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Ο πρόεδρος του ΒΕΘ ενηµέρωσε τον
Γ. Ιωαννίδη για τα προβλήµατα του βιοτεχνικού κόσµου
185 βουλευτές υπέγραψαν υπέρ της µη κατάργησης της
υποχρεωτικής εγγραφής στα επιµελητήρια

Έτος 13ο

Τεύχος 14

Νέα βόµβα στα θεµέλια της επιµελητηριακής
κοινότητας βάζει το πολυνοµοσχέδιο

Tην ανάγκη να παραµείνουν εν ζωή τα επιµελητήρια και µετά
την 1-1-2015, οπότε καταργείται η υποχρεωτική εγγραφή σε
αυτά, επισήµανε ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου
Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ), Παναγιώτης Παπαδόπουλος στον
υποψήφιο Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Γιάννη
Ιωαννίδη, που επισκέφτηκε, χθες, το επιµελητήριο.

Την οργή του εκφράζει το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο
Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) σχετικά µε διάταξη που θέτει εν
αµφιβόλω τη βιωσιµότητα των επιµελητηρίων και
περιλαµβάνεται στο πολυνοµοσχέδιο που αναµένεται να
ψηφιστεί το βράδυ της Κυριακής.

Ο κ. Ιωαννίδης επισκέφτηκε το ΒΕΘ στο πλαίσιο επαφών µε
τους παραγωγικούς φορείς της πόλης, προκειµένου να ακούσει
τα προβλήµατα και τα προτάσεις τους.

Συγκεκριµένα στη σελ. 69 του πολυνοµοσχεδίου αναφέρεται
η
ότι «µετά την 1 Ιανουαρίου 2015, οπότε και καθίσταται
προαιρετική η εγγραφή της επιχείρησης σε επιµελητήριο
σύµφωνα µε το άρθρο 48 ν. 4111/2013 (Α’18), η αρµοδιότητα
χορήγησης άδειας των επιµελητηρίων κατά τα οριζόµενα στην
παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 2081/1992 (Α΄154)
επεκτείνεται και σε επιχειρήσεις που δεν έχουν εγγραφεί στο
επιµελητήριο».

«Η κατάργηση της υποχρεωτικής εγγραφής στα επιµελητήρια
ισοδυναµεί µε λουκέτο για αυτά, καθώς δεν θα µπορούν να
καλύψουν τις στοιχειώδεις λειτουργικές τους ανάγκες»
σηµείωσε ο κ. Παπαδόπουλος. Μάλιστα µε την έτερη ιδιότητα
του, αυτή του α΄ αντιπροέδρου της Κεντρικής Ένωσης
Επιµελητηρίων ενηµέρωσε τον κ. Ιωαννίδη ότι έχουν
συγκεντρωθεί ήδη 185 υπογραφές βουλευτών από όλα τα
κόµµατα, εκτός του ΚΚΕ και της Χρυσής Αυγής, σε µία
προσπάθεια να κατατεθεί τροπολογία για την ακύρωση της
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, µε την οποία καταργείται η
υποχρεωτικότητα.
Από την πλευρά του ο κ. Ιωαννίδης εξέφρασε την εκτίµηση ότι,
το ζήτηµα που έχει ανακύψει µε τα επιµελητήρια, σύντοµα θα
βρει λύση.
Αξίζει να σηµειωθεί, ότι ο µακρύς κατάλογος των υπογραφών
κατατέθηκε από τον πρόεδρο της ΚΕΕΕ Κωνσταντίνο Μίχαλο
στο γραφείο του πρωθυπουργού. «Η απόφαση για την
κατάργηση της υποχρεωτικότητας εγγραφής στα επιµελητήρια
υπήρξε πρόχειρη και θεσπίστηκε χωρίς µελέτη» τόνισε ο
πρόεδρος του ΒΕΘ, υπογραµµίζοντας ότι πρέπει να αρθεί,
ώστε να αποκατασταθεί ένας θεσµός που στηρίζει τις ελληνικές
επιχειρήσεις.
Ο κ. Παπαδόπουλος αναφέρθηκε στα προβλήµατα που
αντιµετωπίζει ο µικροµεσαίος επιχειρηµατικός κόσµος
ζητώντας την συµβολή του κ. Ιωαννίδη ώστε να ανατραπεί το
σηµερινό αρνητικό σκηνικό.

«Η εν λόγω διάταξη αποτελεί µία ακόµη βόµβα στα θεµέλια
των επιµελητηρίων. Έχουµε επανειληµµένα ζητήσει την άρση
της µη υποχρεωτικότητας. Αντ’ αυτού η κατάσταση
παγιοποιείται, υποχρεώνοντας τα επιµελητήρια να συνεχίσουν
την άσκηση του συνόλου των αρµοδιοτήτων τους, χωρίς
ωστόσο να έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν την εγγραφή
επιχειρήσεων στα µητρώα τους» τονίζει ο πρόεδρος του ΒΕΘ,
Παναγιώτης Παπαδόπουλος υπογραµµίζοντας ότι «αντί να
εφαρµόζονται γενναίες αναπτυξιακές πολιτικές, αντί να
καταπολεµούνται εκατοντάδες εµπόδια για την ανάπτυξη της
επιχειρηµατικότητας, γίνεται µία ανηλεής επίθεση σε δοµές και
θεσµούς που στηρίζουν παραδοσιακά τις ελληνικές
επιχειρήσεις».

«∆υστυχώς η κυβέρνηση πετά ξεροκόµµατα… αρµοδιοτήτων
στα επιµελητήρια, που πλέον δεν θα είναι βιώσιµα» σηµειώνει
ο κ. Παπαδόπουλος επισηµαίνοντας ότι µε την εν λόγω
διάταξη έρχεται η αρχή του τέλος για ένα θεσµό δεκαετιών,
δηµιουργώντας παράλληλα µία χαοτική κατάσταση στο
επιχειρείν.

Μεταξύ άλλων επεσήµανε την ανάγκη βελτίωσης των
συνθηκών ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία,
εντατικοποίησης της προσπάθειας για ταχύτερη απορρόφηση
των κονδυλίων του ΕΣΠΑ, αλλά και της διαµόρφωσης ενός
σταθερού και ανταγωνιστικού φορολογικού πλαισίου, το οποίο
θα έχει αναπτυξιακή και όχι εισπρακτική λογική. Για τα έργα
υποδοµής της Θεσσαλονίκης ο πρόεδρος του ΒΕΘ έκανε
ιδιαίτερη µνεία στο λιµάνι και την σηµασία παραχώρησης σε
εξειδικευµένους επενδυτές λιµενικών εγκαταστάσεων και
λειτουργιών, για να επιταχυνθούν οι ρυθµοί ανάπτυξης του
ΟΛΘ, στο αεροδρόµιο της πόλης που δεν έχει µέχρι σήµερα
εκσυγχρονισθεί επαρκώς, αλλά και στο µετρό που λιµνάζει µε
τις καθυστερήσεις να διαδέχονται η µία την άλλη.
Στην υπηρεσία του επιχειρηµατία…
Αναφερόµενος ο κ. Ιωαννίδης στο «Σύµµαχο του
Επιχειρηµατία», έναν θεσµό, που θα αποτελέσει µία αυτόνοµη
υπηρεσία στελεχωµένη από εξειδικευµένα επιστηµονικά
στελέχη που θα έχουν ως έργο τους, την ολοκλήρωση
συγκεκριµένων διαδικασιών που αφορούν τη σχέση του
επιχειρηµατία µε όλες τις µορφές κρατικής εξουσίας,
υπογράµµισε την ανάγκη ύπαρξης διαύλου επικοινωνίας
µεταξύ αυτοδιοίκησης και επιχειρηµατικού κόσµου.
Έκανε µάλιστα ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη ενίσχυσης της
απορροφητικότητας του ΕΣΠΑ, προκειµένου να αξιοποιηθούν
στο έπακρο όλοι οι διαθέσιµοι πόροι από τα ευρωπαϊκά
κονδύλια, ώστε να υπάρξουν ουσιαστικά αποτελέσµατα για
την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Για τον κ. Ιωαννίδη αιχµή του δόρατος για αναστροφή του
κλίµατος είναι το τρίπτυχο πρωτογενής τοµέας- τουρισµός –
κοινωνία µε την βασική προϋπόθεση ότι λαµβάνονται υπόψη
οι ιδιαιτερότητες της κάθε περιφέρειας.

Συµβάσεις από απόσταση για πώληση καταναλωτικών
αγαθών και υπηρεσιών
Σύµβαση από απόσταση είναι κάθε σύµβαση που αφορά
αγαθό ή υπηρεσία και συνάπτεται στο πλαίσιο ενός
συστήµατος προµήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών από
απόσταση, η οποία οργανώνεται από τον προµηθευτή χωρίς
ταυτόχρονη φυσική παρουσία του προµηθευτή
και του
καταναλωτή, µε τη χρησιµοποίηση τεχνικών µέσων
επικοινωνίας. Οι συµβάσεις από απόσταση ρυθµίζονται µε το
άρθρο 4 του Ν.2251/1994, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.
Η σύµβαση από απόσταση είναι άκυρη υπέρ του καταναλωτή
, αν πριν από τη σύναψή της ο καταναλωτής
δεν
ενηµερώθηκε µε τα µέσα της χρησιµοποιούµενης τεχνικής
επικοινωνίας κατά τρόπο σαφή, τηρούµενων των αρχών της
καλής πίστης κατά τις εµπορικές συναλλαγές.
Σε κάθε σύµβαση από απόσταση, ο καταναλωτής έχει το
δικαίωµα να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως µέσα σε 14
ηµερολογιακές ηµέρες. Η προθεσµία αρχίζει για τα αγαθά από
την παραλαβή τους και για τις υπηρεσίες από τη λήψη των
πληροφοριών , είτε µε έγγραφα µε σταθερά µέσα, που
ενηµερώνουν τον καταναλωτή ότι έχει συναφθεί η σύµβαση.
Σε περίπτωση που ο προµηθευτής δεν έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις συµβατικής ενηµέρωσης που
αναφέρονται
παραπάνω η προθεσµία υπαναχώρησης γίνεται τρίµηνη.

Επίσκεψη Χ. Μάτη στο ΒΕΘ
Έκκληση προκειµένου να µπει φρένο στο παραεµπόριο, που
αποτελεί γάγγραινα για το στεγασµένο εµπόριο, απηύθυνε ο
πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ),
Παναγιώτης Παπαδόπουλος προς τον υποψήφιο δήµαρχο της
πόλης, Χρήστο Μάτη που επισκέφτηκε το επιµελητήριο.
«Οι όποιες προσπάθειες δεν έχουν αποδώσει µε αποτέλεσµα το
πρόβληµα του παραεµπορίου αντί να περιορίζεται, να
διογκώνεται. Η διαιώνιση αυτής της κατάστασης στερεί
σηµαντικούς πόρους από το ελληνικό δηµόσιο, ενώ ενισχύει την
αίσθηση εγκατάλειψης και ατιµωρησίας» τόνισε ο πρόεδρος του
ΒΕΘ, υπογραµµίζοντας ότι το ζητούµενο είναι η δηµιουργία ενός
νέου οργάνου που θα έχει εξ ολοκλήρου την ευθύνη για να φέρει
σε πέρας την πάταξη του παραεµπορίου.
«∆υστυχώς η διοίκηση του δήµου υποσχέθηκε πολλά, χωρίς
ωστόσο να υπάρχει αποτέλεσµα. Χρειάζονται ευρύτερες
συναινέσεις. Η εποχή που εύκολη επιλογή αποτελούσαν οι
υποσχέσεις και τα µεγάλα λόγια έχει παρέλθει» υπογράµµισε µε
νόηµα ο κ. Μάτης, επισηµαίνοντας ότι οι λύσεις µπορούν να
έρθουν µόνο αν είµαστε αποφασισµένοι να τις υλοποιήσουµε.
«Πιστεύουµε στην καλύτερη ποιότητα ζωής, για αυτό και δεν
βάζουµε ψηλά τον πήχη των προσδοκιών. Στόχος µας είναι τα
οράµατα µας να είναι υλοποιήσιµα» σηµείωσε ο υποψήφιος
δήµαρχος Θεσσαλονίκης, ο οποίος αναφέρθηκε στις δυσκολίες
που αντιµετωπίζει ο συνδυασµός του στην κάθοδο προς στις
εκλογές καθώς δεν έχει εξαρτήσεις και στήριξη από κόµµατα.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο πρόεδρος του ΒΕΘ ζήτησε από τον κ.
Μάτη να υπάρχει ένας δίαυλος επικοινωνίας µε τους
εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, ανά τακτά χρονικά
διαστήµατα και όχι µόνο σε προεκλογικές περιόδους,
προκειµένου οι παραγωγικοί φορείς να καταθέτουν τα
προβλήµατα αλλά και τις προτάσεις του.

Ζητήσεις ξένων χωρών
Ζητήσεις συνεργασίας µε εισαγωγικές επιχειρήσεις και
αντιπροσώπους στην Ελλάδα
Sociedade Agricola Felix Rocha
Quinta da Ribeira-Meca, Apartado 23, 2584 – 909
00351 263711398, 00351 263711339
Geral@felixrocha.pt, www.felixrocha.pt
Κρασί
Muroplas S.A., Industria de Plasticos
Rua do Alto de Serra, 112, 4745-334 Muro – Trofa, Portugal
00351 229865440
muroplas@muroplas.pt, www.muroplas.pt
ιατρικά είδη αιµοδιάλυσης
VOLTER – Albuquerque & Freitas, SA
Avenida Luis Martins, No 330, 3500 – 719 Repeses
volter@volter.pt, www.volter.pt
υδραυλικά συστήµατα θέρµανσης νερού, συστήµατα κήπου
Αsa Gold, Lda
Rua do Outao No 11 R/C, 2460-882 Turquel, Portugal
00351 913510041, 00351 913510048
asagoldportugal@gmail.com
κρέας κατεψυγµένο

Ωράριο λειτουργίας καταστηµάτων κατά την Πασχαλινή
περίοδο

Επιχειρηµατική αποστολή στην Τουρκία

Ανακοινώθηκε από τον Εµπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης το
ωράριο των καταστηµάτων κατά την πασχαλινή περίοδο

Το Ελληνο – Τουρκικό Εµπορικό Επιµελητήριο διοργανώνει
επιχειρηµατική αποστολή στη Καισάρεια της Τουρκίας
στις 24 και 28 Απριλίου 2014, στα πλαίσια της 3ης
FURNITURE FAIR στις εγκαταστάσεις TOYAP.

Ανοιχτά από τις 11:00 έως τις 18:00 θα είναι τα εµπορικά
καταστήµατα στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή των Βαΐων,
σύµφωνα µε το πασχαλινό ωράριο που ανακοίνωσε ο
Εµπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (ΕΣΘ).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν
να επικοινωνούν µε το Ελληνο – Τουρκικό Εµπορικό
Επιµελητήριο στα τηλ.: (+211) 7000264-7, φαξ (+211)
7409283 site: www.etee.gr e-mail : info@etee.gr,
fairs@etee.gr

Αναλυτικά το προτεινόµενο ωράριο λειτουργίας:
Επιχειρηµατική αποστολή στην Στοκχόλµη
ΠΕΜΠΤΗ

10/04/2014

10π.µ. – 9µ.µ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

11/04/2014

10π.µ. – 9µ.µ.

ΣΑΒΒΑΤΟ

12/04/2014

10π.µ. – 6µ.µ.

ΚΥΡΙΑΚΗ των Βαίων

13/04/2014

11π.µ. – 6µ.µ.

Μ. ∆ΕΥΤΕΡΑ

14/04/2014

10π.µ. – 9µ.µ.

Μ. ΤΡΙΤΗ

15/04/2014

10π.µ. – 9µ.µ.

Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ

16/04/2014

10π.µ. – 9µ.µ.

Μ. ΠΕΜΠΤΗ

17/04/2014

10π.µ. – 9µ.µ.

Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

18/04/2014

1µ.µ. – 7µ.µ.

Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ

19/04/2014

10π.µ. – 4µ.µ.

ΚΥΡΙΑΚΗ του Πάσχα

20/04/2014

ΚΛΕΙΣΤΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ

21/04/2014

ΚΛΕΙΣΤΑ

Επιχειρηµατικά νέα
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 11 -20 Μαρτίου 2014.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στις Βρυξέλλες, ecocom-brussels@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του
ΒΕΘ www.veth.gov.gr .
ΣΟΥΗ∆ΙΑ
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 Μάρτιο 2014.
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
ΚΟΡΕΑ
Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σεούλ, απέστειλε ανακοίνωση µε
θέµα : « Θέσεις µαθητείας σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στην
Κορέα ».
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στη Σεούλ , ecocom-seoul@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr

Το Ελληνο – Σουηδικό Επιµελητήριο µε τη στήριξη της
Γενικής Γραµµατείας ∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων του
Υπουργείου Εξωτερικών διοργανώνει
επιχειρηµατική
αποστολή στη Στοκχόλµη στις 12 και 13 Ιουνίου 2014.
Σκοπός της επιχειρηµατικής αποστολής είναι η ανάπτυξη των
διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων των δύο
χωρών , η προώθηση των δυνατοτήτων της Ελληνικής
οικονοµίας για συνεργασίες µε τη Σουηδία και η διενέργεια
συγκεκριµένων συναντήσεων των µελών επιχειρήσεων της
αποστολής µε αντίστοιχες Σουηδικές επιχειρήσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν
να επικοινωνούν µε το Ελληνο – Σουηδικό Επιµελητήριο
στα τηλ: 210 7289000, fax: 210 7295978
website:
www.hellenic-swidishcc.gr, email: hwcc@otenet.gr.

Εκθέσεις στον κόσµο
SEOUL INTERNATIONAL WINES & SPIRITS EXPO
Πόλη: Σεούλ, Κορέα
Ηµεροµηνία: 14 - 19 Απριλίου 2014
Εκθέµατα: ποτά - κρασί
Πληροφορίες: τηλ.: 82-2-761-2512, fax: 82-2-761-2517
e-mail : intosws@gmail.com, ecocom-seoul@mfa.gr
SEOUL INTERNATIONAL COSMETICS & BEAUTY EXPO
2014
Πόλη: Σεούλ, Κορέα
Ηµεροµηνία: 25 - 27 Απριλίου 2014
Εκθέµατα: καλλυντικά
Πληροφορίες: τηλ.: 82-2-7548292, fax: 82-2-7548293
e-mail : ecocom-seoul@mfa.gr
th

17 INTERNATIONAL TRADE FAIR FOR GASTRONOMY
Πόλη: Πράγα - Τσεχία
Ηµεροµηνία: 23 - 25 Απριλίου 2014
Εκθέµατα: κρασί και εδέσµατα
Πληροφορίες: τηλ.: 271 770 953, fax: 222 584 589
e-mail:vegoprag.cz site: www.vinodellikatesy.cz
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΙΤ
Πόλη: Εκθεσιακός χώρος Kram, Τύνιδα
Ηµεροµηνία: 23 –26 Απριλίου 2014
Εκθέµατα: Τουρισµό (από και προς Τυνησία)
Πληροφορίες: τηλ.: (+216) 71 846632, 71288411 φαξ
(+216) 71879518, site: www.labexpo.com.tn
ΚΜΟΒ 2014 – KAYSERI 3d FURNITURE FAIR
Πόλη: Καισαρεία, Τουρκία
Ηµεροµηνία: 24 –28 Απριλίου 2014
Εκθέµατα: ΄Επιπλα, παιδικό έπιπλο, έπιπλο κουζίνας &
µπάνιου, χαλιά , φωτισµός, αξεσουάρ διακόσµησης.
Πληροφορίες: τηλ.: (+211) 7000264-7 φαξ (+211) 7409283
site: www.etee.gr e-mail : info@etee.gr, fairs@etee.gr
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08/04/2014 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Νο 10 ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ,
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Γ. Ν.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΤΗΛ: 2313 312229
08/04/2014 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΤΕΣΣΑΡΩΝ(4) ΕΤΩΝ ΤΗΛ: 211 8806843
08/04/2014 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 80/2014 ∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΦΥΛΑΞΗΣ
ΤΩΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ
ΤΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΤΠΟΥ ΑΠΘ ΤΗΛ: 2310 992598

08/04/2014 ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
"ΠΑΞΟΙ: ∆ΙΑ∆ΥΚΤΙΑΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ" ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ: ∆ΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ, ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΙ
∆ΙΑ∆ΡΑΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ. ΤΗΛ: 26620 32100
08/04/2014 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 13083 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΓΑΡΟΥ ΟΣΕ (ΚΑΡΟΛΟΥ 1-3 ΑΘΗΝΑ), ΜΕΤΑ ΤΩΝ Η/Μ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΤΟΥ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ∆ΥΟ (2) ΕΤΗ ΤΗΛ: 210
5297261
08/04/2014
ΑΡ
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
6/2013
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ
∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΛ: 2313 307184
08/04/2014 ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ
ο
ο
ΕΡΓΟΥ «20 & 84 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ & Η/Μ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» ΤΗΛ: 210 5272445
08/04/2014 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Νο 8 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ
ΜΝΗΜΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ∆Ω∆ΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ" ΤΗΛ: 2313 318471
ο
08/04/2014 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "8
2/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ & 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ,
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ, ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ∆Ο ΤΗΣ
ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ" ΤΗΛ: 210 5272445
ο
08/04/2014 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "20 &
84ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & Η/Μ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ" ΤΗΛ: 210 5272445
09/04/2014 ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ & ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛ: 2313
307184

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΛΑΓΗΕ ΑΕ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ
ΛΕΣΧΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ∆ΗΜΟΣ
ΠΑΞΩΝ

ΟΣΕ ΑΕ

ΓΝΘ Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΑΕ

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ∆/ΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΑΕ

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΑΕ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Επισκεφθείτε µέσω της ιστοσελίδας του Επιµελητηρίου µας www.veth.gov.gr
•
Την ηλεκτρονική πλατφόρµα που προσφέρει Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Συνηγόρου του
Βιοτέχνη bizhHELP ή στο www.bizhelp.gr για οποιοδήποτε πρόβληµα αντιµετωπίζετε µε
∆ηµόσια Υπηρεσία ή θέλετε να υποβάλλετε 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.

