιάνα, grecom.slovenia@siol.net ή την ιστοσελίδα
του ΒΕΘ www.veth.gov.gr

Εκθέσεις εξωτερικού
MARKETING EXHIBITION 2014
Πόλη : Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ηµεροµηνία: 3 - 4 ∆εκεµβρίου 2014
Εκθέµατα: µάρκετινγκ, δηµοσιεύσεις, επικοινωνία
µάρκετινγκ, εκπαίδευση, τεχνολογία/λογισµικό/υλικό,
συµβουλευτικές υπηρεσίες, εφοδιαστική, διαφήµιση/έρευνα
Πληροφορίες: Ελληνο-Τουρκικό Επιµελητήριο Βορείου
Ελλάδος τηλ. 2310 365177, fax:2112686845, e-mail
:secretary@grtrchamber.org
GROWTECH EURASIA 2014 14TH INTERNATIONAL
GREENHOUSE, AGRICULTURAL EQUIPMENT AND
TECHNOLOGIES FAIR
Πόλη : Αττάλεια, Τουρκία
Ηµεροµηνία: 3 - 4 ∆εκεµβρίου 2014
Εκθέµατα: θερµοκήπιο, γεωργικός εξοπλισµός και
τεχνολογίες
Πληροφορίες: Ελληνο-Τουρκικό Επιµελητήριο Βορείου
Ελλάδος τηλ. 2310 365177, fax:2112686845, email :secretary@grtrchamber.org

∆ιαγωνισµοί στην Ελλάδα
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4/12/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ : << ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ π.δ
27.380,99>> ,ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΝΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ.
5/12/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ
ΜΙΚΡΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ .ΤΗΛ.2310 495545
5/12/2014 ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ
Ο
ΚΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟΝ 1 ΟΡΟΦΟ ΝΙΚ.ΦΩΝΑ 1 . ΤΗΛ.2310276286
08/12/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (Χ.Τ) ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ
ΧΟΡΗΓΗΤΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ<<ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ>> ΤΗΛ:213 204 1336
9/12/2014 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑ∆ΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
<<ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Α΄,Ε'
ΕΤΟΥΣ 2014>>.ΤΗΛ: 231331- 8458
8/1/2015 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ
ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΑΛΙΣΙΟ 4ετους
∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ( ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ), ΜΕ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. ΤΗΛ: 2103483163
14/1/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΡΤΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 4ετους ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α' ΥΛΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΤΟΥ 691 ΒΕΒ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑ ΚΥΡΩΣΗ ΣΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ
ΤΙΜΗ.ΤΗΛ: 210 3483163
15/12/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. ΤΗΛ.2313-323115
16/12/2014 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΟΣΕ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ
17/12/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - ΤΗΛ.2313323115
18/12/2014 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΩΤΗΡΩΝ SUPER PUMA ΤΗΛ.210-8705015

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ
∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΩΝ &
∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΝΤΙΚΩΝ
ΣΤΡΑΤΟΥ
Γ.Ν.Α << Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ
ΟΦΛΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ>>
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΩΝ
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩN
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΑΤΙΩΤΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ <<ΘΗΣΕΑΣ>>
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /7ο ΤΜ
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΟΣΤΙΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ <<ΘΗΣΕΑΣ>>
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /7ο ΤΜ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΟΣΕ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

Επισκεφθείτε µέσω της ιστοσελίδας του Επιµελητηρίου µας www.veth.gov.gr
•
Την ηλεκτρονική πλατφόρµα που προσφέρει Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Συνηγόρου του
Βιοτέχνη στο www.bizhelp.gr για οποιοδήποτε πρόβληµα αντιµετωπίζετε µε ∆ηµόσια
Υπηρεσία ή θέλετε να υποβάλλετε οποιοδήποτε ερώτηµα.
•
Την ηλεκτρονική πλατφόρµα που προσφέρει Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής ∆ικτύωσης b2bmall ή
στο www.b2bmall.eu, προκειµένου να ενηµερώνεστε και να προµηθεύεστε προϊόντα µελών
του επιµελητηρίου.

