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Τέλος οι πληρωµές µε µετρητά στις εφορίες
Επίσκεψη Καµµένου στο ΒΕΘ:
∆εν υπάρχουν λύσεις εντός µνηµονίου
Την άποψη ότι δεν µπορούν να βρεθούν πλέον λύσεις µε ήπιο
τρόπο και πολύ περισσότερο εντός µνηµονίου εξέφρασε ο
πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων Πάνος Καµµένος κατά την
διάρκεια της επίσκεψής του στο Βιοτεχνικό Επιµελητήριο
Θεσσαλονίκης.
«Πρέπει επιτέλους να πούµε την αλήθεια στον ελληνικό λαό.
Χρειαζόµαστε δυναµικές λύσεις. Η κυβέρνηση προσπαθεί να δώσει
ελπίδα, αλλά ελπίδα δεν υπάρχει αν δεν ενισχυθεί η
επιχειρηµατικότητα και αν δεν χαραχθεί µία οικονοµική πολιτική µε
γνώµονα την ανακούφιση του λαού» σηµείωσε ο κ. Καµµένος.
Ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων παρουσίασε σηµεία από
το βασικό πλαίσιο των θέσεων του κόµµατος του, τις οικονοµικές
προτάσεις και τις ριζικές αλλαγές που απαιτούνται ώστε να
ορθοποδήσει η ελληνική οικονοµία.
«Χρειαζόµαστε ένα αξιόπιστο κράτος. Λύσεις εντός µνηµονίου δεν
υπάρχουν. Πρέπει να µπει ένα τέλος στα λουκέτα των
επιχειρήσεων, να σταµατήσει επιτέλους η εκροή ελλήνων στο
εξωτερικό. Πολύ φοβάµαι ότι και όσες επιχειρήσεις αποµείνουν θα
µεταναστεύσουν,τελικά, σε άλλες γειτονικές χώρες, όπου το
φορολογικό καθεστώς είναι περισσότερο ελκυστικό» σηµείωσε ο κ.
Καµµένος.
Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΒΕΘ Παναγιώτης
Παπαδόπουλος, που υποδέχτηκε τον κ. Καµµένο στα γραφεία του
επιµελητηρίου, έκανε ιδιαίτερη µνεία στην έλλειψη ρευστότητας που
ταλαιπωρεί την αγορά, στα προβλήµατα του ΟΑΕΕ, αλλά και στην
ανάγκη το ΕΣΠΑ 2014-2020 να θέσει στο επίκεντρό του τη
µικροµεσαία
επιχειρηµατικότητα.
Μάλιστα ο πρόεδρος του ΒΕΘ παρέδωσε υπόµνηµα στον κ.
Καµµένο µε τα βασικά αιτήµατα του βιοτεχνικού κόσµου.
«Ζητάµε να επενδύσουν στη χώρα µας ξένοι επιχειρηµατίες και δεν
µεριµνούµε για τους έλληνες. Ενδεικτικό παράδειγµα το
πρόγραµµα ‘Ενίσχυση Μ.µ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους
τοµείς Μεταποίησης - Τουρισµού – Εµπορίου & Υπηρεσιών’. Ο
προϋπολογισµός του προγράµµατος άγγιξε σε 456 εκατ. ευρώ και
το ποσό για την Κεντρική Μακεδονία ανήλθε µόλις στα 30 εκατ.
ευρώ»
είπε
χαρακτηριστικά
ο
κ.
Παπαδόπουλος.
Επιπλέον ο κ. Παπαδόπουλος αναφέρθηκε µεταξύ άλλων στην
ανάγκη: ύπαρξης εγγυηµένων επιταγών, που θα εκδίδονται βάσει
της πιστοληπτικής ικανότητας του επιχειρηµατία, άµεσης
εξόφλησης χρεών του ∆ηµοσίου προς τις επιχειρήσεις, βελτίωσης
του επιχειρηµατικού κλίµατος αλλά και σε παρεµβάσεις που θα
πρέπει να υπάρξουν άµεσα, τόσο στο επίπεδο της έµµεσης
φορολογίας – µε µείωση του ΦΠΑ και των Ειδικών Φόρων
Κατανάλωσης στα καύσιµα – όσο και της άµεσης φορολογίας των
επιχειρήσεων.

Με κάρτα ή µε επιταγή θα πρέπει να πηγαίνουν οι
φορολογούµενοι στις εφορίες προκειµένου να πληρώσουν
τις οφειλές τους, σύµφωνα µε απόφαση της Γενικής
Γραµµατείας Εσόδων, µε την οποία καταργούνται οι
πληρωµές µε µετρητά.
Στόχος του οικονοµικού επιτελείου είναι να εξυπηρετούνται
καλύτερα οι φορολογούµενοι και να µειωθούν οι ουρές στις
εφορίες. Όσο µικρή και αν είναι η πληρωµή στην εφορία θα
πρέπει να γίνεται είτε µε επιταγή, είτε µε πιστωτική κάρτα. Οι
πολίτες θα µπορούν να εξοφλούν τις τράπεζες ή τα ΕΛ.ΤΑ µε
τον ειδικό κωδικό που θα υπάρχει στις φορολογικές δηλώσεις.
Η προµήθεια των κωδικών για την Ταυτότητα Οφειλής ή την
Ταυτότητα Ρυθµισµένης Οφειλής, θα γίνεται µέσω του
δικτυακού τόπου της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών
Συστηµάτων από το ειδοποιητήριο που θα λαµβάνουν από τις
εφορίες και τη ΓΓΠΣ.
Το παραδοσιακό «διπλότυπο είσπραξης» θα εκδίδεται για
λίγο καιρό ακόµα στις ∆ΟΥ µόνον όταν, για τεχνικούς λόγους,
η είσπραξη εσόδων δεν µπορεί να διενεργηθεί στις τράπεζες
ή στα Ελληνικά Ταχυδροµεία. Και στην περίπτωση αυτή
όµως, η είσπραξη γίνεται αποκλειστικά µε επιταγές ή µε την
χρήση
πιστωτικών
ή
χρεωστικών
καρτών.
Σύµφωνα µε την εγκύκλιο της ΓΓ∆Ε, αν η πληρωµή γίνει µε
επιταγές, αυτές οπισθογραφούνται από υπάλληλο του
Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουµένων. Οι πληρωµές µε
κάρτες διενεργούνται, «εφόσον τα Γραφεία Εξυπηρέτησης
Φορολογουµένων διαθέτουν την κατάλληλη υλικοτεχνική
υποδοµή που παρέχεται από τους ∆ήµους και εφόσον η
∆.Ο.Υ. υποδοχής έχει ενταχθεί στο νέο TAXIS και έχει
λειτουργήσει ως ενοποιηµένη µηχανογραφικά µε την ∆.Ο.Υ.
της οποίας έχει ανασταλεί η λειτουργία».

Ρύθµιση οφειλόµενων ασφαλιστικών εισφορών « Νέα
Αρχή και πάγια Ρύθµιση »
Ο Οργανισµός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών Ο.Α.Ε.Ε,
µας έστειλε την υπ΄ αριθ. 37/2013 εγκύκλιο - οδηγία µε θέµα: «
Ρυθµίσεις οφειλόµενων ασφαλιστικών εισφορών « Νέα Αρχή »
και Πάγια Ρύθµιση ».
Σύµφωνα µε την προαναφερόµενη εγκύκλιο παρέχεται η
δυνατότητα ρύθµισης οφειλόµενων ασφαλιστικών εισφορών µε
νέες διατάξεις.
Για αιτήµατα ένταξης καθώς και για περισσότερες πληροφορίες
µπορείτε να απευθύνεστε στις περιφερειακές υπηρεσίες του
ΟΑΕΕ.

-Ο επιλέξιµος προϋπολογισµός των επενδυτικών σχεδίων
κυµαίνεται από €20.000 έως €200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ
για συγκεκριµένους κλάδους).
« Προκήρυξη του Προγράµµατος «Εξωστρέφεια –
Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)»
Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Γενική
Γραµµατεία Βιοµηχανίας) προκήρυξε το
Πρόγραµµα
«Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)»
µε αρχικό ύψος προϋπολογισµού (∆ηµόσια ∆απάνη) 30
εκ.Ευρώ.
Πρόκειται για τη δεύτερη φάση του συγκεκριµένου
προγράµµατος, σε συνέχεια της επιτυχούς προκήρυξης της
προηγούµενης φάσης. Υπενθυµίζεται ότι στην πρώτη φάση
(κύκλο) του προγράµµατος έχουν ενταχθεί 746 επιχειρήσεις
µε
συνολικό
επιχορηγούµενο
προϋπολογισµό
98.127.008,38€.
Το Πρόγραµµα υποστηρίζει την εξωστρεφή και
ανταγωνιστική παρουσία των ελληνικών επιχειρήσεων σε
διεθνές
επίπεδο,
ιδιαίτερα
των
Μικροµεσαίων
Επιχειρήσεων. Οι επιλέξιµες επιχειρήσεις θα υλοποιούν
επενδυτικά σχέδια που θα τις βοηθήσουν να καταστούν
παρούσες και ανταγωνιστικές στις διεθνείς αγορές δια
µέσου ενεργειών απόκτησης διεθνών πιστοποιήσεων,
προβολής και προώθησης σε τρίτες χώρες, σύγχρονων
συστηµάτων και µεθόδων marketing, σχεδιασµού και
ανάπτυξης προϊόντων, υπηρεσιών και συσκευασίας,
εκσυγχρονισµού εξοπλισµού κτλ. Στόχος είναι όσο το
δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις (κυρίως ΜµΕ) να
αναδείξουν τον εξωστρεφή προσανατολισµό ως βασική
στρατηγική
προτεραιότητά
τους.
Το
πρόγραµµα
«Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων
(ΙΙ)» τις υποστηρίζει προκειµένου να εκπληρώσουν
ουσιαστικές προϋποθέσεις που απαιτούνται προς την
κατεύθυνση αυτή, µε ενισχύσεις που φθάνουν µέχρι και σε
55 % του κόστους του επενδυτικού σχεδίου.
Τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράµµατος έχουν ως
εξής:
-Επιλέξιµες είναι όλες οι νέες και υφιστάµενες πολύ µικρές,
µικρές,
µεσαίες
και µεγάλες
επιχειρήσεις,
που
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και έκαναν έναρξη
λειτουργίας πριν από την 1η Αυγούστου του 2012 στους
κλάδους της µεταποίησης, των κατασκευών, των
υπηρεσιών καθώς και επιλεγµένους κλάδους του εµπορίου.
- Ισχύουν επιπλέον ειδικές προϋποθέσεις επιλεξιµότητας ή /
και ύψους ποσοστού ενίσχυσης ανάλογα µε το µέγεθος της
επιχείρησης, το αν το επενδυτικό σχέδιο περιλαµβάνει
συνεργασίες µε άλλες επιχειρήσεις, κ.α.

th

19 Azerbaijan International Construction Exhibition
η
19 ∆ιεθνής Έκθεση Κατασκευαστικών – ∆οµικών
Ειδών Αζερµπαϊτζάν
η

Η 19 ∆ιεθνής Έκθεση Κατασκευαστικών – ∆οµικών Ειδών,
διοργανώνεται στο Μπακού του Αζερµπαϊτζάν, από 23 έως
26 Οκτωβρίου 2013 και συγκεκριµένα στο Εκθεσιακό Κέντρο
του Μπακού ( Baku Expo Center)
Η έκθεση διοργανώνεται κάθε χρόνο από το 1995
συνεχώς και περιλαµβάνει Είδη Υγιεινής,
∆οµικά –
Κατασκευαστικά Υλικά, Εσωτερική διακόσµηση , ΠόρτεςΠαράθυρα, Κεραµικά – Πέτρα, Θέρµανση – Κλιµατισµό,
Παρκέτα, Φωτισµό, Κηπευτικά, Σάουνες- Πισίνες.

-Για την κάλυψη της ιδιωτικής συµµετοχής, οι επενδυτές
µπορούν να χρησιµοποιήσουν ιδίους πόρους ή/και τραπεζικό
δάνειο. Το δάνειο που θα χρησιµοποιηθεί µπορεί να
υποστηρίζεται από τα χρηµατοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ,
όπως π.χ. παροχή εγγύησης της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για λήψη
επενδυτικού δανείου ή λήψη εγγυητικής επιστολής, παροχή
επιχειρηµατικών δανείων µε χαµηλό επιτόκιο και ευνοϊκούς
όρους.
-Τα ποσοστά ενίσχυσης κυµαίνονται από 30% έως 55 %.
-Οι επιλέξιµες ενέργειες αφορούν νέα προϊόντα / υπηρεσίες ή
εν γένει προϊόντα / υπηρεσίες σε νέες αγορές και
περιλαµβάνουν επενδύσεις που εντάσσονται στις εξής
κατηγορίες:
•Μηχανολογικός Εξοπλισµός – Ειδικές Εγκαταστάσεις
•Ενέργειες πληροφορικής / τηλεπικοινωνιών
•Ενέργειες σχεδιασµού, πιστοποίησης και συµµόρφωσης
προϊόντων και συσκευασίας.
•Ενέργειες (πλην µελετών) προβολής σε αγορές – στόχους.
•Ενέργειες Τεχνικής και Συµβουλευτικής Υποστήριξης.
•Ενέργειες (πλην µελετών) προστασίας ή απόκτησης και
χρήσης πατεντών, πνευµατικής ιδιοκτησίας και µεταφοράς
τεχνογνωσίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
•Ενέργειες ανάπτυξης εξειδικευµένου προσωπικού και
ανθρωπίνων πόρων (µόνο για νέες µικρές και πολύ µικρές
επιχειρήσεις).
•Λοιπές Ενέργειες (µόνο για νέες µικρές και πολύ µικρές
επιχειρήσεις).
η
- H επιλεξιµότητα των δαπανών ξεκινά από την 30 Ιουλίου
2013.
- Η διάρκεια υλοποίησης των επενδύσεων είναι δεκαπέντε
µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της απόφασης
ένταξης της επιχείρησης µε δυνατότητα τρίµηνης παράτασης
υπό προϋποθέσεις.
- Η προθεσµία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων ξεκινά
στις 5 Αυγούστου 2013 και θα ολοκληρωθεί στις 10
Οκτωβρίου 2013. Λόγω στενών χρονικών περιθωρίων
υλοποίησης του ΕΣΠΑ, σηµειώνεται ότι δεν θα δοθεί
παράταση στην ηµεροµηνία αυτή.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν
να ενηµερώνονται από το διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου
Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας www.ypoian.gr και από το
ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ τηλ. 2310 480000 και την ιστοσελίδα www.ekepa.gr. Για ανάκτηση των σχετικών αρχείων οι
ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερώνονται από τους
διαδικτυακούς τόπους www.ypoian.gr, www.ggb.gr.

Για το 2012 η Έκθεση
είχε 283 εκθέτες οι οποίοι
καταλάµβαναν χώρο 6358 τµ, ενώ επισκέφθηκαν την Έκθεση
10205 επισκέπτες.
Το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης, διερευνώντας τη
συµµετοχή στην προαναφερόµενη έκθεση διαπίστωσε ότι
απαιτείται : να προεκδοθεί ειδικό εισιτήριο εισόδου στην
έκθεση , βίζα εισόδου στη χώρα, κρατήσεις αεροπορικών
εισιτηρίων και ξενοδοχείων και υπολόγισε το κόστος
συµµετοχής στα 1200 ευρώ περίπου.
Για περισσότερες πληροφορίες, µπορείτε να απευθυνθείτε στο
τµ. Βιοτεχνικών Θεµάτων του ΒΕΘ, τηλ.2310 241383 ή στο
όσο το δυνατόν
e-mail : sme-industry@veth.gov.gr
συντοµότερο.

Πρόστιµα έως 16.000 ευρώ για τη «µαύρη» εργασία
Εκθέσεις στον κόσµο
Με χρηµατικά πρόστιµα που µπορεί να φτάνουν έως και
τα 16.000 ευρώ, ποινικές διώξεις και «λουκέτα» θα
βρίσκονται αντιµέτωποι, από τις 15 Σεπτεµβρίου, όσοι
εργοδότες εντοπιστούν να απασχολούν αδήλωτο,
παράνοµο και ανασφάλιστο εργαζόµενο.
Την έναρξη «στοχευµένων» ελέγχων από µεικτά κλιµάκια
του ΣΕΠΕ, του ΙΚΑ και της οικονοµικής αστυνοµίας, µε
«όπλο» τα νέα αυξηµένα πρόστιµα (που αν δεν
πληρώνονται εντός δέκα ηµερών θα βεβαιώνονται στις...
∆ΟΥ) και στόχο την αύξηση των εσόδων του ΙΚΑ,
ανακοίνωσε ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης
ύστερα από σύσκεψη µε τον υφυπουργό Β. Κεγκέρογλου,
τη γ.γ Αννα Στρατινάκη, τον διευθυντή της υπηρεσίας
οικονοµικής αστυνοµίας και δίωξης ηλεκτρονικού
εγκλήµατος, ταξίαρχο Β. Κοντογιάννη, στελέχη του ΣΕΠΕ
και της ΕΥΠΕΑ.
Οι έλεγχοι θα γίνονται από κοινού για να επιβάλλεται το
ανώτατο δυνατό πρόστιµο, έως και 16.000 ευρώ: ∆ηλαδή
10.550 ευρώ για τη µη καταχώρηση του εργαζόµενου
στην κατάσταση προσωπικού + 500 ευρώ αν είναι
ανασφάλιστος + 5.000 ευρώ αν πρόκειται για παράνοµα
απασχολούµενο αλλοδαπό. Η ηγεσία του υπουργείου
προανήγγειλε και νοµοθετική πρωτοβουλία για την
ενοποίηση τόσο των προστίµων όσο και των υπηρεσιών
ελέγχου.
Τα πρόστιµα
Το πρόστιµο για την αδήλωτη εργασία θα είναι το
18πλάσιο του κατώτατου µισθού ανά αδήλωτο
εργαζόµενο -δηλαδή 10.550 ευρώ για τους άνω των 25
ετών αδήλωτους εργαζόµενους και 9.200 ευρώ για τους
κάτω των 25 ετών- και θα επιβάλλεται άµεσα µε
πρόβλεψη έκπτωση 30% αν πληρωθεί εντός 10 ηµερών.
Κλιµακωτά πρόστιµα από 300 ευρώ - 5.000 ευρώ θα
επιβάλλονται
ανάλογα
µε
τον
αριθµό
των
απασχολουµένων και το είδος της παράβασης. Πρόστιµο
2.500 ευρώ θα επισύρει η µη επίδειξη πιστοποιητικού
ελέγχου ανυψωτικών µηχανηµάτων, ανά µηχάνηµα
έργου.
Από 7.200 ευρώ - 15.000 ευρώ, ανάλογα µε τον βαθµό
επικινδυνότητας, θα επιβάλλεται για τη µη επίδειξη
πιστοποιητικού απαλλαγής από επικίνδυνα αέρια σε
ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες. «Όποιος εξακολουθεί
να κινείται εκτός νοµιµότητας στην αγορά εργασίας θα
υποστεί τις βαρύτατες συνέπειες των δικών του
επιλογών», προειδοποίησε ο υπουργός Εργασίας.
Το ποινολόγιο
10.550 το ανώτατο πρόστιµο για αδήλωτο εργαζόµενο
που απασχολείται στην επιχείρηση 500 ευρώ για τον
ανασφάλιστο 5.000 ευρώ για κάθε παράνοµα
απασχολούµενο αλλοδαπό.
Συνέδρια στην Ελλάδα
5o Πανελλήνιο Συνέδριο για την τυποποίηση, τα
πρότυπα και την ποιότητα
Η
« ΄Ενωση Ελλήνων Επιστηµόνων για την
Προτυποποίηση και την Τυποποίηση » ( ΕΝΕΠΡΟΤ)
Ο
διοργανώνει το 5 Πανελλήνιο Συνέδριο για την
τυποποίηση, τα πρότυπα, και την ποιότητα , στις
21 – 22 Φεβρουαρίου 2014 στη Θεσσαλονίκη.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το συνέδριο
στην ΕΝ.Ε.ΠΡΟΤ στο τηλέφωνο 2310 995461 φαξ 2310
995425
ή
στο
e-mail
:
protypation@auth.gr,
www.eneprot.gr

η

28 ΕΚΘΕΣΗ TRADE EXPO
Πόλη: Τζακάρτα , Ινδονησία
Ηµεροµηνία: 16-20 Οκτωβρίου 2013
Εκθέµατα: Ινδονησιακά προϊόντα
Πληροφορίες: www.tradexpoindonesia.com
SHANGHAI OIL 2013
Πόλη: Σαγκάη, Κίνα
Ηµεροµηνία: 20 - 22.10.2013
Εκθέµατα: ελιές και παράγωγα ελαιολάδου
Πληροφορίες: τηλ.: 210 7568888
e-mail: info@eleotexnia.gr
η

6 BALKAN ENTERTAINMENT
Πόλη: Inter Expo Center, Σόφια, Βουλγαρία
Ηµεροµηνία: 22 - 23.10.2013
Εκθέµατα: εταιρίες στον κλάδο της διασκέδασης,
τυχερών παιχνιδιών, των υπηρεσιών φύλαξης
ασφάλειας, του τουρισµού και του κλάδου
ξενοδοχειακών υπηρεσιών, των τροφίµων & ποτών,
διαφήµισης και των πολυµέσων.
Πληροφορίες: τηλ.: + 395 9447959
e-mail: economy@grembassysofia.org

των
και
των
της

HOSPITALBUILD & INFRASTRUCTURE TYRKEY
Πόλη: ICC Instabul Congress Center, Instabul, Turkey
Ηµεροµηνία: 24 - 26.10.2013
Εκθέµατα: εταιρίες σχετικές µε την υγειονοµική περίθαλψη
µε σηµαντικούς παράγοντες στον προγραµµατισµό, το
σχεδιασµό, την κατασκευή, τη λειτουργία, τη διαχείριση, την
προµήθεια και την ανακαίνιση
Πληροφορίες: τηλ.: +30 212 100 4102,
site: www.kremilanne.gr/ekthesis/hospital-bulidinfrastructure-turkey
INDAGRA
Πόλη: Βουκουρέστι, Ρουµανία
Ηµεροµηνία: 30 Οκτωβρίου – 3 Νοεµβρίου 2013
Εκθέµατα: γεωργία , γεωργικός εξοπλισµός
Πληροφορίες: τηλ.: +40 758 837 725, fax: +40 21 207 70 70
site: www.indagra.ro
INTERFOOD & DRINK
Πόλη: Σόφια, Βουλγαρία
Ηµεροµηνία: 6-9 Νοεµβρίου 2013
Εκθέµατα: τρόφιµα, βιολογικά προϊόντα, εξοπλισµός –
τεχνολογία, συσκευασία, ποτά
Πληροφορίες: www.welldone.com.gr
SWEET & SNACKS MIDDLE EAST
Πόλη: Ντουµπάι – Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων
Ηµεροµηνία: 17-19 Νοεµβρίου 2013
Εκθέµατα: είδη ζαχαροπλαστικής, γλυκά, σοκολάτες,
παγωτά, ζαχαρώδη, πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής, snack
goods, baked goods κ.α..
Πληροφορίες: ΟΠΕ, τηλ.: 210 9982100, fax: 210 9969100
e-mail: info@hepo.gr, site: www.hepo.gr,
www.anuga.comwww.sweetsmiddleeast.com
th

18 INTERNATIONAL CRAFTS SELLING EXHIBITION
Πόλη: Μιλάνο, Ιταλία
Ηµεροµηνία: 30 Νοεµβρίου – 8 ∆εκεµβρίου 2013
Εκθέµατα: είδη χειροτεχνίας
Πληροφορίες: artigianoinfiera@gestionefiere.com

∆ιαγωνισµοί στην Ελλάδα

573

18/09/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 39/13 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ
ΠΛΟΙΩΝ ΤΗΛ: 210 5531588

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

566

19/09/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆.25/13 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ «ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΜΟΝΑ∆ΩΝ» ΤΟΥ 251 ΓΝΑ ΤΗΛ: 210 8705015

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

556

18/09/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 14329/2-8-2013 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ & ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΟΠΥΥ
ΤΗΛ: 2310 564657

ΙΚΑ ΤΟΠΙΚΟ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ

485

20. 18/09/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 22/2013 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑΟΥΡΤΙΩΝ
21. 03/09/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/2013 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΦΡΟΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
22. 19/09/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 24/2013 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ
23.19./09.2013 ΑΡ.∆ΙΑΚΥΡΗΞΗΣ 24/2013 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ∆ΙΑΤΟΡΦΗΣ
24. 19/09/2013 ΑΡ.∆ΙΑΚΥΡΗΞΗΣ 26/2013 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΙΛΜ ΤΗΛ:2132068917 ΚΑΙ 213 2068918

ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΟΡΓΙΑΛΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ
Ε.Ε.Σ.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

525

19/09/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 13046 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙ∆ΙΩΝ ΣΥΝ∆ΕΣΜΩΝ SKL-ET (70.000 ΤΕΜ.) ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ
ΣΤΡΩΤΗΡΕΣ ΤΗΛ: 210-5297229

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

527

19/09/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 13026 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΟΥ ΜΗ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΣΕ ΤΗΛ:
210-5297229

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΩΝ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ

515

20/09/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 07/13 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 41.000
ΚΙΛΩΝ ΑΒΟΥΛΚΑΝΙΣΤΟΥ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΤΗΛ: 2103459946

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ
«ΘΗΣΕΑΣ»∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ο
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/7 ΤΜ

535

20/09/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 97/2013 Α’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΤΗΛ: 27413 61818

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

486

25. 20/09/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 27/2013 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
26. 20/09/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 31/2013 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
27. 24/09/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Κ32/2013 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΤΑΙΝΙΕΣ
28.24/09/2013 ΑΡ.∆ΙΑΚΥΡΗΞΗΣ Κ33/2013 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΓΑΖΩΝ
29. 24/09/2013 ΑΡ.∆ΙΑΚΥΡΗΞΗΣ Κ34/2013 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΕΠΙ∆ΕΣΜΩΝ ΤΗΛ: 213 2068917 ΚΑΙ 2132068918

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΡΓΙΑΛΕΪΟ –
ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ.

ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΗΝ 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.

