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Ρύθµιση Οφειλών Ασφαλιστικών Ταµείων
Τη δυνατότητα να ρυθµίσουν οφειλές που είχαν έως το τέλος του
2012 προς τα ασφαλιστικά ταµεία έως και σε 100 δόσεις, µε
ελάχιστη µηνιαία καταβολή τα 50 ευρώ, δίνει εγκύκλιος του
υπουργού Εργασίας.
Μόνο τα φυσικά πρόσωπα τα οποία δεν ασκούν επιχειρηµατική
δραστηριότητα και οφείλουν στα ασφαλιστικά ταµεία ποσά έως
5.000 ευρώ και δεν µπορούν να εξοφλήσουν τις ληξιπρόθεσµες
εισφορές στα Ταµεία µε το σύστηµα των 48 δόσεων, θα µπορούν
να κάνουν χρήση της ευεργετικής ρύθµισης έως 100 δόσεις,
αναλόγως του εισοδήµατός τους και µε ελάχιστο ποσό δόσης τα 50
ευρώ.
Και αυτό σε αντίθεση µε την αντίστοιχη απόφαση του υπουργείου
Οικονοµικών, στην οποία ορίζεται ως ελάχιστη δόση το ποσό των
15 ευρώ ακόµη και για οφειλή που υπερβαίνει τις 5.000 ευρώ.
Εποµένως, σε αυτήν την κατηγορία εντάσσονται ασφαλισµένοι
που αυτασφαλίζονται καθώς και ελεύθεροι επαγγελµατίες οι
οποίοι έχουν κλείσει τις επιχειρήσεις τους και είναι σε
διαδικασία σύνταξης.
Αυτό ορίζει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για τους όρους και τις
προϋποθέσεις ένταξης στη ρύθµιση «νέας αρχής» των οφειλών
στα Ταµεία. Σύµφωνα µε το σχέδιο, το οποίο φέρει την υπογραφή
του αρµόδιου υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση, ο ανώτατος
αριθµός δόσεων για όλες τις άλλες περιπτώσεις οφειλετών δεν
µπορεί να υπερβαίνει τις 48, οι οποίες δεν εκτείνονται πέραν της
30ής Ιουνίου του 2017.
Όσοι ενταχθούν στη νέα ρύθµιση θα απολέσουν τις όποιες
διευκολύνσεις είχαν από προηγούµενες ρυθµίσεις. Η νέα
ρύθµιση έως και 48 δόσεων αφορά τις υποχρεώσεις προς τα
Ταµεία έως τις 31.12.2012.
Εποµένως, ο οφειλέτης για να κάνει χρήση των νέων διατάξεων
αποπληρωµής ασφαλιστικών εισφορών παλαιότερων χρόνων
πρέπει, αρχικώς, να εξοφλήσει τις οφειλές του 2013 –εάν
υπάρχουν τέτοιες– µέσω της πάγιας ρύθµισης και στη συνέχεια
να κάνει αίτηση για την ένταξη των παλαιότερων οφειλών.
Αυτό σηµαίνει ότι το χρέος του, το οποίο διαµοιράζεται σε παλαιό
και νεότερο, θα ενταχθεί σε δύο ρυθµίσεις: Το χρέος του 2013 θα
υπαχθεί στην πάγια ρύθµιση 12 δόσεων (για τις εφορίες η
αντίστοιχη απόφαση του υπουργείου Οικονοµικών ορίζει έως και
24 δόσεις) και στη συνέχεια το χρέος µε κεφαλαιοποίηση έως
31.12.2012 θα υπαχθεί στο σύστηµα των 48 δόσεων.

Για όλους όσοι ενταχθούν στη ρύθµιση θα χορηγείται µηνιαίο
αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας, στο οποίο θα
αναγράφεται και το υπολειπόµενο ποσό οφειλής. Από την ευνοϊκή
ρύθµιση των 48 δόσεων εξαιρούνται όσοι οφειλέτες Ταµείων έχουν
καταδικαστεί ή έχει ασκηθεί κατ’ αυτών ποινική δίωξη.

Πολλές οι δυνατότητες για επιχειρηµατικές συνεργασίες σε
Τουρκία και Βουλγαρία.
Η ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα σκανάρει… την τουρκική
αγορά
To εφαλτήριο για την ευκολότερη διείσδυση των ελληνικών
επιχειρήσεων στην πολλά υποσχόµενη αγορά της Τουρκίας, επιχειρεί
να αποτελέσει η ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα που το επόµενο
διάστηµα διοργανώνει σειρά επαφών σε επιλεγµένες πόλεις εκτός
της Κωνσταντινούπολης. Συγκεκριµένα εκπρόσωποι της ελληνικής
πρεσβείας θα µεταβούν το αµέσως επόµενο διάστηµα στο
Ντιγιαρµπακίρ, που βρίσκεται στη ΝΑ πλευρά της Τουρκίας, η οποία
αποτελεί µία αναξιοποίητη περιοχή και έχει συγκεντρώσει το
ενδιαφέρον πολλών επιχειρηµατιών. Στόχος της ελληνικής πρεσβείας
είναι η διερεύνηση επιχειρηµατικού ενδιαφέροντος και η ανάπτυξη
των διµερών σχέσεων. Στο πλαίσιο αυτό µέχρι τα τέλη του 2013 θα
επισκεφτεί 15 περιοχές της γειτονικής χώρας, µεταξύ των οποίων την
Άγκυρα, την Σµύρνη, την Προύσα, το Γκαζιαντέπ, την Καισάρεια, το
Ικόνιο, την Τραπεζούντα, την Σαµψούντα, την Αντιόχεια, το Μαρντίν
και το Ντιγιαρµπακίρ.
Η προσπάθεια για είσοδο σε άλλες περιοχές, πλην της
Κωνσταντινούπολης γίνεται καθώς η εν λόγω πόλη κρίνεται
κορεσµένη, και αυτό γιατί το 50% των ελληνικών επιχειρήσεων
(δραστηριοποιούνται περί τις 500, σε τοµείς όπως ο τραπεζικός, τα
τρόφιµα και η ενέργεια) εδρεύουν σε αυτή.
Από το σύνολο των επιχειρήσεων, πολλές παραµένουν ανενεργές
και είναι απλά εγγεγραµµένες στα µητρώα των επιµελητηρίων, µε
αποτέλεσµα περίπου 60 να θεωρούνται οι πλέον σηµαντικές. Αξίζει
να σηµειωθεί ότι ελληνικές επενδύσεις στην Τουρκία ξεπερνούν τα
6,5 δισ. δολάρια.
Στον αντίποδα βρίσκονται οι τουρκικές επενδύσεις στην Ελλάδα,
που περιορίζονται σε περίπου 8 εταιρείες στους τοµείς: τραπεζικό,
επίπλων, µαρίνες, ένδυσης και χαρτοβιοµηχανία µε συνολικό
επενδεδυµένο κεφάλαιο περίπου στα 70 εκ. ευρώ.
Αυτά τόνισε µεταξύ άλλων, ο γενικός σύµβουλος Οικονοµικών και
Εµπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) Β' της ελληνικής πρεσβείας στην
Άγκυρα, Χαράλαµπος Κουναλάκης, στη διάρκεια εκδήλωσης για την
παρουσίαση των «χαρακτηριστικών» της τουρκικής και της
βουλγαρικής αγοράς σε επιχειρηµατίες. Την εκδήλωση διοργάνωσε
το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία µε το
Γραφείο της αναπληρωτού γενικής γραµµατέως ∆ιεθνών
Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας Υπουργείου
Εξωτερικών Μάγδας Καρακόλη και την Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας-Αντιπεριφέρεια Εξωστρέφειας, Καινοτοµίας και Νέων
Τεχνολογιών.
Κίνητρα για επενδύσεις
Ο κ. Κουναλάκης αναφέρθηκε στα κίνητρα που δίνονται στους
επενδυτές στη γειτονική µας χώρα. Συγκεκριµένα τα κίνητρα που
δίνονται, ανάλογα µε το είδος, το ύψος, τον τοµέα και της περιοχής
επένδυσης, περιλαµβάνουν: µείωση συντελεστών εταιρικής
φορολόγησης και φορολόγησης εισοδήµατος, µείωση εργοδοτικών
εισφορών για την κοινωνική ασφάλιση, παραχωρήσεις γης, εξαίρεση
καταβολής ΦΠΑ, εξαίρεση τελωνειακών επιβαρύνσεων, επιστροφή
ΦΠΑ. Η κατηγοριοποιείται σε 6 κατηγορίες ανάλογα µε το ποιες
περιοχές ευνοούνται περισσότερο. Στην κατηγορία 6 ανήκουν οι
νοµοί που ευνοούνται περισσότερο (ΝΑ Τουρκία).

∆ιµερείς εµπορικές σχέσεις

Τρίτος ξένος επενδυτής στη Βουλγαρία η Ελλάδα

Στο µεταξύ, σε αναπτυξιακή τροχιά βρίσκονται την τελευταία
δεκαετία
οι
ελληνοτουρκικές
εµπορικές
σχέσεις.
Είναι
χαρακτηριστικό ότι οι ελληνικές εξαγωγές από 369 εκατ. ευρώ το
2002 εκτοξεύτηκαν το 2012 σε 2,6 δις ευρώ. Ωστόσο οι ελληνικές
εξαγωγές προς την Τουρκία αντιπροσωπεύουν µόλις το 1,06% των
τουρκικών εισαγωγών από ολόκληρο τον κόσµο και από τις 65.500
εισαγωγικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη χώρα, µόνο οι
2.201 (το 3,2%) εισάγουν από την Ελλάδα.

Σύµφωνα µε την κα. Βούλγαρη «η δραστηριότητα των ελληνικών
επιχειρήσεων στην Βουλγαρία γνώρισε µεγάλη ώθηση από το 2000
και, ύστερα από µία προσωρινή υποχώρηση κατά την διετία 2002–
2004, έφθασε σε ύψος ρεκόρ το 2007 για να υποχωρήσει εκ νέου
το 2008 υπό το κράτος της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης».

Οι εξαγωγές της χώρας µας αφορούν κυρίως πετρελαιοειδή,
πλαστικά και βαµβάκι. Οι τουρκικές εξαγωγές προς την Ελλάδα
έφθασαν από 645 εκ. ευρώ το 2002, τα 1,02 δισ. ευρώ το 2012.
Σύµφωνα µε στοιχεία του 2012, η Τουρκία είναι η πρώτη χώρα
πελάτης της Ελλάδας, εφόσον υπολογίσουµε στις ελληνικές
εξαγωγές και τα πετρελαιοειδή και η έκτη χωρίς αυτά. Τουρκικό
ενδιαφέρον παρατηρείται για πετρελαιοειδή – λιπαντικά,
παρασκευάσµατα φρούτων και λαχανικών, ζώντα ζώα, ανόργανα
χηµικά, προϊόντα σιδήρου και χάλυβα, µηχανήµατα οπτικής –
µετρήσεων, δέρµατα, καλλυντικά, διάφορα δοµικά υλικά, ιατρικά –
φαρµακευτικά, πλαστικές ύλες – µονωτικά, µηχανήµατα γραφείου,
ηλεκτρικές συσκευές και προϊόντα ξυλείας.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο κατασκευαστικός κλάδος, µε
την Τουρκία να αποτελεί τη δεύτερη µεγαλύτερη κατασκευαστική
βιοµηχανία παγκοσµίως µετά την Κίνα, µε διαφορά 33 εταιρειών. Οι
30 µεγαλύτερες εταιρείες από τον κατάλογο των 225 top εταιρειών
εδρεύουν και δραστηριοποιούνται στην Τουρκία και έχουν αναλάβει
έργα σε Αφρική, Ασία και Μ. Ανατολή.
Σηµειώνεται ότι ο
κατασκευαστικός κλάδος αντιπροσωπεύει το 6% του ΑΕΠ της
χώρας και απασχολεί 1,5 εκατ. εργαζόµενους.
Επιπλέον σηµαντικές προοπτικές παρουσιάζονται και για τον κλάδο
τροφίµων και ποτών, ιδιαίτερα βιολογικά και delicatessen. «Αν και
δασµολογικά προστατευµένος, εντούτοις, µε την αύξηση του
τουριστικού τουρκικού ρεύµατος προς την Ελλάδα, οι Τούρκοι
καταναλωτές τα γνωρίζουν και στη συνέχεια τα αναζητούν στην
ντόπια αγορά» ανέφερε ο κ. Κουναλάκης.
Αισιόδοξα σενάρια για τον τουρισµό
Σε ελκυστικό προορισµό για τους Τούρκους τουρίστες έχει εξελιχθεί
η Ελλάδα µε το ενδιαφέρον τους να εστιάζεται εκτός της Βόρειας
Ελλάδας (Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Ξάνθη, και Αλεξανδρούπολη) στα
ελληνικά νησιά και κυρίως σε Μύκονο, Σαντορίνη, Ρόδο, Κω,
Μυτιλήνη, Χίο, Σάµο και Κρήτη). Οι τούρκοι τουρίστες επιλέγουν
προορισµούς µε ιστορικό και πολιτιστικό υπόβαθρο, µε δυνατότητα
αγορών και ψυχαγωγίας.

Επίσης ταξιδεύουν και για θρησκευτικούς λόγους.
Μάλιστα
παρουσιάζοντας τα στοιχεία για την τουριστική συνεργασία της
Ελλάδας µε την Τουρκία, ο κ. Κουναλάκης σηµείωσε πως, πάνω
από 30
µεγάλα τουριστικά
πρακτορεία
της Τουρκίας
συµπεριλαµβάνουν την Ελλάδα στους τουριστικούς τους
προορισµούς.
Ενδεικτικό της κινητικότητας που επικρατεί είναι ότι το 2012,
σηµειώθηκε αύξηση 57,6% των Τούρκων τουριστών στην Ελλάδα
σε σχέση µε το 2011, (ήτοι από 62.226 τουρίστες το 2011 φθάσαµε
τους 98.062 το 2012). Συνολικά, το 2012 αφίχθησαν στην Ελλάδα
περίπου 500.000 Τούρκοι τουρίστες µε κανονικές βίζες του 2012
(αλλά και παρελθόντων ετών), µε πράσινα διαβατήρια καθώς και µε
κρουαζιερόπλοια.
Για το σύνολο του 2013 οι εκτιµήσεις ανεβάζουν τον αριθµό των
τουριστών σε 1 εκατ., ενώ µόνο στους πρώτους δύο µήνες του
2013, σηµειώθηκε αύξηση 100% στον αριθµό των Τούρκων
επισκεπτών στην Ελλάδα
Μεγάλη η… γκάµα για συνεργασία Ελλάδας - Βουλγαρίας
Στις δυνατότητες συνεργασίας, της Ελλάδας µε τη Βουλγαρία στον
τοµέα του τουρισµού αναφέρθηκε η γραµµατέας Οικονοµικών και
Εµπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) Β' της ελληνικής πρεσβείας στη
Σόφια, Θεολογία Βούλγαρη. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που
παρουσίασε η Ελλάδα αποτελεί έναν από τους πλέον αγαπηµένους
τουριστικούς προορισµούς των Βουλγάρων, ενώ οι Έλληνες
''ανήκουν'' στην πρώτη τριάδα των επισκεπτών των χειµερινών
θερέτρων της Βουλγαρίας.
Επιπλέον οι σηµαντικές ευκαιρίες συνεργασίας καταγράφονται και
στον τοµέα των τροφίµων και ποτών, καθώς, ελληνικά φρούτα και
λαχανικά, ελαιόλαδο και ψάρια, ήδη, κυριαρχούν στη βουλγαρική
αγορά.

Στη γενική κατάταξη των ξένων επενδυτών στην Βουλγαρία, η
Ελλάδα διατηρεί την τρίτη θέση, µετά την Αυστρία και Ολλανδία, µε
άµεσες επενδύσεις ύψους € 3,5 δις , αντίστοιχα.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Εθνικής Τράπεζας Βουλγαρίας (ΒΝΒ),
το 2012 καταγράφηκαν καθαρές εκροές ελληνικών επενδυτικών
κεφαλαίων της τάξης των 99 εκατ. ευρώ. Πάντως, τα εν λόγω
προσωρινά στοιχεία συχνά υπόκεινται σε µεταγενέστερες
αναθεωρήσεις, σηµείωσε.
Για τις ελληνικές επενδύσεις στη Βουλγαρία ανέφερε πως
παρατηρείται µία ευρεία διασπορά τους σε διάφορους τοµείς, µε
σηµαντικότερο τον χρηµατοπιστωτικό (µε τους 4 τραπεζικούς
οµίλους: Εθνική, Alpha Bank, Eurobank, Πειραιώς).
Παρά την κρίση, το 2012, οι ελληνικές εξαγωγές σηµείωσαν αύξηση
18% και υπερέβησαν το 1,5 δισ. ευρώ. Για το 2012 η Βουλγαρία
ήταν ο τέταρτος προορισµός των ελληνικών προϊόντων ενώ το
2011 πέµπτος.
Αναφερόµενη η κα. Βούλγαρη στο επιχειρηµατικό περιβάλλον
σηµείωσε ότι στα θετικά συγκαταλέγονται: η δηµοσιονοµική Θέση
(χαµηλό έλλειµµα και χρέος), η γεωγραφική θέση/γειτνίαση µε την
Ελλάδα, το χαµηλό κόστος “doing business”, φορολογικό και
µισθολογικό (ενιαίος φορολογικός συντελεστής 10%, Φόρος
µερισµάτων 5%,ΦΠΑ 20%, Φόρος ακίνητης περιουσίας: 0,01 % 0,45%), η σταθερή νοµισµατική ισοτιµία (από 2002) και το γεγονός
ότι είναι µέλος της Ε.Ε. από το 2007. Στα αρνητικά
περιλαµβάνονται η γραφειοκρατία, η διαφθορά, η συχνά αδιαφανής
διαδικασία δηµοσίων διαγωνισµών, το αργό δικαστικό σύστηµα, ο
µικρός πληθυσµός 7,3 εκατ. ( χαµηλού σχετικά εισοδήµατος).
Π.Παπαδόπουλος: Στροφή σε µία νέα αναπτυξιακή φιλοσοφία
που θα στηρίζεται στην εξωστρέφεια
Την ανάγκη η Ελλάδα να στραφεί σε µία νέα αναπτυξιακή
φιλοσοφία που θα στηρίζεται στην εξωστρέφεια επεσήµανε ο
πρόεδρος του ΒΕΘ, Παναγιώτης Παπαδόπουλος, κατά τον
χαιρετισµό του στην χθεσινή εκδήλωση.
«Οι επιχειρήσεις και δη οι µικροµεσαίες δίνουν έναν άνισο αγώνα
επιβίωσης», τόνισε ο κ. Παπαδόπουλος, σηµειώνοντας ότι για να
επιτευχθεί ο στόχος της εξωστρέφειας απαιτείται σκληρή και
επίπονη δουλειά, δηµιουργία καινοτόµων προϊόντων από την
πλευρά των επιχειρηµατιών και συναίνεση και υπευθυνότητα από
την πολιτεία και τους παραγωγικούς φορείς».
Επιπλέον, σύµφωνα µε τον πρόεδρο του ΒΕΘ, η Ελλάδα
χρειάζεται να παράγει περισσότερα προϊόντα, τα οποία θα
εξάγονται και θα καταναλώνονται όχι µόνο εντός, αλλά και εκτός
των συνόρων της.
Μ. Καρακόλη: Το τρίπτυχο καινοτοµία, εξωστρέφεια και
δικτύωση ισχυρό θεµέλιο για την ανάκαµψη της οικονοµίας
Σύµφωνα µε την αναπληρωτή γενική γραµµατέα ∆ιεθνών
Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του
υπουργείου Εξωτερικών Μάγδα Καρακόλη «τρεις βασικές πτυχές
της επιχειρηµατικότητας οφείλουµε να προωθούµε δυναµικά: την
καινοτοµία, την εξωστρέφεια και τη δικτύωση».
Στο πλαίσιο αυτό όπως σηµείωσε η κα. Καρακόλη «το υπουργείο
Εξωτερικών
στηρίζει
κάθε
εξωστρεφή
επιχειρηµατική
δραστηριότητα, ανοίγοντας νέους δρόµους συνεργασίας των
ελλήνων επιχειρηµατιών µε επιχειρηµατίες του εξωτερικού».
Όπως τόνισε η ίδια «η λογική της κλειστής εγκλωβισµένης
οικονοµίας αποτελεί παρελθόν. Οι ελληνικές επιχειρήσεις µικρές και
µεγάλες έχουν σηµαντικά περιθώρια διεθνοποίησή τους».
Στις αγορές της Βουλγαρίας και της Τουρκίας αναφέρθηκε κατά το
χαιρετισµό της η Τζελίνα Μακραντωνάκη αντιπεριφερειάρχης
Εξωστρέφειας, Καινοτοµίας και Νέων Τεχνολογιών της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας.
«Η Κεντρική Μακεδονία οφείλει να πρωτοστατήσει στην
εξωστρέφεια της χώρας. Στην προσπάθεια αυτή η περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονία θα σταθεί αρωγός για τους επιχειρηµατίες»
υπογράµµισε η κα. Μακραντωνάκη υπογραµµίζοντας ότι οι αγορές
της Τουρκίας και της Βουλγαρίας διευκολύνουν τους επιχειρηµατίες
λόγω της µικρής τους γεωγραφικής απόστασης από την χώρα µας.

Μεταφέρονται πόροι για το Εξοικονοµώ κατ' Οίκον

Πρόγραµµα: “Επιχειρηµατική Επανεκκίνηση”

Σε µεταφορά των πόρων που απαιτούνται προκειµένου να
καλυφθεί η αυξηµένη ζήτηση κονδυλίων του προγράµµατος
Εξοικονοµώ κατ’ Οίκον στις Περιφέρειες Κεντρικής, ∆υτικής
Μακεδονίας και Νοτίου Αιγαίου προχωρά το υπουργείο
Ανάπτυξης.

Ξεκίνησε από την Μεγάλη Τετάρτη 01 Μαϊου 2013, το πρόγραµµα
«Επιχειρηµατική Επανεκκίνηση», που υπόσχεται δάνεια µε
ευνοϊκό επιτόκιο. Ειδικότερα, το πρόγραµµα υπόσχεται κεφάλαια
κίνησης και επενδυτικά δάνεια µε ευνοϊκό, επιδοτούµενο κατά
50% επιτόκιο για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις.

Συγκεκριµένα, µε εγκύκλιο του γενικού γραµµατέα ∆ηµοσίων
Επενδύσεων-ΕΣΠΑ κ. Γ. Γιαννούση παρέχεται η δυνατότητα
υπερδέσµευσης κονδυλίων ύψους 56 εκατ. ευρώ για την
περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 18 εκατ. ευρώ για την
περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας και 0,6 εκατ. ευρώ για την
περιφέρεια Ν. Αιγαίου. Οι πόροι θα εξευρεθούν µε µεταφορά από
άλλους άξονες των ΠΕΠ, από τα οποία χρηµατοδοτείται η δράση,
ή από άλλα επιχειρησιακά προγράµµατα, µετά από την
αναθεώρηση του ΕΣΠΑ που θα γίνει στο β’ εξάµηνο του 2013. Με
τα επιπλέον κονδύλια καλύπτονται οι ανειληµµένες υποχρεώσεις
για υπαγωγές εγκεκριµένων αιτήσεων, και επιπλέον δίνεται η
δυνατότητα να συνεχιστεί η εφαρµογή του προγράµµατος στις
συγκεκριµένες περιφέρειες.

Το υπουργείο Ανάπτυξης ανακοίνωσε την υπογραφή των
συµβάσεων µε τις 14 τράπεζες που θα συµµετάσχουν.
Τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα θα καλύψουν - ισόποσα µε το νέο
Ταµείο - το 50% των δανείων που θα χορηγηθούν, το συνολικό
ύψος των οποίων θα ανέλθει σε 550 εκατ. ευρώ. ∆ηλαδή το
υπουργείο µέσω του ΕΤΕΑΝ µετέχει µε 275 εκατ. ευρώ (άτοκα
δάνεια) και οι τράπεζες µε 275 εκατ. ευρώ (αν και όπως ειπώθηκε
δεσµεύθηκαν να παρέχουν δάνεια 330 εκατ. ευρώ). Το επιτόκιο
που αναµένεται από πλευράς υπουργείου να δίνουν οι τράπεζες
για το µερίδιό τους είναι 8 - 8,5% και έτσι µεσοσταθµικά το τελικό
επιτόκιο δανεισµού υπολογίζεται περί το 4,5%, αν και αυτό θα
φανεί στην πράξη από τις προσφορές των τραπεζών στους
υποψήφιους δανειολήπτες.

Υπενθυµίζεται ότι το πρόγραµµα Εξοικονοµώ κατ’ Οίκον, παρέχει
άτοκα δάνεια και επιχορηγήσεις προς τα νοικοκυριά για την
ενεργειακή
αναβάθµιση
κατοικιών,
διαµερισµάτων
και
πολυκατοικιών. Η συνολική δηµόσια δαπάνη είναι 396 εκατ.
Ευρώ και διαχειριστής του Ταµείου είναι η ΕΤΕΑΝ ΑΕ.

Τα δάνεια κεφαλαίου κινήσεως θα ανέρχονται από 10.000 έως
300.000 ευρώ ανάλογα µε τις λειτουργικές ανάγκες της
επιχείρησης και η διάρκεια αποπληρωµής τους δεν θα υπερβαίνει
τους 48 µήνες.

Στο πρόγραµµα έχουν υπαχθεί περισσότερες από 25.000
κατοικίες µε επιλέξιµους προϋπολογισµούς σχεδόν 250 εκατ.
ευρώ, ενώ έχουν ήδη εξοφληθεί επιλέξιµες δαπάνες 80 εκατ.
ευρώ σε δάνεια και 48 εκατ. ευρώ σε επιχορηγήσεις.
Το υπουργείο Ανάπτυξης βρίσκεται σε διαβουλεύσεις µε το
ΥΠΕΚΑ – το οποίο έχει την ευθύνη για το πρόγραµµα
Εξοικονοµώ κατ’ Οίκον - προκειµένου να απλοποιηθούν οι
προϋποθέσεις συµµετοχής, να επιταχυνθεί η υλοποίηση του
προγράµµατος και η απορρόφηση των πόρων.

Λήψη
προληπτικών µέτρων προστασίας από τους
κινδύνους των πυρκαγιών κατά την τρέχουσα θερινή
περίοδο
Σύµφωνα µε το υπ άριθµ. 8209/23.05.2013 έγγραφό της, η
Περιφερειακή ∆ιοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κεντρικής
Μακεδονίας, τµήµα Πυρασφάλειας, µας ενηµερώνει ότι είναι
απαραίτητο να συστήνονται στις βιοµηχανίες- βιοτεχνίες και
λοιπές επιχειρήσεις τα παρακάτω:
-Αποψίλωση των χόρτων από τους προαύλιους χώρους των
εγκαταστάσεων και την αποµάκρυνση όλων των υλικών που
µπορούν να αναφλεγούν και την τοποθέτησή τους σε ασφαλή
µέρη.
-Αποψίλωση των ξηρών χόρτων από τα πρανή των δρόµων, τους
ακάλυπτους κοινόχρηστους χώρους και τις πλατείες της ΒΙΠΕΘ.
-Επιθεώρηση και έλεγχο καλής λειτουργίας όλων των µέσων
πυροπροστασίας των εγκαταστάσεων.
-Λήψη όλων των γενικών και ειδικών προληπτικών µέτρων
πυρασφάλειας.
-Ανασυγκρότηση των οµάδων πυρασφάλειας οι οποίες να
βρίσκονται σε πλήρη ετοιµότητα και επιφυλακή.
-Αµέσως µετά τον θερισµό των σπαρµένων εκτάσεων που
βρίσκονταιεξωτερικά (περιµετρικά) των βιοµηχανιών – βιοτεχνιών
να γίνει όργωµα για τη δηµιουργία ζώνης πυροπροστασίας
(αντιπυρική) πλάτους τουλάχιστον 20 µέτρων και
-Σωστή διευθέτηση των υλικών που αποθηκεύονται στους
υπαίθριους
χώρους καθώς και πρόβλεψη διαδρόµων
πρόσβασης, σε περίπτωση πυρκαγιάς.
Ταυτόχρονα σας υπενθυµίζουµε την υπ΄αριθµ. 7/1996
πυροσβεστική διάταξη, όπου καθορίζονται
τα ελάχιστα
προληπτικά µέτρα πυροπροστασίας που πρέπει να λαµβάνονται
κατά την εκτέλεση θερµών εργασιών λόγω κατασκευών ή
επισκευών
σε κτίρια και εγκαταστάσεις καθώς και στους
ηµιυπαίθριους και υπαίθριους χώρους, µε σκοπό την πρόληψη
και αποτροπή πυρκαγιών και ατυχηµάτων στις βιοµηχανίεςβιοτεχνίες.

Τα επενδυτικά δάνεια διαµορφώνονται από 10.000 έως 800.000
ευρώ µε διάρκεια 5-12 έτη και δυνατότητα περιόδου χάριτος από
6 µήνες έως 2 έτη, ανάλογα µε το χρόνο υλοποίησης της
επένδυσης.

\
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να πληροφορούνται τα ειδικότερα
χαρακτηριστικά της συγκεκριµένης δράσης καθώς και των λοιπών
ενεργών δράσεων της ΕΤΕΑΝ ΑΕ, µέσω της ιστοσελίδας
www.etean.com.gr και από τις συνεργαζόµενες τράπεζες.
Οι τράπεζες που συµµετέχουν είναι : ALPHA BANK - ATTICA
BANK – ΕΘΝΙΚΗΤΡΑΠΕΖΑ - EFG EUROBANK SA - NEA
PROTON BANK – ΝΕΟΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ PROBANK A.E .-.ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ - ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ - ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ

Πρόγραµµα «ΠΑΒΕΤ 2013»

Η Γενική Γραµµατεία ΄Ερευνας Τεχνολογίας προκήρυξε το
πρόγραµµα
ΠΑΒΕΤ
2013
-Πρόγραµµα
Ανάπτυξης
Βιοµηχανικής ΄Ερευνας και Τεχνολογίας .
Σκοπός του είναι η ανάπτυξη της βιοµηχανικής έρευνας µε τη
χρηµατοδότηση έργων, που θα εκτελεστούν µε εγχώριες
επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ανεπτυγµένη παραγωγική
δραστηριότητα. Βασική επιδίωξη αποτελεί η προώθηση της
καινοτοµίας µε στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των
επιχειρήσεων µε την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών
υψηλής προστιθέµενης αξίας.
Το ΠΑΒΕΤ 2013 εστιάζεται στους εξής επιστηµονικούς και
τεχνολογικούς τοµείς : γεωργία, αλιεία, κτηνοτροφία και
βιοτεχνολογία – τρόφιµα, ποτά – ενέργεια – περιβάλλον – χηµικές
διεργασίες – φαρµακευτικά, καλλυντικά προϊόντα – υλικά –
πληροφορική, τηλεπικοινωνίες και αυτοµατισµοί.
Χρηµατοδοτούνται δαπάνες προσωπικού, για όργανα και
εξοπλισµό, για αγορά τεχνολογίας - τεχνογνωσίας, για έρευνα
επί συµβάσει, συµπληρωµατικές δαπάνες, αναλώσιµων και
άλλων εξόδων, κατοχύρωσης δικαιωµάτων βιοµηχανικής
ιδιοκτησίας.

∆ιαγωνισµοί στην Ελλάδα
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24/05/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 45/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΤΗΛ:213-2030136, 213-2030185 ΚΑΙ 213-2030195
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04/06/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 17/2012 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ – ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΙ∆ΕΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΗΛ:2313307147

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

309

04/06/2013
∆ΗΜΟΣΙΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΕΝΟΣ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ
VAN
ΓΙΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ
VAN
ΓΙΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΤΗΛ:210-4064210 ΚΑΙ 210-4191081

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

278

04/06/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 51Β/2012 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΗΛ:213 2068917 ΚΑΙ 213 2068918

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΕΕΣ

319

04/06/2013
ΑΡ
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
07/2013
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΙΚΩΝ ΤΗΛ:210 6551691

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε2

298

04/06/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 3/2013 ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚAΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΛ:2695 360606

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
«ΑΓΙΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ»

325

04/06/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 13 032 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ
ΤΗΛ:210-5297229 ΚΑΙ 210-5297230

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΩΝ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
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04/06/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 13 033 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΠΛΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ
ΤΗΛ:210-5297229 ΚΑΙ 210-5297230

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΩΝ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

335

04/06/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ: ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑ ΕΤΕΑΜ ΕΥΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ ΕΟΠΥΥ ΤΗΛ:2310777363

Ι∆ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΤΟΠΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

222

06/06/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Π06/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
∆ΙΑΦΟΡΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΛ:2313-323115 & 323119

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

313

06/06/2013
ΑΡ
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
002/2013
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΗΛ : 2313-322349

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο
ΑΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

267

07/06/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 7252/10-04-2013 ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΗΛ:2713 601709

ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑ∆ΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ»

284

10/06/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 734/2012 ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙ∆ΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΗΛ:2313 302136, 2313 302169, 2313 302102 ΚΑΙ
2313 302151

∆ΗΜΟΣ ΚΟΡ∆ΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ

293

10/06/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 021/2013 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΩΝ ΤΗΛ:2313 323115 ΚΑΙ 2313 323119

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

329

10/06/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 20.13 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ
ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΤΗΛ:2132054241

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

337

10/06/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10/2013 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΤΗΛ:210-5285518 ΚΑΙ 210-5285583

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

346

10/06/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 13048 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (22 ΤΕΜΑΧΙΑ) ΤΗΛ:210-5297229

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΩΝ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ &
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

347

10/06/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 13034 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΓΙΑ ΕΝΑ
ΕΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΛ:210-5297229 ΚΑΙ
210-5297230

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΩΝ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ &
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

310

11/06/2013 ∆ΙΕΘΝΗΣ ΠΡΩΤΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ
ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΙAΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΤΗΛ:2313 303145

ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΗΝ

ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΚΑΙ
ΕΝΟΣ
ΥΛΙΚΩΝΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

∆ΗΜΟΣΙΟΣ

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

