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Αγαπητοί συνάδελφοι,
Η χρονιά που σε λίγες ηµέρες θα καλωσορίσουµε, αποτελεί το έτος, που σε
µεγάλο βαθµό θα καθορίσει την πορεία της χώρας µας. Τη νέα χρονιά
περισσότερο παρά ποτέ οφείλουµε να εργαστούµε συστηµατικά. Με σχέδιο,
σαφείς στόχους και προτάσεις, επιµονή για την υλοποίησή τους, µπορούµε να
µετατρέψουµε το 2014 σε χρονιά ελπίδας. Τώρα είναι η ώρα, όλοι µαζί, µε
αισιοδοξία, να αναλάβουµε δηµιουργική δράση για την ενίσχυση της
επιχειρηµατικότητας.
Το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης και το 2014 θα συνεχίσει να στέκεται
αδιάλειπτα στο πλευρό των µελών του, αφουγκραζόµενο τις ανησυχίες τους,
στηρίζοντας, ενηµερώνοντας, παρέχοντας αναβαθµισµένες υπηρεσίες και
καταθέτοντας προτάσεις προς την πολιτεία προκειµένου να βρεθούν οι βέλτιστες
δυνατές λύσεις στα προβλήµατα που ταλανίζουν τον επιχειρηµατικό
κόσµο.
Η διοίκηση του επιµελητηρίου και εγώ προσωπικά σας ευχόµαστε από καρδιάς
χρόνια πολλά, γεµάτα υγεία και ευτυχισµένος ο καινούργιος χρόνος.
Παναγιώτης Παπαδόπουλος
Πρόεδρος Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας : Κοινοποίηση
απόφασης λειτουργίας εµπορικών καταστηµάτων
Β.Ε.Θ. : Λουκέτο έβαλαν 1.546 βιοτεχνίες
το 2013
∆εν φαίνεται να επαληθεύεται το… success story για τη
βιοτεχνική κοινότητα της Θεσσαλονίκης καθώς την τρέχουσα
χρονιά προσέθεσε στη µακρά αλυσίδα των λουκέτων άλλους
1.546 κρίκους. Η µικροµεσαία επιχειρηµατικότητα της
Θεσσαλονίκης, που αποτελεί το µεγάλο ασθενή της κρίσης,
δέχτηκε και το 2013 καίρια πλήγµατα µε αποτέλεσµα να
περιοριστεί περαιτέρω, την ώρα µάλιστα που η διάθεση για
έναρξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας βαίνει συνεχώς
µειούµενη.
η

Πιο συγκεκριµένα το διάστηµα από 1 Ιανουαρίου µέχρι 16
∆εκεµβρίου του τρέχοντος έτους ο χαρακτηριστικός ήχος της
κλειδωνιάς του λουκέτου ήχησε σε 1.546
βιοτεχνικές
επιχειρήσεις, ήτοι 4,4 βιοτεχνίες καθηµερινά, στη
Θεσσαλονίκη, αποχαιρετούσαν την ενεργό δράση.
Στο αντίστοιχο διάστηµα πέρυσι 1.770 βιοτεχνίες κατέβασαν
ρολά, ενώ στο σύνολο του 2012 τα λουκέτα άγγιξαν τα 1.921.

Σύµφωνα µε την από 24.10.2013 απόφαση της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αναφορικά µε τη
λειτουργία των εµπορικών καταστηµάτων προαιρετικά και
σε άλλες Κυριακές, πέραν των υπό του νόµου
προβλεπόµενων,
Επιτρέπεται η λειτουργία των εµπορικών καταστηµάτων
προαιρετικά και άλλες Κυριακές πέραν των υπό του νόµου
προβλεπόµενων , ως εξής :
Α. Την τελευταία Κυριακή του έτους σε όλη την
Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης
Β. Τις δύο Κυριακές λειτουργίας της ∆ιεθνούς Έκθεσης
Θεσσαλονίκης στην περιοχή του ∆ήµου Θεσσαλονίκης.
Τα εµπορικά καταστήµατα θα λειτουργούν τις Κυριακές,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 16 του Ν.4177/2013,
εντός του πλαισίου ωραρίου, ήτοι από τις 11.00 έως τις
20.00 µε τις ακόλουθες προϋποθέσεις.

Ωστόσο, και παρά το ζοφερό κλίµα που επικρατεί στην
αγορά, µε τις επιχειρήσεις που βγαίνουν εκτός δράσης να
αποτελούν καθηµερινό φαινόµενο, οι διαγραφές όπως αυτές
προκύπτουν από το µητρώο του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου
η
Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) στο διάστηµα από 1 Ιανουαρίου µέχρι
16 ∆εκεµβρίου του 2013, είναι µειωµένες κατά 12,6%, έναντι
του αντίστοιχου περσινού διαστήµατος.

Α. Να έχουν συνολική επιφάνεια εµβαδού, όπως αυτό
αναγράφεται στο λογαριασµό παροχής ηλεκτρικού
ρεύµατος ρεύµατος, µέχρι 250 τετραγωνικά µέτρα.

Μεγάλο ‘ασθενή’ το εξεταζόµενο διάστηµα αποτελούν οι
ατοµικές επιχειρήσεις καθώς 1.194 διαγράφησαν από το
µητρώο του ΒΕΘ και ακολουθούν οι οµόρρυθµες
επιχειρήσεις µε 268 διαγραφές. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το
αντίστοιχο περσινό διάστηµα 1.419 ατοµικές επιχειρήσεις
έπαψαν να λειτουργούν.

Γ. Να µην λειτουργούν µε συµφωνίες συνεργασίας τύπου
«κατάστηµα εντός καταστήµατος» (shope-in-a- shop) και
να µην βρίσκονται σε «εκπτωτικά καταστήµατα (“outlet”) ,
εµπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά .

Την πρωτιά στους λόγους διαγραφής και το 2013 κατέχουν οι
επιχειρήσεις που κρίθηκαν ασύµφορες µε τον αριθµό αυτών
να αγγίζει 826, όταν ένα χρόνο πριν έφτασαν τις 1.116.
Αυξηµένος σε σχέση µε πέρυσι είναι ο αριθµός των
επιχειρήσεων που οδηγήθηκαν σε κλείσιµο λόγω
συνταξιοδότησης (407), έναντι 362 το 2012.

Με τον ΟΠΕ στην Seoul Food & Hotel

656 επιχειρήσεις εντάχθηκαν στο δυναµικό του Β.Ε.Θ.
Οριακά µειωµένες ήταν οι εγγραφές της τρέχουσας χρονιάς
καθώς έφτασαν τις 656, όταν ένα χρόνο πριν άγγιζαν τις 686.
∆υναµικά παρούσες οι ατοµικές επιχειρήσεις, καθώς έναρξη
έκαναν 481.Σηµειώνεται, πάντως, ότι οι διαγραφές είναι
υπερδιπλάσιες των εγγραφών, γεγονός που καταδεικνύει την
απροθυµία των εν δυνάµει επιχειρηµατιών για έναρξη
δραστηριότητας.
«Η αρνητική κατάσταση που επικρατεί στο επιχειρείν,
ευρύτερα, µεταφράζεται µέσα από τις εγγραφές και
διαγραφές των βιοτεχνιών της Θεσσαλονίκης. Ο αριθµός των
λουκέτων της τρέχουσας χρονιάς είναι ούτως ή άλλως
µεγάλος, µε αποτέλεσµα να αναρωτιέται κανείς αν υπάρχουν
περιθώρια και για νέα, αλλά και για το τι µπορούµε να
περιµένουµε το 2014, όταν δυστυχώς, επί του παρόντος, δεν
διαφαίνεται φως στο τούνελ της κρίσης» σηµειώνει ο
πρόεδρος
του
ΒΕΘ
Παναγιώτης
Παπαδόπουλος,
υπογραµµίζοντας ότι «η ανελέητη λιτότητα, οι συνεχείς
φοροεπιδροµές και η ανασφάλεια σπρώχνουν την
επιχειρηµατικότητα σε κακοτράχαλο δρόµο, µε ελάχιστα
περιθώρια επιστροφής».
«Η αντοχή της ελληνικής κοινωνίας έχει εξαντληθεί και αυτό
οφείλουν να το αναγνωρίσουν και οι εταίροι µας. Επιπλέον θα
πρέπει να γίνει κοινός τόπος ότι η Ελλάδα θα µπορέσει να
επανέλθει σε αναπτυξιακή τροχιά µόνο µε στοχευµένες
κάθετες παρεµβάσεις και όχι µε νέα οριζόντια µέτρα» τονίζει ο
πρόεδρος του ΒΕΘ.

Β. Να µην ανήκουν υπό οποιαδήποτε νοµική σχέση σε
αλυσίδα καταστηµάτων, εξαιρούµενων των περιπτώσεων
συµβάσεων ιδιόχρησης, (Franchise)

Ο Ελληνικός Οργανισµός Εξωτερικού Εµπορίου (ΟΠΕ)
συµµετέχει στη ∆ιεθνή Έκθεση Seoul Food & Hotel, που
θα πραγµατοποιηθεί στη Σεούλ, Κορέα, από 1318.5.2013, στο εκθεσιακό χώρο Kintex Korea
International Exhibition Centre..
Τα προϊόντα που προβάλλονται στην έκθεση είναι: γενικά
τρόφιµα, αλκοολούχα και µη ποτά, γαλακτοκοµικά,
προϊόντα αρτοποιίας & ζαχαροπλαστικής, snack,
κατεψυγµένα, προϊόντα κρέατος, παραδοσιακά φαγητά,
προϊόντα υγιεινής διατροφής, φρούτα και λαχανικά, ψάρια,
φρέσκα προϊόντα κ.α. καθώς και υλικά συσκευασίας και
εξοπλισµού.
Το κόστος συµµετοχής είναι 440 ευρώ / τ.µ.& 23% ΦΠΑ και
περιλαµβάνει ενοίκιο χώρου, κατασκευή και εξοπλισµό
stand (premium package), αποστολή στην έκθεση και
ασφάλιση των εκθεµάτων (δεν περιλαµβάνεται η
επιστροφή τους στην Ελλάδα), τεχνικές και λειτουργικές
δαπάνες του περιπτέρου( παροχή και κατανάλωση
ηλεκτρικού ρεύµατος, καθαρισµός stand), επιτόπια
παρουσία βοηθητικού προσωπικού, καταχώρηση του
εκθέτη στον επίσηµο κατάλογο της έκθεσης.
Ηµεροµηνία υποβολής αιτήσεων το αργότερο µέχρι 31-12014.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν
να επικοινωνούν µε τον ΟΠΕ [κο Κλεόβουλος Μπούζος]
τηλ. 2310 510047, fax 2310 510046 e-mail kleo@hepo, site
www.hepo.gr,
ή να επισκέπτονται την ιστοσελίδα
www.seoulfood.co.kr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στα
Τίρανα,
απέστειλε
ενηµερωτικό δελτίο µε οικονοµικές, εµπορικές και
επιχειρηµατικές ειδήσεις για το µήνα Νοέµβριο 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 21 έως 30
Νοεµβρίου 2013 και
για την περίοδο 1 έως 10
∆εκεµβρίου 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

ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ
Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στο Σαράγεβο, απέστειλε
ενηµερωτικό σηµείωµα σχετικά µε την προοπτική
διείσδυσης ελληνικών προϊόντων του κλάδου τροφίµων και
ποτών στην αγορά της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν
να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στο Σαράγεβο, ecocom-sarajevo@mfa.gr ή την
ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr

Προβλήµατα από το νέο καθεστώς εισαγωγής
προϊόντων βιολογικής καλλιέργειας από τη Νότια Κορέα.
Η Ελληνική Πρεσβεία στη Σεούλ µας ενηµερώνει ότι από
1/1/2014 θα τεθεί σε ισχύ νέο νοµοθετικό καθεστώς για τις
ετικέτες των εισαγόµενων προϊόντων βιολογικής καλλιέργειας
και θα γίνονται δεκτές µόνο οι πιστοποιήσεις που γίνονται
σύµφωνα µε το κορεάτικο σύστηµα. Μέχρι τώρα η Κορέα
έκανε δεκτές τις ευρωπαϊκές επίσηµες πιστοποιήσεις
βιολογικών προϊόντων. Να σηµειωθεί ότι µέχρι να γίνουν οι
διαπραγµατεύσεις για τη σύναψη συµφωνίας αµοιβαίας
αναγνώρισης
πιστοποιήσεων
προϊόντων
βιολογικής
καλλιέργειας οι µόνες ευρωπαϊκές εταιρίες πιστοποίησης που
έχουν διαπιστευτεί σύµφωνα µε το κορεάτικο σύστηµα, είναι η
ολλανδική
“
Control
Union”
http://certification.controlunion.com/contactus.aspx και
η
γαλλική “ Ecocert “ , http://www.ecocert.com/contact.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν
να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στη Σεούλ, ΑΓΟΡΑ, http://agora.mfa.gr.

ΚΥΠΡΟΣ
Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Λευκωσία, απέστειλε την ετήσια
έκθεση γραφείου ΟΕΥ Λευκωσίας για την οικονοµία της
Κύπρου και τις ∆ιµερείς Οικονοµικές και Εµπορικές Σχέσεις
Ελλάδας – Κύπρο για το 2012.
Καθώς και ενηµερωτικό σηµείωµα σχετικά µε την αγορά
κρασιού στην Κύπρο.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν
να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στη Λευκωσία, agora.mfa/gr/cyprus@mfa.gr ή την
ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr
ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ

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 τον
∆εκέµβριο του 2013.
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
IΡΑΚ
Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Ερµπίλ
της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Βαγδάτη, απέστειλε
ενηµερωτικό σηµείωµα σχετικά µε την Προκήρυξη της Γεν.
∆/νσης Υδάτων και Αποχέτευσης του Υπουργείου ∆ήµων
και Τουρισµού της KRG για την προµήθεια ενός
εκατοµµυρίου υδροµετρητών (water meters)
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν
να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ Ερµπίλ
της Ελλάδας στη Βαγδάτη , ecocom-erbil@mfa.gr ή την
ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr
ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μόσχα, απέστειλε την ετήσια
έκθεση για την οικονοµία της Ρωσικής Οµοσπονδίας και τις
∆ιµερείς Οικονοµικές και Εµπορικές Σχέσεις Ελλάδας –
Ρωσικής Οµοσπονδίας για το 2012.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν
να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στη Μόσχα, ecocom-moscow@mfa.gr ή την
ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr

Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σεούλ, απέστειλε:
•
Ενηµερωτικό σηµείωµα σχετικά µε την πιστοποίηση
της καταγωγής των ελληνικών προϊόντων µε βάση
τη Συµφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών Ευρωπαϊκής
‘Ενωσης - Νοτίου Κορέας.
•
Ενηµερωτικό σηµείωµα σχετικά µε Κοινοτικό
πρόγραµµα εκπαίδευσης στελεχών επιχειρήσεων
για την αγορά της Κορέας και της ΙαπωνίαςExecutive Training Program (ETP).
•
Ενηµερωτικό σηµείωµα σχετικά µε την κορεάτικη
αγορά κρασιού.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν
να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στη Σεούλ, ecocom-seoul@mfa.gr ή την ιστοσελίδα
του ΒΕΘ www.veth.gov.gr

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
η

79 ∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ INTERNATIONAL GREEN WEEK
Πόλη: Βερολίνο, Γερµανία
Ηµεροµηνία: 17-26 Ιανουαρίου 2014
Εκθέµατα: τρόφιµα, ποτά
Πληροφορίες: Εταιρία Boulevard Media Group κος Μπάρτζης
τηλ.: 210-7454747
e-mail: events@blvd-group.net

∆ιαγωνισµοί στην Ελλάδα
727

27/12/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 13/2013 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ AIS ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ
ΣΩΜΑΤΟΣ- ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΤΗΛ: 210 4191081

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

756

27/12/2013
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
∆ΗΜΟΣΙΟΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
η
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΛ: 2313 304078

∆ΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

807

27/12/2013
ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 032/2013 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ Γ' ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ
ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ∆ΥΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΚΛΙΝΕΣ ΚΑΙ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΗΛ: 2313 324365

ΓΝΘ "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ"
∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΟΜΕΝΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

779

30/12/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 11/2013 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ
ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΤΗΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ 4.2. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ MEDDIET: MEDITERRANEAN
DIET AND ENCHANCEMENT OS TRADITIONAL FOODSTUFF (ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ
ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ’ ΤΗΛ.: 27210 62200

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

781

30/12/2013 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ3, ΠΕ4 ΚΑΙ ΠΕ5 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΑΓΡΟ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ∆ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ» ΣΤΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΙΡΑ ∆ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑ∆Α-ΠΓ∆Μ 20072013 ΤΗΛ: 23410 24580

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

806

30/12/2013
ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 033/2013 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ
ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ "ΑΜΑΛΘΕΙΑ" ΤΗΛ:
2313 324365

ΓΝΘ "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ"
∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΟΜΕΝΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

757

31/12/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 23520 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ «ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΠΑΝΑΡΚΑ∆ΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Ο ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ – ΤΡΟΠΑΙΩΝ-∆ΗΜΗΤΣΗΝΑΣΑΣΤΡΟΥΣ & ΛΕΩΝΙ∆ΙΟΥ, ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ ΤΗΛ.: 2713 601709

ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑ∆ΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ»

805

02/01/2014 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 034/2013 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ
ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ "ΧΡΥΣΑΛΙ∆Α"
ΤΗΛ: 2313 324365

ΓΝΘ "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ"
∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΟΜΕΝΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

751

03/01/2014 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 7/2013 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙ∆ΟΥΣ «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ( ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΣΚΥΛΟΙ
ΠΕΡΙΠΟΛΙΑΣ)» ΤΗΛ: 210 6926798

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

797

03/01/2014 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 55/13 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΛΟΖ "CYLINDER ASSY"ΤΗΛ: 210 8705015

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

804

03/01/2014 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 035/2013 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ
ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ "ΝΟΣΤΟΣ"
ΤΗΛ: 2313 324365

ΓΝΘ "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ"
∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΟΜΕΝΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Επισκεφθείτε µέσω της ιστοσελίδας του Επιµελητηρίου µας www.veth.gov.gr
•
Την ηλεκτρονική πλατφόρµα που προσφέρει Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Συνήγορου του
Βιοτέχνη bizhHELP ή στο www.bizhelp.gr για οποιοδήποτε πρόβληµα αντιµετωπίζεται µε
∆ηµόσια Υπηρεσία ή θέλετε να υποβάλλεται 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.

