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Πρόγραµµα Μαθητεία
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης
προτίθεται να συµµετάσχει στη
2η Έκθεση Παραγωγής & Εξοικονόµησης Ενέργειας
που θα πραγµατοποιηθεί στην Ξάνθη,
11 έως 14 Οκτωβρίου 2013
στο Κλειστό Γυµναστήριο «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΜΟΙΡΙ∆ΗΣ»

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Εκπαιδευτικών δράσεων του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων , Πολιτισµού και
Αθλητισµού, στο πλαίσιο των πράξεων « Πρόγραµµα
Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής εκπαίδευσης για Απόκτηση
Επαγγελµατικής Εµπειρίας στους άξονες Προτεραιότητας 4
και 5 του Ε.Π. « Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση » υλοποιεί
το
Πρόγραµµα
Μαθητείας
Αποφοίτων
Τεχνικής
εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελµατικής Εµπειρίας.

Σε µια εποχή που η οικονοµική κρίση έχει λυγίσει τις
ελληνικές επιχειρήσεις, υπάρχει ένας κλάδος, που όχι απλά
αντιστέκεται, αλλά αυτή την εποχή είναι στην ακµή του. Ο
κλάδος της θέρµανσης – ψύξης και ό,τι συνεπάγεται µε τον
όρο εξοικονόµηση ενέργειας.

Μέσω του προγράµµατος παρέχεται η δυνατότητα
πραγµατοποίησης µαθητείας 6 µηνών µε δικαίωµα
συµµετοχής στο πρόγραµµα ιδιωτικών επιχειρήσεων
πανελλαδικά εκτός των Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας και
Νοτίου Αιγαίου.

Σε αυτή τη λογική, και θέλοντας να ενηµερωθεί ο κόσµος
και οι επιχειρηµατίες για τις καινούργιες εναλλακτικές και
οικονοµικές µορφές θέρµανσης-ψύξης, διοργανώνεται η
«2η Έκθεση Παραγωγής & Εξοικονόµησης Ενέργειας» που
θα πραγµατοποιηθεί από 11 έως 14 Οκτωβρίου στην
Ξάνθη στο Εκθεσιακό Κέντρο «Κλειστό γυµναστήριο
Φίλιππος Αµοιρίδης», υπό την αιγίδα του Επιµελητηρίου
Ξάνθης και τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης.

Για
περισσότερες
πληροφορίες
οι
ενδιαφερόµενες
επιχειρήσεις µπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 210
3442138, 34439795 φαξ 210 3442153 ή να αποστέλλουν email : helpdesk@mathiteia4u.gov.gr

Η Έκθεση Παραγωγής & Εξοικονόµησης Ενέργειας είναι
µια έκθεση άρτια οργανωµένη, θα συγκεντρώσει σ’ ένα
χώρο όλη τη γνώση και την τεχνολογία του κλάδου της
θέρµανσης, ψύξης, µόνωσης και ηλιακής ενέργειας και θα
παρουσιάσει καινοτόµες λύσεις µε στόχο την εξοικονόµηση,
σε συνδυασµό µε την υψηλότερη δυνατή απόδοση.
Στα πλαίσια της συνεχιζόµενης εκθεσιακής πολιτικής και
στήριξης των επιχειρήσεων – µελών του, το Βιοτεχνικό
Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης προτίθεται να παρέχει στα
µέλη του τη δυνατότητα συµµετοχής στην ανωτέρω έκθεση,
µε δωρεάν παραχώρηση εκθεσιακού χώρου,
για την 1η συµµετοχή - δωρεάν stand 12 τ.µ.,
η
η
για τη 2 & 3 συµµετοχή - 50% επιδότηση για stand
12 τ.µ.,
η
για την 4 συµµετοχή επιδότηση 30% &
η
από την 5 & πλέον συµµετοχές την προνοµιακή τιµή.
Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να συµµετέχουν στην
ανωτέρω έκθεση,
να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στο Γραφείο ∆ηµοσίων
Σχέσεων του ΒΕΘ ,
τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 271708 & 2310 241668,
µέχρι την Παρασκευή, 4 Οκτωβρίου 2013,
προκειµένου να τους αποσταλεί η φόρµα συµµετοχής.

Συνέδρια στην Ελλάδα
39o Iatto Forum & Export Summit II
Ο

Ο Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος διοργανώνει το 39
Iatto Forum & Export Summit II , στις 25 – 27 Σεπτεµβρίου
2013 στην Θεσσαλονίκη, στο MAKEDONIA PALACE HOTEL.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το φόρουµ στo ΣΕΒΕ
στο τηλ. 2310 535333, 2310 543232, στην ιστοσελίδα στη
διεύθυνση : www.seve.gr και στο e-mail : md@seve.gr

ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
Επείγουσα ανακοίνωση του Οργανισµού Ασφαλίσεων
Επαγγελµατιών Εµπόρων (ΟΑΕΕ) ενηµερώνει
ότι οι
ασφαλισµένοι που επιλέγουν την εξόφληση των εισφορών τους
µε πάγια εντολή προς Τραπεζικό Ίδρυµα ή µέσω διαδικτύου ,
ως ηµεροµηνία πληρωµής αναγνωρίζεται η ηµεροµηνία
χρέωσης του λογαριασµού και όχι η ηµεροµηνία
συναλλαγής.
Ως εκ τούτου, θα πρέπει να πληροφορηθούν από την Τράπεζα
της επιλογής τους, για τα χρονικά διαστήµατα εντός της ηµέρας
που µπορούν να πιστώνουν τους λογαριασµούς τους προς
εξόφληση
πάγιας εντολής ή να κάνουν πληρωµές µε
αυθηµερόν χρέωση του λογαριασµού .

« Προκήρυξη του Προγράµµατος
«Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων
(II)»

-Ο επιλέξιµος προϋπολογισµός των επενδυτικών σχεδίων
κυµαίνεται από €20.000 έως €200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ
για συγκεκριµένους κλάδους).

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.

-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.

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.

-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.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
η

Η Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονοµικών, Γενική ∆ιεύθυνση Τελωνείων & Ε.Φ.Κ, 17 ∆ασµολογική µας
κοινοποιεί :
-

την υπ. αριθ.∆17Γ 5021347 ΕΞ 2013/4-6-2013 ∆ΥΟ, σχετικά µε την προσωρινή εφαρµογή µεταξύ της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και
της Κολοµβίας, της Συµφωνίας Εµπορίου, η οποία έχει συναφθεί µεταξύ της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και των κρατών µελών της,
αφενός, και της Κολοµβίας και του Περού αφετέρου από της 1 Αυγούστου 2013.

-

την υπ. αριθ.∆17Γ 5028487 ΕΞ 2011/30-6-2011 ∆ΥΟ, µε θέµα : « Ισοτιµίες σε εθνικά νοµίσµατα των ποσών που είναι
εκφρασµένα σε ευρώ σύµφωνα µε το άρθρο 25 του πρωτοκόλλου για τον ορισµό της έννοιας « καταγόµενα προϊόντα » ή «
προϊόντα καταγωγής » και για µεθόδους διοικητικής συνεργασίας της Συµφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών Ε.Ε.- ∆ηµοκρατίας
της Κορέας ( Νότια Κορέα).

Εκθέσεις στον κόσµο
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 Αύγουστο 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

1η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α
Πόλη: Φρανκφούρτη, Γερµανία
Ηµεροµηνία: 6 Νοεµβρίου 2013
Εκθέµατα: ακίνητα και επενδυτικές ευκαιρίες, καινοτοµίες
στο χώρο του διαδικτύου, ενέργεια και ανανεώσιµες πηγές,
περιβαλλοντική φροντίδα και διαχείριση απορριµµάτων και
καταναλωτικά προϊόντα π.χ. τρόφιµα, ποτά, καλλυντικά κ.α.
Πληροφορίες: τηλ. 0049 6174 25 95 457, site :
www.meandros-consulting.com, e-mail : vc@ meandrosconsulting.com.

ΣΟΥΗ∆ΙΑ

1η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α
Πόλη: Βιέννη, Αυστρία
Ηµεροµηνία: 8 Νοεµβρίου 2013
Εκθέµατα: ακίνητα και επενδυτικές ευκαιρίες, καινοτοµίες
στο χώρο του διαδικτύου, ενέργεια και ανανεώσιµες πηγές,
περιβαλλοντική φροντίδα και διαχείριση απορριµµάτων και
καταναλωτικά προϊόντα π.χ. τρόφιµα, ποτά, καλλυντικά κ.α.
Πληροφορίες: τηλ. 0049 6174 25 95 457, site :
www.meandros-consulting.com, e-mail : vc@ meandrosconsulting.com

Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σουηδία, απέστειλε το
ενηµερωτικό δελτίο Οικονοµικών και Επιχειρηµατικών
ειδήσεων από τη Σουηδία, για το µήνα Αύγουστο 2013.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι
µπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου
ΟΕΥ
της
Ελλάδας
στη
Σουηδία,
commerce.stockholm@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 1 έως 10
Σεπτεµβρίου 2013.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι
µπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου
ΟΕΥ της Ελλάδας
στις Βρυξέλλες, ecocombrussels@mfa.gr
ή την ιστοσελίδα
του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr
ΑΡΜΕΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στο Ερεβάν, απέστειλε το Νο 2
εβδοµαδιαίο δελτίο Οικονοµικών εξελίξεων της Αρµενίας
για το µήνα Σεπτέµβριο 2013.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι
µπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου
ΟΕΥ της Ελλάδας στο Ερεβάν, ecocom-yerevan@mfa.gr
ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr

Εκθέσεις στην Ελλάδα
η

2 ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Πόλη : Ξάνθη, Εκθεσιακό Κέντρο « Κλειστό Γυµναστήριο
Φίλιππος Αµοιρίδης »
Ηµεροµηνία : 11 - 14.10.2013
Εκθέµατα : θέρµανση, ψύξη, µόνωση και ηλιακή ενέργεια.
Πληροφορίες: Επιµελητήριο Ξάνθης, τηλ.: 25410
25105, 22533, 64213, φαξ: 25410 25987
e-mail : ebex@otenet.gr , info@ebex.gr

1η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α
Πόλη: Ζυρίχη, Ελβετία
Ηµεροµηνία: 10 Νοεµβρίου 2013
Εκθέµατα: ακίνητα και επενδυτικές ευκαιρίες, καινοτοµίες
στο χώρο του διαδικτύου, ενέργεια και ανανεώσιµες πηγές,
περιβαλλοντική φροντίδα και διαχείριση απορριµµάτων και
καταναλωτικά προϊόντα π.χ. τρόφιµα, ποτά, καλλυντικά κ.α.
Πληροφορίες: τηλ. 0049 6174 25 95 457, site :
www.meandros-consulting.com, e-mail : vc@ meandrosconsulting.com.
DBX ∆ΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΥΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Πόλη: Sulaymaniyah, Ιράκ
Ηµεροµηνία: 20 - 23 Νοεµβρίου 2013
Εκθέµατα: κατασκευές, τρόφιµα, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά
προϊόντα, καλλυντικά, ιατρικές συσκευές, οικιακές συσκευές,
εκπαίδευση, τραπεζικά προϊόντα και γενικά κάθε
καταναλωτικό προϊόν και υπηρεσία.
Πληροφορίες: Ektheseis.net, τηλ.: 210 4524681, fax: 210
4182308
e-mail: info@ektheseis.net, site: www.ektheseis.net
TRAVEL TURKEY IZMIR 2013
Πόλη : Σµύρνη, Τουρκία
Ηµεροµηνία: 5 – 8 ∆εκεµβρίου 2013
Εκθέµατα: Επιχειρήσεις που σχετίζονται µε τον τουρισµό
Πληροφορίες: site: www.kremlianna.gr
IFE LONDON 13 THE INT’ L FOOD & DRINK EVENT
Πόλη : Λονδίνο, Αγγλία
Ηµεροµηνία: 17 – 20 ∆εκεµβρίου 2013
Εκθέµατα: Γενικά τρόφιµα, αλκοολούχα και µη ποτά,
γαλακτοκοµικά, προϊόντα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής ,
κατεψυγµένα, προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας , παιδικές
τροφές, προϊόντα κρέατος, παραδοσιακά φαγητά, προϊόντα
υγιεινής διατροφής, ψάρια, φρέσκα προϊόντα κ.α.
Πληροφορίες: Αίτηση συµµετοχής µέχρι 20/12/2013 site:
www.ife.co.uk

∆ιαγωνισµοί στην Ελλάδα
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25/09/2013 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΑΓΓΕΟΓΡΑΦΙΑΣ (CPV 3311710-1) ΤΗΛ: 213 2041776

ΧΟΡΗΓΗΤΟΥ-

ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»

554

25/09/2013 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΟΥΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» - CPV: 33141500-5 ΤΗΛ: 213
2041642

ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»

555

25/09/2013
ΑΡ.
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΙΙ-02/2013
ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΝ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΤΗΛ: 210 6551519

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Ε΄ΚΛΑ∆ΟΣ

576

25/09/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α/10/12 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΦΡΟΥΤΑ, ΛΑΧΑΝΙΚΑ & ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ" ΤΗΛ: 213
2052508-518

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙ∆ΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ-ΠΑΙ∆ΩΝ
ΠΕΝΤΕΛΗΣ

487

30. 25/09/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Κ35/2013 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΙ∆ΕΣΜΩΝ
31. 25/09/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Κ36/2013 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤΗ ΜΕ ΓΑΖΑ
32. 25/09/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Κ37/2013 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΑΖΩΝ
33.26/09/2013 ΑΡ.∆ΙΑΚΥΡΗΞΗΣ 38/2013 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ
34.26/09/2013 ΑΡ.∆ΙΑΚΥΡΗΞΗΣ 39/2013 ∆ΗΜΟΣΙΣΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΕΡΓΕΙΟΥ ΤΗΛ: 2132068917 ΚΑΙ 2132068918

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

ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΘΑΛΑΜΩΝ

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΕΠΑΝΑΠΙΕΣΗΣ
∆ΥΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

420

26/09/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆01/2013 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΗΛ:23213-51290

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

569

26/09/2013 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΤΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥ ΓΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝ∆ΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΤΗΛ: 213 2041239

ΓΝΑ «Ο
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»

570

26/09/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 25/2013 ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ CPV (15800000-6) ΤΗΛ: 2310 691400, 2310 691570

582

26/09/2013 2ος ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:"ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΙ∆ΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ"
ΤΗΛ: 2313 320212 & 2313 320211

ΠΑΠΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΑΡΡΕΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
"Ο ΜΕΛΙΤΕΥΣ"

571

26/09/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 08/13 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ α. 2.950τ.µ.
ΕΠΑΝΩ∆ΕΡΜΑ ΜΟΣΧΟΥ ∆ΕΨΕΩΣ ΧΡΩΜΙΟΥ…ΦΟΝΤΙΩΝ, β. 2.220τ.µ. ∆ΕΡΜΑ ΝΑΠΑ ΦΥΣΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΟΥ, γ. 4.500κιλά ∆ΕΡΜΑ ΚΡΟΥΠΟΝ ΜΕΙΚΤΗΣ ∆ΕΨΕΩΣ & δ. 8.300ζεύγη ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝATOMIKOY PATOY ARBYLVN TYPOY 1 TΗΛ.:210 3483163

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ»

578

26/09/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 21/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΕΘΝΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ/ΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΙΑ
ΤΟΝ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» ΤΗΛ.: 2313 317535

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

ΓΙΑ

–

ΤΗΝ

ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ
ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο
ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»

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.

