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Τo ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
σας προσκαλεί στη δίωρη συνεδριακή εκδήλωση
που διοργανώνει µε θέµα :
«Η εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων
ως απάντηση στην κρίση»
Σάββατο, 13 Απριλίου 2013, 6 το απόγευµα
αίθουσα ΕΠΙ∆ΑΥΡΟΣ ΙΙΙ,
Ξενοδοχείο HYATT Regency Thessaloniki
Οµιλητές
Καρακόλη Μάγδα, Αναπλ. Γενική Γραµµατέας
∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων & Αναπτυξιακής
Συνεργασίας, Υπουργείο Εξωτερικών
Χατζηδηµητρίου Ιωάννης,
Πρύτανης, Πανεπιστήµιο ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ
Η παρουσία σας θα µας τιµήσει ιδιαίτερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ
Το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης (Β.Ε.Θ.), το
Γραφείο Ισότητας ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, και
ο Σύνδεσµος Επιχειρηµατιών Γυναικών Ελλάδος (Σ.Ε.Γ.Ε.)
συνδιοργανώνουν εκδήλωση µε θέµα:
ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΙΚΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.
Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη 17 Απριλίου
και ώρα 18.00
στην αίθουσα εκδηλώσεων του Βιοτεχνικό Επιµελητήριο
Θεσσαλονίκης
Β.Ε.Θ. , Αριστοτέλους 27.

ΒΕΘ προς Μηταράκη: Λάβετε µέτρα ανάπτυξης, πριν να
είναι αργά
Την ανάγκη υιοθέτησης αποφασιστικών αναπτυξιακών
δράσεων, καθώς ο µονόδροµος του εντατικού προγράµµατος
λιτότητας που ακολουθείται δεν µπορεί να αποφέρει
καρπούς, επισήµανε ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού
Επιµελητηρίου
Θεσσαλονίκης
(ΒΕΘ),
Παναγιώτης
Παπαδόπουλος κατά τη διάρκεια συνάντησης του υπουργού
Μακεδονίας- Θράκης Θεόδωρου Καράογλου και του
υφυπουργού Ανάπτυξης Νότη Μηταράκη µε εκπροσώπους
των επιµελητηρίων. Ο πρόεδρος του ΒΕΘ παρέδωσε
υπόµνηµα µε τις προτάσεις του επιµελητηρίου αναφορικά µε
την
ανάπτυξη αλλά και µε θεσµικά ζητήµατα που
απασχολούν την επιµελητηριακή κοινότητα.
«Καθηµερινά ζούµε µε την αγωνία του αναπάντεχου και της
αβεβαιότητας, αν και πότε θα ληφθούν νέα επώδυνα µέτρα,
αλλά και πως θα αντιµετωπίσουµε τον κυκεώνα των
προβληµάτων, που ούτως ή άλλως έχουµε µπροστά µας»
ανέφερε ο πρόεδρος του ΒΕΘ, υπογραµµίζοντας ότι «πρέπει
να αντιληφθούµε, όλοι, πριν να είναι πολύ αργά ότι
προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί, όχι µόνο στη µείωση των
ελλειµµάτων, αλλά στην επανεκκίνηση της οικονοµίας.
∆ιαφορετικά δεν µπορούµε να έχουµε µέλλον, οι όποιες, δε,
προσπάθειες έχουν γίνει µέχρι σήµερα, θα πάνε χαµένες».
Στο πλαίσιο αυτό το ΒΕΘ προτείνει συγκεκριµένες δράσεις
για την επιστροφή στην ανάπτυξη. Συγκεκριµένα:
-Επιτάχυνση και ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης του
τραπεζικού συστήµατος.
-Ταχεία και αποτελεσµατική ολοκλήρωση της διαδικασίας για
την αποπληρωµή των οφειλών του κράτους προς ιδιώτες.
-Εντατικοποίηση της προσπάθειας για ταχύτερη απορρόφηση
των κονδυλίων του ΕΣΠΑ, ώστε να ενισχυθεί η ρευστότητα
και να στηριχθεί η απασχόληση.
-Ενεργοποίηση του Νόµου για τις Συµπράξεις ∆ηµοσίου και
Ιδιωτικού Τοµέα.

Η εκδήλωση έχει στόχο την ενηµέρωση των
παρευρισκοµένων για θέµατα επιχειρηµατικότητας
και ενίσχυσης των επαγγελµατιών και επιχειρηµατιών.

-Συστηµατική και τολµηρή αξιοποίηση της δηµόσιας ακίνητης
περιουσίας.

-∆ηµιουργία Ειδικών Οικονοµικών Ζωνών στις παραµεθόριες
περιοχές, µε πρόβλεψη συγκεκριµένων κινήτρων για
επενδύσεις αλλά και δεσµεύσεων των επενδυτών για τη
στήριξη των τοπικών οικονοµιών.

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Κραυγή αγωνίας των βιοτεχνών για το µέλλον του ΟΑΕΕ
Την αγωνία του βιοτεχνικού κόσµου για το µέλλον του
Οργανισµού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ)
µετέφερε ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου
Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) Παναγιώτης Παπαδόπουλος στον
γενικό γραµµατέα του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, Παναγιώτη Κοκκόρη κατά τη διάρκεια
ενηµερωτικής εκδήλωσης που διοργάνωσε το ΒΕΘ.
«Απαιτούνται δράσεις
που θα διευκολύνουν την
αποπληρωµή οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταµεία µε
λειτουργούσες όµως επιχειρήσεις, δηλαδή µε αυξηµένες
πιθανότητες για τελική εκκαθάριση των οφειλών. Αυτό
άλλωστε θα είναι και προς όφελος και των ασφαλιστικών
ταµείων» σηµείωσε ο πρόεδρος του ΒΕΘ, υπογραµµίζοντας
ότι για να γίνει αντιληπτή η κρισιµότητα της κατάστασης, στην
οποία έχει περιέλθει ο ΟΑΕΕ, αρκεί να αναφερθεί πως η
µείωση των εσόδων από τις εισφορές έχει υπερβεί το 30%
«Πρέπει να προλάβουµε την πλήρη κατάρρευση
επιχειρήσεων και εσόδων των ασφαλιστικών ταµείων. Αυτός
ο φαύλος καθοδικός κύκλος δεν "σπάει" µε κατασταλτικά
µέτρα. Όσο πιο γρήγορα αυτό γίνει αντιληπτό τόσο το
καλύτερο για όλους µας» σηµείωσε ο κ. Παπαδόπουλος.
Στο πλαίσιο αυτό το ΒΕΘ προτείνει:
-Κεφαλαιοποίηση παλαιών οφειλών, δίνοντας στον οφειλέτη
τη δυνατότητα, που δεν έχει σήµερα, να τις αποπληρώσει
µετά το 2014.Με το «πάγωµα» των παλαιών οφειλών θα
παρέχεται η δυνατότητα στον ασφαλισµένο, τουλάχιστον για
την περίοδο 2013-2014, να πληρώνει µόνο τις τρέχουσες
εισφορές του.
-Ευνοϊκή ρύθµιση που θα προβλέπει µακρά διάρκεια
αποπληρωµής (60 δόσεις).
-Χαµηλή δόση κατά την πρώτη διετία.
-∆υνατότητα στους ασφαλισµένους, οι οποίοι δεν κατέθεσαν
έγκαιρα αίτηµα υπαγωγής σε έως δυο κατώτερες
ασφαλιστικές κατηγορίες, να υποβάλουν νέα αίτηση.
-Σηµαντική µείωση των τελών
επιπρόσθετων τελών µέχρι 100%.

καθυστέρησης

και

- Ιατροφαρµακευτική περίθαλψη µε την ένταξη σε ρύθµιση.
Π. Κοκκόρης: Είµαστε κοντά σε συµφωνία για 48 δόσεις
Την ανάγκη να υπάρξει νοικοκύρεµα εντός του 2013
προκειµένου να σταµατήσει η αιµορραγία στα ασφαλιστικά
ταµεία επισήµανε ο γενικός γραµµατέας του υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Παναγιώτης
Κοκκόρης. Σύµφωνα µε τον ίδιο τρόικα και κυβέρνηση
βρίσκονται πολύ κοντά σε συµφωνία για τη ρύθµιση των
οφειλών σε εφορίες και ασφαλιστικά ταµεία σε 48 δόσεις.
«Άποψη των δανειστών ήταν οι δόσεις να ξεκινήσουν από
τον Ιανουάριο του 2013 και όσο περνούν οι µήνες πρέπει,
αντίστοιχα, να µειώνονται» ανέφερε ο κ. Κοκκόρης, ο οποίος
έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο επίδοµα ανεργίας στους
ελεύθερους επαγγελµατίες λέγοντας ότι θα δαπανηθούν 40
εκατοµµύρια
ευρώ,
από
τα
συνολικά
50
που
συγκεντρώθηκαν σε ειδικό λογαριασµό.

-Επιτάχυνση των αποκρατικοποιήσεων που εµπίπτουν στην
ευθύνη του υπουργείου Ανάπτυξης.
-Μείωση του αριθµού των απαιτούµενων διαδικασιών και
εγγράφων για πραγµατοποίηση εξαγωγών.
-Μετατροπή των αεροδροµίων και λιµανιών της χώρας, στην
προκειµένη περίπτωση του αεροδροµίου Μακεδονία και του
λιµανιού της Θεσσαλονίκης, σε πόλους τοπικής ανάπτυξης.
-Ολοκληρωµένο πρόγραµµα κατασκευής ιδιωτικών µαρίνων.
Στη Θεσσαλονίκη γίνεται κατά καιρούς πολύς λόγος για τη
δηµιουργία µαρίνων, οι οποίες µένουν µόνο στο σχεδιασµό.

Τα θεσµικά θέµατα των επιµελητηρίων
Ιδιαίτερη µνεία γίνεται στο υπόµνηµα και στα θεσµικά ζητήµατα
που απασχολούν τα επιµελητήρια.
Όπως επισηµαίνεται «ενώ περιµένουµε να µας δοθεί µία
επιπλέον αρµοδιότητα, αυτή της αδειοδότησης επιχειρήσεων
καταγράφεται µία έντονη κωλυσιεργία. Η αδιανόητη
καθυστέρηση που εντοπίζεται στο ζήτηµα της αδειοδότησης,
την ώρα που όλη αναζητούµε τρόπους για την καλύτερη
εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων, µόνο αρνητικό αντίκτυπο
µπορεί να έχει. Το παράλογο του θέµατος είναι ότι το Τεχνικό
Επιµελητήριο Ελλάδας, είναι το µοναδικό επιµελητήριο για το
οποίο σύµφωνα µε το Προεδρικό ∆ιάταγµα, που έχει
καταρτισθεί, καθορίζεται η διαδικασία πιστοποίησης του
προκειµένου να παράσχει τη συγκεκριµένη υπηρεσία προς τα
µέλη του. Την ίδια ώρα τα άλλα επιµελητήρια αναµένουµε,
χωρίς να υπάρχει σχετική ενηµέρωση για τους λόγους της
καθυστέρησης».
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην απόφαση για κατάργηση
από την 1η Ιανουαρίου 2015 της υποχρεωτικής εγγραφής των
επιχειρήσεων στα εµπορικά επιµελητήρια. Το ΒΕΘ επισηµαίνει
ότι είναι «αναγκαία η τροποποίηση, αν όχι η απόσυρση της
πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου που προαναγγέλλει το
θάνατο των επιµελητηρίων το 2015. Για να αποδείξουµε ως
χώρα, ότι µπορούµε να υπερασπιστούµε θεσµούς
αποδοτικούς και χρήσιµους».

Εγκύκλιος του Γενικού Χηµείου του Κράτους
Σας πληροφορούµε ότι το Γενικό Χηµείο του Κράτους,
Β΄.Χηµική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, µας ενηµερώνει για την
υποχρέωση καταχώρησης επιχειρήσεων που παράγουνεισάγουν κάρβουνο (charcoal) σύµφωνα µε τον Κανονισµό
1907/2006/ΕΚ – REACH.
Για περισσότερες πληροφορίες στην προαναφερόµενη
υπηρεσία στο τηλέφωνο 2310-502324

∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΕΣΕΕ: Μεταφέρεται η αργία της Πρωτοµαγιάς
Η

Μετά τις συντονισµένες προσπάθειες της ΕΣΕΕ, η ηγεσία του
υπουργείου Εργασίας ικανοποίησε το αίτηµα του εµπορικού
κόσµου για µεταφορά της αργίας της πρωτοµαγιάς εκτός της
Μεγάλης Εβδοµάδας.
Η συγκεκριµένη µετάθεση ζητήθηκε προκειµένου να
µπορέσουν οι έµποροι λιανικής που λειτουργούν µέσα σε
απόλυτο καθεστώς ύφεσης και οικονοµικής δυσπραγίας να
εκµεταλλευτούν τα όποια οφέλη από το εορταστικό κλίµα των
ηµερών της Μεγάλης Εβδοµάδας.
Για φέτος, η πρωτοµαγιά κηρύχθηκε αργία, µε την υπ’ αριθµ.
9280/196/1-4-2013 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και λόγω του ότι
συµπίπτει µε τη Μεγάλη Τετάρτη µεταφέρεται την Τρίτη του
Πάσχα, 7 Μαΐου 2013.

10 ∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ « ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ »
Πόλη : Βελίκο, Τύρνοβο, Βουλγαρίας
Ηµεροµηνία : 18 – 20.04.2013
Εκθέµατα : πολιτιστικός τουρισµός
Πληροφορίες: κα Sophia Bozhkova τηλ. +359 (0)
62622148, . +359 (0) 62600768 Email:
office@velikoturnovo.info
UNTEK 2013
Πόλη : Προύσα, Τουρκίας
Ηµεροµηνία : 18 – 21.04.2013
Εκθέµατα : Μηχανήµατα (αρτοποιείου–ζαχαροπλαστικής –
πρώτων υλών–τεχνολογιών–συσκευασίας–αλευρόµυλων )
Πληροφορίες: Ελληνοτουρκικό Εµπορικό Επιµελητήριο τηλ.
211 7000264-7, φαξ 211 7409283 Email: info@etee.gr,
etee@etee.gr, www.etee.gr
th

Κατά συνέπεια, τα καταστήµατα θα λειτουργήσουν κανονικά τη
Μεγάλη Τετάρτη, 1η Μαΐου, ενώ η Τρίτη του Πάσχα, 7 Μαΐου,
εξοµοιώνεται µε υποχρεωτική αργία και τα καταστήµατα θα
παραµείνουν κλειστά.

9 WORLD OF FURNITURE & TECHNOMEBEL
Πόλη : Σόφια, Βουλγαρίας
Ηµεροµηνία : 23 – 27.04.2013
Εκθέµατα : ΄Επιπλα
Πληροφορίες: κα Elitsa Nencheva τηλ. +359 (0) 2 9634299
κιν. +359 (0) 89 9101631 -2 e-mail:
technomebel@timberchamber.com,
office@timberchamber.com, site: www.timberchamber.com

Από την αργία της Τρίτης του Πάσχα εξαιρούνται µόνο οι
επιχειρήσεις που νόµιµα λειτουργούν τις Κυριακές και ηµέρες
αργίας. Στην περίπτωση αυτή, οι εργαζόµενοι των
επιχειρήσεων δικαιούνται να λάβουν, εφόσον εργαστούν, την
προσαύξηση 75%, η οποία υπολογίζεται επί του νόµιµου
ηµερήσιου µισθού τους (1/25).

ESE
Πόλη: Βρυξέλλες, Βέλγιο
Ηµεροµηνία: 23-23.4.2013
Εκθέµατα: τρόφιµα-ποτά
Πληροφορίες: ΟΠΕ, τηλ.: 210 9982102, fax: 210 9961927
e-mail: info@hepo.gr, site: www.hepo.gr,
www.euroseafood.com

Σε ό,τι αφορά την ασφαλιστική κάλυψη, οι υπάλληλοι των
καταστηµάτων που αµείβονται µε µηνιαίο µισθό, θα
ασφαλισθούν για 25 ηµεροµίσθια, όπως συνήθως ισχύει για
κάθε µήνα, είτε εργασθούν, είτε όχι.
Η Συνοµοσπονδία γνωστοποίησε στις Οµοσπονδίες και στους
Εµπορικούς Συλλόγους τη σχετική υπουργική απόφαση
προκειµένου οι εµπορικοί σύλλογοι να µπορέσουν να
καταρτίσουν αµέσως τα κατά τόπους εορταστικά ωράριά τους.

«Μη υποχρέωση τήρησης για φορολογικούς σκοπούς ,
διοικητικών και διαχειριστικών βιβλίων από ΑΕ και ΕΠΕ»
Α

Σύµφωνα µε το υπ΄ αριθµ ∆.15 .1008247ΕΞ/15.01.2013
έγγραφο του Υπουργείου Οικονοµικών , Γενική Γραµµατεία
∆ηµοσίων Εσόδων, διευκρινίζεται ότι :
«Η υποχρέωση τήρησης των διοικητικών και διαχειριστικών
βιβλίων από τις ΑΕ και ΕΠΕ σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παραγράφου 6 του άρθρου 7 του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ,
όπως ίσχυαν
µέχρι 31.12.2012, είχε θεσπιστεί για
φορολογικούς σκοπούς και ήταν ανεξάρτητη από την
υποχρέωση τήρησης των εν λόγω βιβλίων από διατάξεις
άλλων νόµων, όπως των κ.ν. 2190/1920, 3190/1955 κλπ
Η κατάργηση των προαναφερόµενων διατάξεων του Κ.Β.Σ
από τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ καταργεί την υποχρέωση αυτή
από φορολογικής πλευράς και δεν καταργεί την υποχρέωση
τήρησης των εν λόγω βιβλίων που έχει θεσπιστεί από
διατάξεις άλλων νόµων.»

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
GREEK INNOVATION EXPO 2013
Πόλη : Αθήνα, HELEXPO PALACE
Ηµεροµηνία : 16 – 19 Μαϊου 2013
Εκθέµατα : έρευνα, σχεδιασµός, τεχνολογία.
Πληροφορίες : τηλ. 210 6183541, 210 6183618
e-mail : rzax@obi.gr_ site : www.obi.gr

Επιχειρηµατική αποστολή στη Λιβύη
O Ελληνικός Οργανισµός Εξωτερικού Εµπορίου-ΟΠΕ Α.Ε
διοργανώνει επιχειρηµατική αποστολή στην Τρίπολη της
Λιβύης 21 έως 24 Μαίου 2013.
Οι τοµείς που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι
τρόφιµα καταναλωτικά και βιοµηχανικά προϊόντα.
Το κόστος συµµετοχής ανέρχεται σε 430 ευρώ/εταιρία (πλέον
ΦΠΑ 23%) και καλύπτει :
• ατοµικό πρόγραµµα επιχειρηµατικών συναντήσεων
• διερµηνεία-γραµµατειακή υποστήριξη
• ενοικίαση αίθουσας για την πραγµατοποίηση των
επιχειρηµατικών συναντήσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συµµετοχής
(µέχρι 25 Απριλίου) οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επικοινωνούν µε τον ΟΠΕ [ κα Κωνσταντοπούλου,
τηλ.2310510047, fax 2310510046, e-mail kleo@hepo.gr, site
www.hepo.gr].

∆ιαγωνισµοί στην Ελλάδα
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23/4/2013 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ,(ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ,ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ,ΑΥΛΕΣ) ΤΟΥ ∆ΗΜΜΟΥ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΗΛ:2310-296858

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

232

23/04/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2/2013ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ
ΧΩΡΟΥ ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΗΛ:2421-351157

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ

118

25/04/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 004/2013 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΓΩΝ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ
ΤΗΛ:2313-323115

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

120

25/04/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 002/2013 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΛ:2313-323115 & 323119

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

127

25/04/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 003/2013 ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Π ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 20072013 ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΗΛ.:
2313-323115

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

128

25/04/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 14/2012 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ,ΠΟΤΩΝ,ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΗΛ:2410560379

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ
ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ

233

25/04/13 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 3/2013 ΕΠΑΝΑΛΛΗΠΤΙΚΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΗΛ:2421-351157

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ

126

26/04/2013 ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ,ΠΑΚΕΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ,ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΤΗΛ:210-3310017 & 210-3244074

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

207

26/4/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 19621/15-3-2013 ΚΛΕΙΣΤΟΣ, ∆ΗΜΟΣΙΟΣ,∆ΙΕΘΝΗΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΝ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ Σ∆ΙΤ ΤΗΛ:213.130.7136

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

148

29/04/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 005/2013 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΗΛ:2313323115

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

223

29/04/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 134/26/03/2013 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ SEEITS:INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS IN SOUTH EAST EUROPE ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SOUTH EAST EUROPE TRANSATΙONAL COOPERATION PROGRAMME
Ε∆ΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 2007-2013 ΤΗΛ.:2310-498.459

Ε.Κ.Ε.Τ.Α

224

29/04/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 135/26-03-2013 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α∆ΕΙΑΣ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ SEEITS:INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS IN SOUTH EAST EUROPE ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SOUTH EAST EUROPE TRANSATΙONAL COOPERATION PROGRAMME
Ε∆ΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 2007-2013 ΤΗΛ.:2310-498.459

Ε.Κ.Ε.Τ.Α

225

29/04/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 136/26-03-2013 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ
ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ SEE-ITS:INTELLIGENT TRANSPORT
SYSTEMS IN SOUTH EAST EUROPE ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
SOUTH EAST EUROPE TRANSA TRANSATΙONAL COOPERATION PROGRAMME Ε∆ΑΦΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 2007-2013 ΤΗΛ.:2310-498.459

Ε.Κ.Ε.Τ.Α

234

29/04/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 4/2013 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ
ΚΟΥΡΕΙΟΥ
ΤΗΛ:2421-351157

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ

241

29/4/2013 3 ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 1 ΚΑΙ 11
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΤΗΛ:210-5272206

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

226

30/04/2013 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ: ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ,
ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ-∆ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ ΤΗΛ:213-2009842

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙ∆ΩΝ
Π & Α ΚΥΡΙΑΚΟΥ

180

30/04/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 7/2013 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ
ου
ου
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΥΛΗΣ 37 ΚΑΙ 41 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΣΑΤΑ Τ.Π ΤΗΛ:2313-317791

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ου

ου

