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Τι

Σ Στόχος της ελληνικής αποστολής ήταν η παρουσίαση – εκ
µέρους των Επιµελητηρίων - των προτεραιοτήτων της
Προεδρίας µας στην Ε.Ε. για το α εξάµηνο του 2014, ο
σχεδιασµός και η υλοποίηση δράσεων και εκδηλώσεων
προώθησης των ελληνικών προϊόντων κατά τη διάρκειά της,
καθώς και µια σειρά επιµέρους θεµάτων που σχετίζονται µε
το µέλλον και την περαιτέρω ανάπτυξη του Επιµελητηριακού
Θεσµού.
΄

΄Οπως τόνισε ο πρόεδρος της ΚΕΕ και αντιπρόεδρος των
Ευρωεπιµελητηρίων, κ. Κ. Μίχαλος, υπό το φως της
παρούσας οικονοµικής κρίσης στην ελληνική οικονοµία,
προτεραιότητα σε ό,τι αφορά στην υποβοήθηση της
επιχειρηµατικότητας, θα πρέπει να δοθεί στην ενίσχυση των
Μικροµεσαίων επιχειρήσεων, στην τόνωση της εξωστρέφειάς
τους και στην υποβοήθησή τους στο να δικτυωθούν διεθνώς
µε άλλες Μικροµεσαίες επιχειρήσεις.
Πολλές από τις προτάσεις της επιµελητηριακής κοινότητας
της Ελλάδας συµπίπτουν µε υφιστάµενες προτεραιότητες της
Ε.Ε. και κατά συνέπεια µπορούν να υλοποιηθούν άµεσα,
χωρίς να απαιτήσουν - εκ µέρους της ελληνικής Προεδρίας µακροχρόνιες και περίπλοκες διαδικασίες προώθησης και
υιοθέτησης από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα Τα Επιµελητήρια εκπληρώνοντας το θεσµικό τους ρόλο, ως
συµβούλων της πολιτείας στην χάραξη της οικονοµικής
πολιτικής ήδη έχουν υποβάλει στην ελληνική κυβέρνηση τις
προτάσεις τους, για να συνεκτιµηθούν και να προωθηθούν
κατά το πρώτο εξάµηνο του 2014, επί ελληνικής Προεδρίας.

Τεύχος 4

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Μίχαλος στο τεράστιο πρόβληµα
ρευστότητας που αντιµετωπίζουν οι Μικροµεσαίες επιχειρήσεις
και επανέλαβε την αναγκαιότητα για την ολοκλήρωση της
Ευρωπαϊκής ενοποίησης µε άµεσο πρώτο βήµα την τραπεζική
ενοποίηση. Τόνισε, δε, ότι η ελληνική προεδρία θα πρέπει να
εργαστεί σκληρά για τη βελτίωση της πρόσβασης των
Μικροµεσαίων
επιχειρήσεων
στις
ευρωπαϊκές
χρηµατοδοτήσεις και να δώσει προτεραιότητα στα συµφέροντα
των µικρών επιχειρήσεων όσον αφορά την πρόσβασή τους σε
διεθνείς αγορές.

Τις προτεραιότητες της ελληνικής προεδρίας στην Ε.Ε., αλλά
και τις εξελίξεις στην ελληνική οικονοµία, παρουσίασε ο
πρόεδρος
της
ΚΕΕΕ
και
αντιπρόεδρος
των
Ευρωεπιµελητηρίων, κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, στους
εκπροσώπους των Ευρωεπιµελητηρίων, σε συνάντηση που
πραγµατοποιήθηκε στις Βρυξέλλες.

Τα Τον κ. Μίχαλο συνόδευαν ο Α΄ Αντιπρόεδρος, κ. Παναγιώτης
Παπαδόπουλος, ο Γενικός Γραµµατέας, κ. Παναγιώτης
Αγνιάδης, και ο Οικονοµικός Επόπτης, κ. Γεώργιος
Χονδρογιάννης.

Έτος 13ο

Ο κ. Μίχαλος κατέληξε λέγοντας ότι οι ευρωπαίοι εταίροι µας θα
πρέπει να αναγνωρίσουν επιτέλους τα σηµαντικά βήµατα
προόδου που έχει κάνει η χώρα µας και να σταµατήσουν να
πιέζουν για τη συνέχιση της καταστροφικής λιτότητας που έχει
αποσαθρώσει τον παραγωγικό και κοινωνικό ιστό της χώρας
µας, αλλά και γενικότερα του ευρωπαϊκού νότου.
Η

Η ελληνική αποστολή συναντήθηκε, κατά τη διάρκεια της
παραµονής της στις Βρυξέλλες, µε τον Σύµβουλο Εµπορικών
και Οικονοµικών Υποθέσεων της Πρεσβείας, κ. Παντελή
Γκάτσιο, και ενηµερώθηκε για τις ευκαιρίες και τις οικονοµικές
δυνατότητες που δίδονται σήµερα στους Έλληνες
επιχειρηµατίες στις Βρυξέλλες.
Η ∆ιοίκηση της ΚΕΕ παραβρέθηκε και στην εκδήλωση για το
νέο έτος του Ελληνοβελγικού Επιµελητηρίου και της Ελληνικής
Κοινότητας του Βελγίου και του Bucephalos στην Ελληνική
Πρεσβεία, όπου ο κ. Μίχαλος ήταν κεντρικός οµιλητής.
Επισυνάπτεται video µε τη συνέντευξη του Προέδρου στις
Βρυξέλλες.http://www.veth.gov.gr/index.php?MDL=pages&Alia
s=VIDEO_ENHMEROSH

Εκπαιδευτικό πρόγραµµα για ΜΜΕ για την αγορά της
Ιαπωνίας
Το ∆ιεθνές Επιµελητήριο µας ενηµερώνει για το εκπαιδευτικό
πρόγραµµα που αφορά µικροµεσαίες επιχειρήσεις που
ενδιαφέρονται για την αγορά της Ιαπωνίας που θα
πραγµατοποιηθεί 12 Μαϊου – 6 Ιουνίου 2014.
Η προθεσµία συµµετοχής είναι µέχρι της 13 Φεβρουαρίου
2014.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το πρόγραµµα στο
τηλ. 210 3810879 φαξ 210 3831189, e-mail.: iccgr@otenet.gr
site : www.iccwbo.gr.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση µπορείτε να απευθύνεστε στους
ακόλουθους φορείς :
ο

1 Γερµανο-Ελληνικό Επιχειρηµατικό Φόρουµ
19.3.2014, Κολωνία
Επιχειρηµατικές συναντήσεις Γερµανών και Ελλήνων
επιχειρηµατιών
Αγαπητά µέλη,
Ευχαρίστως σας γνωστοποιούµε τη διεξαγωγή του 1ου
Γερµανο-Ελληνικού Επιχειρηµατικού Φόρουµ, που θα
πραγµατοποιηθεί στην Κολωνία, στις 19 Μαρτίου 2014, µε
την ευκαιρία της συµπλήρωσης 25 χρόνων από την
αδελφοποίηση των πόλεων Θεσσαλονίκης και Κολωνίας.
Το Φόρουµ διοργανώνεται από το Γερµανο-Ελληνικό
Επιχειρηµατικό Σύνδεσµο (DHW), σε συνεργασία µε το ∆ήµο
της Κολωνίας και το Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο
της Κολωνίας.
Από ελληνικής πλευράς η διοργάνωση
υποστηρίζεται από το Εµπορικό και Βιοµηχανικό
Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης, το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο
Θεσσαλονίκης, το Σύνδεσµο Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος,
το Σύνδεσµο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος και το ΕλληνοΓερµανικό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο.
Κατά το πρώτο µέρος του Φόρουµ, το οποίο θα τιµήσουν
µε την παρουσία τους οι ∆ήµαρχοι της Θεσσαλονίκης και της
Κολωνίας, θα αναλυθούν οι επιδράσεις των ελληνογερµανικών αδελφοποιήσεων των πόλεων στην τοπική
οικονοµία και τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις και θα
παρουσιαστούν συγκεκριµένοι τοµείς συνεργασίας µεταξύ
των γερµανικών και ελληνικών επιχειρήσεων, σύµφωνα µε το
συνηµµένο σχέδιο προγράµµατος. Το πρώτο µέρος της
εκδήλωσης, που θα διεξαχθεί γερµανική & ελληνική
γλώσσα, θα κλείσει µε την παράθεση γεύµατος.
Στο δεύτερο µέρος του Φόρουµ θα πραγµατοποιηθούν κατ’
ιδίαν Β2Β συναντήσεις µεταξύ Ελλήνων και Γερµανών
επιχειρηµατιών. Οι τοµείς, για τους οποίους υπάρχει
ενδιαφέρον συνεργασίας από γερµανικής πλευράς,
εστιάζονται κυρίως στην ανακύκλωση και επεξεργασία
απορριµµάτων, την ενέργεια, τις µεταφορές, τις
τεχνολογίες πληροφορικής, τις τηλεπικοινωνίες, τη
βιοµηχανία ενδυµάτων/καλτσών, τα βιοµηχανοποιηµένα
αγροτικά προϊόντα delicatessen, τον τουρισµό. Οι
επιχειρηµατικές συναντήσεις θα πραγµατοποιηθούν στην
αγγλική ή τη γερµανική γλώσσα.
Το ταξίδι στην Κολωνία και η διαµονή πραγµατοποιείται µε τη
φροντίδα των συµµετεχόντων. Το ανώτατο εκτιµώµενο
κόστος, κατ΄ άτοµο, ανέρχεται στο ποσό των 550 € περίπου
και αφορά τη µετάβαση µε συµβατική αεροπορική εταιρία και
τη διανυκτέρευση 2 ηµερών. Σηµειώνουµε, επίσης, ότι
υπάρχει απευθείας αεροπορική µετάβαση, µε την low cost
εταιρία Germanwings, από Θεσσαλονίκη προς Κολωνία, στις
18.3.2014 και επιστροφή στις 20.3.2014.
Οι ενδιαφερόµενοι να ταξιδεύσουν οµαδικά, µε τουριστικό
πακέτο, κόστους - τη στιγµή αυτή - 360 € κατ’ άτοµο,
µπορούν να απευθύνονται στο Τουριστικό Πρακτορείο Grefis
Holidays, κα Ζωή Τσιάµου, τηλ.2310-237210. Το εν λόγω
πακέτο περιλαµβάνει αεροπορική µετακίνηση µε την εταιρία
Germanwings, µετακινήσεις από και προς το αεροδρόµιο της
Κολωνίας, µε πολυτελές λεωφορείο, δύο διανυκτερεύσεις σε
δίκλινο δωµάτιο, µε πρωινό, σε ξενοδοχείο 4*, συµπ. ΦΠΑ.
Τονίζεται ότι η προσφορά είναι κοστολογηµένη µε την
τρέχουσα τιµή των αεροπορικών εισιτηρίων και τις τωρινές
διαθεσιµότητες των ξενοδοχείων.
Οι επιχειρηµατίες που ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν στις
εργασίες του Φόρουµ, παρακαλούνται να συµπληρώσουν
στην αγγλική γλώσσα το online συµµετοχής, το αργότερο
µέχρι τις 30.1.2014, για την καλύτερη προετοιµασία των
επιχειρηµατικών συναντήσεων.

Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης
Τµήµα ∆ηµοσίων Σχέσεων, Τύπου και Εκδόσεων, κα Άννα
Μπένη, κα Μάχη Γεωργίου, τηλ. 2310-370132,
Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης
Tµήµα ∆ηµοσίων Σχέσεων, κα Ελένη Παπαλιά, τηλ.2310
271708,
Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος
∆ιευθύντρια ∆ιεθνών Σχέσεων, κα Κατερίνα
τηλ.2310-539817,
Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος
Τµήµα Επιχειρηµατικής Υποστήριξης,
Γιαλόγου, τηλ.2310-535333,

κα

Τζιτζινού

Νατάσα

ΟΑΕΕ- ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ Ν.4152/2013.
ΝΕΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟΥ 12 Ν.4225/7.1.2014
Ο Οργανισµός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών
(ΟΑΕΕ), µας κοινοποιεί την εγκύκλιο Νο.4 της ∆ιεύθυνσης
Εσόδων που αφορά «Ρυθµίσεις οφειλόµενων ασφαλιστικών
εισφορών Ν.4152/2013.
Νέες διατάξεις άρθρου 12
Ν.4225/7.1.2014 (ΦΕΚ2τ.Α’)
Σύµφωνα µε τον Ν. 4152/2013 δόθηκε η δυνατότητα
ρύθµισης των ληξιπρόθεσµων ασφαλιστικών εισφορών
µέσω των ρυθµίσεων «Νέα Αρχή» και Πάγια Ρύθµιση, ενώ
µε την παρούσα εγκύκλιο, παρέχονται νέες οδηγίες
Ειδικότερα:
1. Καταργείται η υποχρέωση υποβολής φορολογικής
ενηµερότητας ή πιστοποιητικού οφειλής ως
προϋπόθεση υπαγωγής στη ρύθµιση «Νέα Αρχή»
2. Στο εξής εξαιρούνται και δεν υπάγονται σε ρύθµιση
οφειλέτες
«που
έχουν
καταδικαστεί
για
φοροδιαφυγή»
3. Για την απλούστευση των διαδικασιών ένταξης στις
ρυθµίσεις, το ποσό των 5.000 ευρώ αυξάνεται σε
10.000 ευρώ και οι διαδικασίες που ακολουθούνται
έως σήµερα, για ένταξη σε ρύθµιση οφειλών έως
5000 ευρώ, θα ακολουθούνται στο εξής, για οφειλές
έως 10000 ευρώ Από την τροποποίηση εξαιρούνται
οι ασφαλισµένοι που έχουν διακόψει την
επαγγελµατική τους δραστηριότητα για τους
οποίους το όριο παραµένει στα 5.000 ευρώ.

Forum Επαγγελµατικών συναντήσεων
Στα πλαίσια της συνεργασίας των διµερών επιµελητηρίων µε
τα ελληνικά επιµελητήρια της χώρας, έχει προγραµµατιστεί το
Forum
Επαγγελµατικών
συναντήσεων
που
θα
πραγµατοποιηθεί στις 11 & 12 Φεβρουαρίου 2014 στο
Βουκουρέστι µε σκοπό την ανάπτυξη συνεργασιών µεταξύ
Γαλλίας και Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Το Forum απευθύνεται σε επιχειρηµατίες από Γαλλία, Αλβανία,
Βοσνία – Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Ελλάδα, Κροατία, Κύπρο,
Μαυροβούνιο, Μολδαβία, ΠΓ∆Μ, Ρουµανία, Σερβία, Σλοβενία.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επικοινωνούν στο τηλ. 0030 210 3625545, 0030 210 3625516,
fax 0030 210 3638106, e-mail ccifhel@otenet.gr.

Παράταση ενός µηνός για προστασία α' κατοικίας από
πλειστηριασµούς

Ενηµέρωση για την επιβολή κυρώσεων για παράνοµη
υπαίθρια διαφήµιση

Ακόµη έναν µήνα θα έχουν στη διάθεσή τους οι
δανειολήπτες που επιθυµούν να ενταχθούν στην ευνοϊκή
ρύθµιση για προστασία της πρώτης κατοικίας από
πλειστηριασµούς που προσφέρουν οι τράπεζες.

Στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση, έχει ανατεθεί η επιβολή
κυρώσεων για παρανόµως τοποθετηµένα διαφηµιστικά
πλαίσια, διαφηµίσεις και επιγραφές, µε χωρική αρµοδιότητα
κατά µήκος των εθνικών και επαρχιακών οδών και εντός των
ζωνών απαγόρευσης που ορίζονται στα δύο πρώτα εδάφια
της παρ.1 του άρθρου 11 του Ν.2696/1999, [του
σιδηροδροµικού δικτύου, των αυτοκινητοδρόµων, των οδών
ταχείας κυκλοφορίας, καθώς και στους χώρους των σταθµών
εξυπηρέτησης αυτοκινήτων (Σ.Ε.Α).]

Η προθεσµία βάσει του νόµου του υπουργείου Ανάπτυξης
λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2014, αλλά όπως έκανε γνωστό η
Ελληνική
Ένωση
Τραπεζών,
«οι
τράπεζες
θα
παραλαµβάνουν υπεύθυνες δηλώσεις για την προστασία
της κύριας κατοικίας από πλειστηριασµό µέχρι και την
Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2014».
Με τον τρόπο αυτό, δίνεται επαρκής χρόνος στους
δανειολήπτες που υπάγονται στις διατάξεις του νόµου να
προσέλθουν στις τράπεζες και να ρυθµίσουν τα δάνειά τους.
Επίσης και τα πιστωτικά ιδρύµατα θα µπορούν εγκαίρως να
ειδοποιήσουν τα καταστήµατα - µέλη τους και να
οργανώσουν το προσωπικό για τη διαχείριση των
υποθέσεων.
Τα κριτήρια για την προστασία της κύριας κατοικίας από
τους πλειστηριασµούς είναι η αντικειµενική αξία να µην
ξεπερνά τις 200.000 ευρώ, το καθαρό οικογενειακό
εισόδηµα να είναι µέχρι 35.000 ευρώ, η συνολική αξία
κινητής και ακίνητης περιουσίας να µην υπερβαίνει τις
270.000 ευρώ και το ποσό των καταθέσεων να µην είναι
πάνω από 15.000 ευρώ.

Επιπλέον στα σηµεία που αποτελούν αρµοδιότητα του οικείου
∆ήµου και βάσει των διατάξεων, η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση
υποκαθιστά διοικητικά τους ∆ήµους, µετά την παρέλευση
προθεσµίας την οποία τάσσει στον αρµόδιο ΟΤΑ ο Γενικός
Γραµµατέας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.
Για την περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, ο Γενικός
Γραµµατέας ∆ιοίκησης Μακεδονίας- Θράκης, ανέθεσε τη
συγκεκριµένη αρµοδιότητα στη ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και
Χωρικού Σχεδιασµού Κεντρικής Μακεδονίας,.
Στην προαναφερόµενη ∆ιεύθυνση και στους οικείους ∆ήµους,
οι εµπλεκόµενοι µπορούν να ενηµερώνονται σχετικά µε τις
κυρώσεις που επιβάλλονται βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας.

Επιχειρηµατικές ανακοινώσεις

Οι δικαιούχοι είναι µισθωτοί και συνταξιούχοι ιδιωτικού και
δηµοσίου τοµέα, ελεύθεροι επαγγελµατίες µε τεκµαιρόµενη
σχέση εξαρτηµένης εργασίας και άνεργοι µε εισοδήµατα
πέραν του επιδόµατος ανεργίας. Η δόση προς τους
δανειστές ορίζεται σε ποσοστό 10% επί του καθαρού
µηνιαίου εισοδήµατός τους, όταν το ετήσιο οικογενειακό
εισόδηµα δεν ξεπερνά τις 15.000 ευρώ. Για οικογενειακά
εισοδήµατα άνω των 15.000 ευρώ υπολογίζεται ποσοστό
10% µέχρι του αυτού του ποσού και ποσοστό 20% στο
υπερβάλλον εισόδηµα.

Παράταση έως τις 28 Φεβρουαρίου έδωσε η διοίκηση
του ΙΚΑ στους εργοδότες κοινών επιχειρήσεων για να
υποβάλλουν την Αναλυτική Περιοδική ∆ήλωση (ΑΠ∆)
για τη µισθολογική περίοδο του ∆εκέµβριου 2013. Αιτία, το
γεγονός ότι πρέπει στις ΑΠ∆ που υποβάλλονται στο ΙΚΑ
στο εξής να συµπεριλαµβάνονται και οι ασφαλιστικές
εισφορές υπέρ του ΕΤΕΑ, του ΤΑΠΙΤ και του ΤΑΥΤΕΚΩ.
Με πρόστιµα - φωτιά και τόκους θα «τιµωρούνται»
από τον Φεβρουάριο οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι
επαγγελµατίες που δεν θα υποβάλουν στην ώρα τους
τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ ή κάνουν λάθη και
θέλουν να τα διορθώσουν υποβάλλοντας εκπρόθεσµες
τροποποιητικές δηλώσεις. Αν οι υπόχρεοι υποβάλλουν
έστω και µε µία µέρα καθυστέρηση τη χρεωστική δήλωση
ΦΠΑ θα έρθουν αντιµέτωποι µε πρόστιµα από 1.000 έως
και 2.500 ευρώ ανάλογα µε την κατηγορία των
τηρούµενων βιβλίων.

Βέβαια υπάρχουν και ειδικές προβλέψεις για οικογένειες
που βαρύνονται φορολογικά µε τρία και περισσότερα τέκνα,
άτοµα µε αναπηρία 67% και άνω και όσους βαρύνονται
φορολογικά από άτοµα µε αναπηρία 67% και άνω. Για
αυτούς τα όρια των σωρευτικών προϋποθέσεων
προσαυξάνονται κατά 10% παρέχοντάς τους µε αυτό τον
τρόπο επιπλέον προστασία. ∆ηλαδή, η αντικειµενική αξία
της πρώτης κατοικίας να µην υπερβαίνει τα 220.000 ευρώ,
το καθαρό ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα να είναι µικρότερο
ή ίσο των 8.500 ευρώ, η συνολική αξία κινητής και ακίνητης
περιουσίας να µην υπερβαίνει τις 297.000 ευρώ και από το
ποσό αυτό, το σύνολο των καταθέσεων και κινητών αξιών
του οφειλέτη να µην υπερβαίνει τις 16.500 ευρώ. Για τις
παραπάνω
κατηγορίες
δανειοληπτών
προβλέπεται
καταβολή µηνιαίας δόσης σε ποσοστό 10% επί του καθαρού
µηνιαίου εισοδήµατος, για ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα
µέχρι 20.000 ευρώ. Για οικογενειακά εισοδήµατα άνω των
20.000 ευρώ υπολογίζεται ποσοστό 10% µέχρι του ποσού
των 20.000 ευρώ και ποσοστό 20% στο υπερβάλλον
εισόδηµα.

Την παροχή δικαιώµατος προαιρετικής ασφάλισης
στους ελεύθερους επαγγελµατίες, µε την προϋπόθεση
ότι έχουν εξοφλήσει τις οφειλές τους στο Ταµείο, δίνει
ο Οργανισµός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών
(ΟΑΕΕ). Με δύο εγκυκλίους του για τους «παλιούς» και
«νέους» ασφαλισµένους, πριν από το 1993 και µετά,
αντίστοιχα

Επιχειρηµατικά νέα
ΑΛΒΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στα Τίρανα, απέστειλε ενηµερωτικό δελτίο µε
οικονοµικές, εµπορικές και επιχειρηµατικές ειδήσεις για το µήνα ∆εκέµβριο 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

∆ιαγωνισµοί στην Ελλάδα
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31/01/2014 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 001/2014 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ
ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΝΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΚΟΥΡΕΙΟΥ-ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΤΗΛ: 2310 693119

ΓΕΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

7

03/02/2014 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΙΧΘΥΗΡΩΝ ΚΑΙ ΟΣΤΡΑΚΟΕΙ∆ΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΤΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΑΥ Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ
ΤΗΛ: (ΕΣΩΤ.) 5278

ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ∆ΝΣΗ
ΕΦΟ∆. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ IV

824

04/02/2014 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 28278/4-12-2013 ∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
ης
«ΕΘΝΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ (Ε∆ΙΤ) ΤΜΗΜΑ 2 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ» ΤΗΛ: 213 2004278

∆ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

830

04/02/2014 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 04/11 ∆ΕΚ 2013/ΕΚΕΜΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ
ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΤΟΥ ΕΚΕΜΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΕ ΝΩΠΑ
ΦΡΟΥΤΑ, ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΑ ΓΕΩΜΗΛΑ
ΤΗΛ: 210 7675444

ΕΙ∆ΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ
ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ

14

04/02/2014 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 08/11 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
1 ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΤΗΛ.:2310 891437

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

21

04/02/2014 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΗΛ: 213 2041239

"Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ –
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ" Ν.Π.∆.∆
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

808

05/02/2014 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 53/2013 ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΗΨΗΣ
ΤΗΛ: 2310 993061

∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
ΠΓΝΘ «ΑΧΕΠΑ» ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

815

05/02/2014 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 53/2013 ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΗΨΗΣ
ΤΗΛ: 2310 993061

∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΕΙ∆ΙΚΩΝ
ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

9

05/02/2014 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 56/13 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ
∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΤΗΣ ΠΑ ΤΗΛ: 210 8705015

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
∆ΣΜΩΝ

13

06/02/2014 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 29/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
ΤΗΛ: 213 2161736

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ
ΟΙΚ.
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
&
∆ΙΑΧ.ΥΛΙΚΟΥ

15

10/02/2014 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 7/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ
ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΤΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΙΛΚΙΣ-Ν. ΣΑΝΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΑΥ Ν.
ΦΩΚΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ ΤΗΛ: 2310 025278

ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ∆ΝΣΗ
ΕΦΟ∆. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙV

ης

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.

