∆εκέµβριος 2012
΄Ερευνα Β.Ε.Θ.: Αρνητικό το ισοζύγιο δαπανών-τζίρου
για πέντε στις δέκα βιοτεχνίες
΄Ενας στους δύο επιχειρηµατίες βλέπει λουκέτο το 2013
Σε οικονοµική ασφυξία βρίσκονται πέντε στις δέκα βιοτεχνίες
της Θεσσαλονίκης, που αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις
µηνιαίες ανελαστικές τους δαπάνες, καθώς τα έσοδα τους
αντιστοιχούν περίπου στο ήµισυ των εξόδων τους. Είναι
χαρακτηριστικό ότι το 45,1% των Θεσσαλονικέων βιοτεχνών
δηλώνει ότι τα έσοδα του ανέρχονται κατά µέσο σε 2.500
ευρώ µηνιαίως, όταν οι δαπάνες των επιχειρήσεων τους
(νοίκι, αγορά πρώτων υλών, µισθοί υπαλλήλων, ασφαλιστικές
εισφορές κ.α.) αγγίζουν κατά µέσο όρο τα 5.585 ευρώ. Η
µαύρη τρύπα που δηµιουργείται στο ισοζύγιο δαπανών –
τζίρου φτάνει στα 3.085 ευρώ. Η δυσπραγία που
αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις έχει οδηγήσει τον δείκτη
αυτοαπασχόλησης στο 60%, όταν το Μάιο του 2009 ο δείκτης
ήταν στο 44%.
Τα αποκαλυπτικά στοιχεία που αφορούν στην χειµαζόµενη
επιχειρηµατική κοινότητα προκύπτουν από την έρευνα µε
θέµα «Οικονοµική συγκυρία και οι επιπτώσεις της σε ΜµΕ και
καταναλωτές της Θεσσαλονίκης» που εκπόνησε η εταιρεία
δηµοσκοπήσεων Interview για λογαριασµό του Βιοτεχνικού
Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ). Η έρευνα διενεργήθηκε
το διάστηµα από 4 έως 5 ∆εκεµβρίου σε δείγµα 705 ατόµων
(400 επιχειρηµατίες – µέλη του ΒΕΘ και 305 καταναλωτές).
Αυξάνεται η αυτοαπασχόληση
Σε πολυεργαλεία µε ότι αρνητικό συνεπάγεται για την
συνεχώς αυξανόµενη ανεργία έχουν µετατραπεί έξι στους
δέκα βιοτέχνες που πλέον είναι αυτοαπασχολούµενοι, καθώς
η αρνητική οικονοµική συγκυρία τους ώθησε να απολύσουν
τους εργαζόµενους τους. Σηµειώνεται ότι το Μάιο του 2009 ο
δείκτης αυτοπασχόλησης ήταν στο 44%, ενώ το Νοέµβριο του
ίδιου έτους παρουσίασε άνοδο φτάνοντας στο 47%. Πάντως
από όσους εξακολουθούν να απασχολούν προσωπικό στις
επιχειρήσεις τους το 70% σκέφτεται να το διατηρήσει το
επόµενο διάστηµα, το 25% να το απολύσει ενώ το 5% να
προσλάβει και νέους εργαζόµενους. Μεγαλύτερο ποσοστό
διάθεσης για
διατήρηση του προσωπικού (78,9%)
εµφανίζουν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην
παροχή υπηρεσιών. Σύµφωνα µε τους ερωτηθέντες το
δεύτερο εξάµηνο του 2012 είδαν την πόρτα της εξόδου 1,45
εργαζόµενοι, κατά µέσο όρο ανά επιχείρηση, ενώ η µείωση
των αποδοχών των υπαλλήλων, κατά µέσο όρο, ανήλθε σε
14%.
Για µείωση τζίρου κάνουν λόγο εννέα στους δέκα
επιχειρηµατίες, ενώ ένας στους δέκα τονίζει ότι οι πωλήσεις
του δεν κατέγραψαν καµία µεταβολή.
Μάλιστα η συρρίκνωση του τζίρου από την αρχή του έτους
άγγιξε κατά µέσο όρο το 44,6%.
Στο µεταξύ, η απαισιοδοξία φαίνεται να ακολουθεί επτά στους
δέκα ερωτηθέντες καθώς απάντησαν ότι για το επόµενο
εξάµηνο βλέπουν µείωση του τζίρου τους, ενώ δύο στους
δέκα δεν αναµένουν καµία µεταβολή. Αντίστοιχα είναι τα
ποσοστά και στην ερώτηση ‘πόσο αισιόδοξος είστε για το
µέλλον της επιχείρηση σας’ καθώς το 71% απάντησε λίγο /
καθόλου και το 29% πολύ / αρκετά.
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Παράταση αυτοαπογραφής των επιχειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ
Κατόπιν αιτήµατος της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων
(Κ.Ε.Ε.Ε), των υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ των Επιµελητηρίων αλλά
και των εκπροσώπων των επιχειρήσεων, ο υφυπουργός
Ανάπτυξης, κ. Αθανάσιος Σκορδάς, υπέγραψε την 1-10-2012
απόφαση µε την οποία παρατείνονται οι προθεσµίες για την
απογραφή των επιχειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ, ως εξής:
Για τις ΑΕ, τις ΕΠΕ, τις ΟΕ και τις ΕΕ, η προθεσµία
υποβολής ορίζεται ως εξής:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Μέχρι την 27η Οκτωβρίου 2012 για τους
που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 1.
Μέχρι την 3η Νοεµβρίου 2012 για τους
που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 2.
Μέχρι την 10η Νοεµβρίου 2012 για τους
που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 3.
Μέχρι την 17η Νοεµβρίου 2012 για τους
που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 4.
Μέχρι την 24η Νοεµβρίου 2012 για τους
που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 5.
Μέχρι την 1η ∆εκεµβρίου 2012 για τους
που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 6.
Μέχρι την 8η ∆εκεµβρίου 2012 για τους
που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 7.
Μέχρι την 15η ∆εκεµβρίου 2012 για τους
που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 8.
Μέχρι την 22η ∆εκεµβρίου 2012 για τους
που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 9.
Μέχρι την 29η ∆εκεµβρίου 2012 για τους
που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 0.

υπόχρεους
υπόχρεους
υπόχρεους
υπόχρεους
υπόχρεους
υπόχρεους
υπόχρεους
υπόχρεους
υπόχρεους
υπόχρεους

Για τους αστικούς συνεταιρισµούς και τα υποκαταστήµατα
ή πρακτορεία εταιρειών της αλλοδαπής, η προθεσµία
υποβολής είναι από 1η Νοεµβρίου 2012 έως τις 29 ∆εκεµβρίου
του 2012 και εξειδικεύεται ως εξής:

•
•
•

Μέχρι την 20η Νοεµβρίου 2012 για τους υπόχρεους
που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 1, 2, 3.
Μέχρι την 10η ∆εκεµβρίου 2012 για τους υπόχρεους
που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 4, 5, 6.
Μέχρι την 29η ∆εκεµβρίου 2012 για τους υπόχρεους
που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 7, 8, 9, 0.

Για τις Ατοµικές επιχειρήσεις, τους Ευρωπαϊκούς Οµίλους
Οικονοµικού Σκοπού, τις Ευρωπαϊκές Συνεταιριστικές
Εταιρείες και τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν εµπορία, η
προθεσµία παρατείνεται :

•
•

Μέχρι την 21η Ιανουαρίου 2013 για τους υπόχρεους
που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 1, 2, 3, 4.
Μέχρι την 15η Φεβρουαρίου 2013 για τους υπόχρεους
που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 5, 6, 7, 8, 9, 0.

•
την ειδικότερη νοµοθεσία περί Α.Ε και Ε.Π.Ε.-

Μπαίνουν µέσα…
Αρνητικό είναι το ισοζύγιο δαπανών – εσόδων, καθώς το
45,1% καλείται να αντιµετωπίσει µια µαύρη τρύπα 3.085
ευρώ, κατά µέσο όρο µηνιαίως. Την ίδια ώρα το 54,9% των
ερωτηθέντων κάνει λόγο για µέσο όρο µηνιαίου τζίρου που
φτάνει τα 26.113 ευρώ µε τα έξοδα να µην ξεπερνούν τις
14.430 ευρώ. Κατά συνέπεια υπάρχει ένα πλεόνασµα που
αγγίζει τα 11.683 ευρώ. Από τα στοιχεία της έρευνας
προκύπτει ότι θύµατα της οικονοµικής ανοµβρίας είναι οι
µικρές επιχειρήσεις που αδυνατούν να αντιµετωπίσουν ακόµη
και τις ανελαστικές τους δαπάνες.
Ενδεικτικό της κατήφειας που επικρατεί στην αγορά είναι ότι
το 55% των ερωτηθέντων βλέπει πιθανότητα λουκέτου, µέσα
στην επόµενη χρονιά, κατά µέσο όρο κατά 42%. Το 45% των
συµµετεχόντων επιχειρηµατιών δεν διαβλέπει ενδεχόµενο
αναστολής της λειτουργίας της επιχείρησης του το 2013.
Θα άφηναν απλήρωτο τον Ο.Α.Ε.Ε.
Έξι στους δέκα επιχειρηµατίες αν δεν είχαν την οικονοµική
δυνατότητα θα άφηναν απλήρωτες µία σειρά υποχρεώσεων,
µε δηµοφιλέστερη αυτή του Οργανισµού Ασφάλισης
Ελεύθερων Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ). Συγκεκριµένα στη
σχετική ερώτηση (υπήρχε η δυνατότητα τριών επιλογών) το
37,2% δήλωσε ότι θα άφηνε απλήρωτο τον ΟΑΕΕ, το 30%
την εφορία, το 20,3% τους προµηθευτές, το 8,2% τη ∆ΕΗ, το
4,3% τον ΟΤΕ και το 3,9% τους εργαζόµενους.
Αναφορικά µε τη δόση που εξασφάλισε πρόσφατα από την
τρόικα η χώρα µας το 64% εκτιµά ότι δεν θα βοηθήσει στην
αλλαγή κλίµατος, το 27% ότι θα συµβάλλει θετικά ενώ το 9%
των ερωτηθέντων δεν απάντησε.
Υπέρ της απόλυσης των δηµοσίων υπαλλήλων εµφανίζεται το
61,2% των ερωτηθέντων, ποσοστό αυξηµένο σηµαντικά
έναντι του Ιουνίου του τρέχοντος έτους (50,5%), οπότε είχε
γίνει η αντίστοιχη ερώτηση σε έρευνα οικονοµικής συγκυρίας
του ΒΕΘ. Υπέρ της διατήρησης των υπαρχόντων υπαλλήλων
τάσσεται το 37,9% όταν έξι µήνες νωρίτερα το ποσοστό
έφτανε στο 46,3%.
Μαχαίρι κατά 38% στα εισοδήµατα των καταναλωτών
Περιορισµένα βλέπουν τα οικογενειακά τους εισοδήµατα οκτώ
στους δέκα καταναλωτές µε τη συρρίκνωση να αγγίζει το
38%, όταν τον Ιούνιο ήταν στο 32%. Απόρροια της
συρρικνωµένης καταναλωτικής δύναµης είναι ο περιορισµός
κατά 84,6% των δαπανών για ένδυση-υπόδηση, κατά 82,7%
για ψυχαγωγία-ταξίδια, κατά 52,9% για τη χρήση ΙΧ, κατά
21,2% για το σούπερ µάρκετ και κατά 16,3% για την αγορά
οικιακού εξοπλισµού/ηλεκτρονικού υπολογιστή. Σηµειώνεται
ότι στη σχετική ερώτηση οι επιλογές ήταν µέχρι τρεις.
Η έρευνα κατέγραψε και ένα… αναιµικό ποσοστό (1,9%) που
δηλώνει ότι δεν έχει περιορίσει καµία από τις παραπάνω
δαπάνες.
Φτωχούγεννα… ενόψει
Χριστούγεννα των …φτωχών αναµένεται να είναι τα φετινά,
καθώς οι Θεσσαλονικείς καταναλωτές θα επιδείξουν µεγάλη
φειδώ στις όποιες δαπάνες. Στην ερώτηση τι θα περιορίσετε
ενόψει των Χριστουγέννων (οι επιλογές ήταν τρεις) το 72,1%
απαντά τα ταξίδια, το 64,4% τα δώρα σε φίλους και συγγενείς,
το 43,3% την αγορά τηλεόρασης ή κινητού, το 37,5% το
ρεβεγιόν, το 20,2% τις δαπάνες για το χριστουγεννιάτικο
τραπέζι και το 11,5% τα παιχνίδια στα παιδιά.
Η ανεργία καλά κρατεί
Σε προπύργιο της ανεργίας θα µπορούσε να ανακηρυχθεί η
Θεσσαλονίκη καθώς έξι στις δέκα οικογένειες έχουν άνεργα
µέλη, µε το µέσο όρο των ανέργων ανά οικογένεια να είναι
1,2. Οι οικογένειες µε έναν άνεργο φτάνουν στο υψηλό
ποσοστό του 67,3%, ενώ ιδιαίτερα σηµαντικό είναι το
ποσοστό των οικογενειών (23,1%) που έχουν δύο ανέργους.
Το 68% των ερωτηθέντων καταναλωτών εκτιµά ότι το
επόµενο εξάµηνο η κατάσταση του νοικοκυριού του θα
χειροτερεύσει, το 28% ότι δεν θα παρουσιάσει κάποια
µεταβολή, ενώ µόλις το 4% ότι θα βελτιωθεί.

Περαιτέρω, µε την ίδια απόφαση καταργείται η υποχρέωση
προσκόµισης εγγράφων θεωρηµένων από τις αρµόδιες αρχές
ως προϋπόθεση για την οριστικοποίηση της εγγραφής, ενώ
διευκρινίζεται πως η διενέργεια της αυτοαπογραφής για
λογαριασµό των νοµίµων εκπροσώπων των υπόχρεων µπορεί
να γίνει και από άλλα πρόσωπα πέραν των λογιστών.
Τέλος, διευκρινίζεται πως η υποχρέωση ανάρτησης των
στοιχείων των ισολογισµών του τελευταίου οικονοµικού έτους
δεν επιβάλλεται σαν επιπλέον υποχρέωση στο πλαίσιο της
απογραφής στο Γ.Ε.ΜΗ., αλλά αντίθετα προκύπτει παγίως από
την ειδικότερη νοµοθεσία περί Α.Ε και Ε.Π.Ε.-

Ανακοινώσεις
∆ηµοσίευση του κανονισµού 640/2012/ΕΕ
Η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος του Υπουργείου Οικονοµικών δηµοσιεύει
τον κανονισµό 640/2012/ΕΕ, ο οποίος τροποποιεί τον κανονισµό
440/2012/ΕΕ για τον καθορισµό των µεθόδων δοκιµής κατ΄εφαρµογή
του κανονισµού (EK) αριθ.1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου για την καταχώρηση, την αξιολόγηση, την
αδειοδότηση και τους περιορισµούς των χηµικών προϊόντων (REACH),
µε σκοπό την προσαρµογή του στην τεχνική πρόοδο και τον σχετικό
κανονισµός. Πληροφορίες e-mail: environment@gcsl.gr

Επιχειρηµατικά Νέα
ΒΕΛΓΙΟ
Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στις Βρυξέλλες, απέστειλε το
ενηµερωτικό δελτίο Οικονοµικών και Επιχειρηµατικών
ειδήσεων από το Βέλγιο, για την περίοδο 21 έως 30
Νοεµβρίου 2012.
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
ΑΡΜΕΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στο Ερεβάν, απέστειλε το Νο 1
εβδοµαδιαίο ενηµερωτικό δελτίο για το µήνα ∆εκέµβριο 2012.
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
ΑΡΜΕΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στο Ερεβάν, απέστειλε το Νο 2
εβδοµαδιαίο ενηµερωτικό δελτίο για το µήνα ∆εκέµβριο 2012.
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
ΑΓΚΥΡΑ
Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στην ΄Αγκυρα, απέστειλε δελτίο
Οικονοµικών και Επιχειρηµατικών ειδήσεων από την ΄Αγκυρα
για το µήνα Νοέµβριο 2012.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στην ΄Αγκυρα, ecocom-ankara@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του
ΒΕΘ www.veth.gov.gr
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Μετά δυσκολίας τα βγάζουν πέρα
th

Αρνητικό καταγράφεται το ισοζύγιο µεταξύ δαπανών και
εισοδηµάτων για το 35% των καταναλωτών. Συγκεκριµένα τα
έσοδα τους κατά µέσο όρο µηνιαίως αγγίζουν τα 720 ευρώ µε
τις δαπάνες τους να εκτοξεύονται σε 1.190 ευρώ
δηµιουργώντας ένα χάσµα που αγγίζει τα 470 ευρώ. Σε
καλύτερη µοίρα βρίσκεται το 65% των καταναλωτών που
δηλώνει κατά µέσο όρο, µηνιαίως, έσοδα 1.360 ευρώ έναντι
δαπανών που αντιστοιχούν σε 760 ευρώ. Στην ερώτηση ποια
δαπάνη θα αφήνατε απλήρωτη σε περίπτωση που δεν
επαρκούσαν τα χρήµατα σας το 47,1% απαντά την εφορία, το
23,1% τη ∆ΕΗ, αντίστοιχο είναι το ποσοστό για τις πιστωτικές
κάρτες, το 18,3% τον ΟΤΕ , το 14,4% το δάνειο και το 4,8% το
ενοίκιο. Κάθε άλλο παρά αισιόδοξοι εµφανίζονται οι
καταναλωτές σχετικά µε το εάν η δόση που εξασφαλίστηκε θα
µπορούσε να συνδράµει στην αλλαγή του κλίµατος στην αγορά.
Συγκεκριµένα το 66% απαντά αρνητικά και το 26% θετικά.
Υπέρ της απόλυσης δηµοσίων υπαλλήλων εµφανίζεται το 49%
των καταναλωτών, ενώ το 44,5% εκτιµά ότι η κυβέρνηση θα
πρέπει να διατηρήσει τους υπάρχοντες υπαλλήλους. Αξίζει να
σηµειωθεί ότι το 6,5% των ερωτηθέντων καταναλωτών
υποδεικνύει την αναγκαιότητα για πρόσληψη και νέων
δηµοσίων υπαλλήλων.

∆ίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αρωγής
Ο Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος, το Εµπορικό &
Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης, το Βιοτεχνικό
Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης, το Επαγγελµατικό Επιµελητήριο
Θεσσαλονίκης, ο Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος και ο
Εµπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης - προκειµένου να κάνουν
πράξη την ευαισθησία των µελών τους στα κοινωνικά
προβλήµατα που δηµιουργεί η οικονοµική κρίση και µε σκοπό
να βοηθήσουν στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής,
υπέγραψαν στις 22 Φεβρουαρίου 2012 συµφωνητικό
συνεργασίας µε το οποίο αποφάσισαν να δράσουν από κοινού
στον ειδικό φορέα µε την επωνυµία «∆ίκτυο Κοινωνικής
Αλληλεγγύης & Αρωγής», δηµιουργώντας µε τον τρόπο αυτό
µια ευρύτερη δεξαµενή υποψηφίων δωρητών.
Ειδικότερα οι σκοποί του ∆ικτύου είναι :Η υποστήριξη ατόµων,
οµάδων, φιλανθρωπικών σωµατείων, οργανώσεων και
συναφών φορέων, µε τη διασύνδεσή τους µε την επιχειρηµατική
κοινότητα του Βορειοελλαδικού Τόξου, µε στόχο την προσφορά
προς αυτούς αρωγής σε υλικά αγαθά ή/και υπηρεσίες από
ενδιαφερόµενα µέλη των επιχειρηµατικών φορέων. Ο ρόλος του
∆ικτύου είναι µεσολαβητικός και παρέχει, κυρίως, οργανωτική
βοήθεια. Η συστηµατική επιδίωξη συνεργασιών και ο
συντονισµός της δράσης της διασύνδεσης, µε στόχο την
προώθηση της διασύνδεσης µε τις ευπαθείς κοινωνικά οµάδες.
Η προώθηση της έννοιας της κοινωνικής ευαισθησίας και
ευθύνης των επιχειρήσεων και η προαγωγή της ιδέας της
κοινωνικής συνοχής στη χώρα µας, µέσα από την ανάδειξη και
αξιοποίηση καλών πρακτικών και την ανάληψη πρωτοβουλιών
και δράσεων.
Το ∆ίκτυο κινητοποιεί τις επιχειρήσεις και αξιολογεί, αναπτύσσει
και προωθεί εργαλεία για την εφαρµογή των αρχών του, τόσο
προς το εσωτερικό, όσο και προς το εξωτερικό.
Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες απευθύνονται σε άτοµα ή
οµάδες πληθυσµών, που παρουσιάζουν αντίστοιχες ανάγκες
ανεξάρτητα από χρώµα, φυλή, θρησκεία, ηλικία, εθνικότητα,
ιδεολογία ή πολιτικές πεποιθήσεις.

11 Arab Plast 2012
Πόλη: Ντουµπάι, Ντουµπάι
Ηµεροµηνία: 7-10.1.2013
Εκθέµατα: Πλαστικά & βιοµηχανικά προϊόντα
Πληροφορίες: Αραβο-Ελληνικό Επιµελητήριο, τηλ.: 210
6711210, fax: 210 6773428
e-mail: www.arabgreekchamber.gr, www.arabplast.info
SEED TECHNOLOGIES, SEED & SAPLING FAIR
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ηµεροµηνία: 11-13.1.2013
Εκθέµατα: τεχνολογία σπόρων και δενδρυλλίων
Πληροφορίες: Γραφείο ΟΕΥ στη Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310
254460, fax: 2310 254448
e-mail:selanik@ekonomi.gov.gr
FRESH FRUITS VEGETABLES ORGANIC HARVEST FAIR
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ηµεροµηνία: 11-13.1.2013
Εκθέµατα: τεχνολογία σπόρων και δενδρυλλίων
Πληροφορίες: Γραφείο ΟΕΥ στη Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310
254460, fax: 2310 254448
e-mail: selanik@ekonomi.gov.gr
Domotex
Πόλη: Αννόβερο, Γερµανία
Ηµεροµηνία: 12-15.1.2013
Εκθέµατα: Χαλιά, µοκέτες, ξύλινα & συνθετικά δάπεδα και
interior design
Πληροφορίες: κα Θεοφανίδου Ελληνογερµανικό Επιµελητήριο,
τηλ.: 210 64 19 000, fax: 210 64 19 023 ,
e-mail: hannovermesse@mail.ahnk-germany.de
BALKANICA WEDDING EXPO, Σόφια 19 – 20 Ιανουαρίου
2013
Πόλη : Σόφια, Βουλγαρίας
Ηµεροµηνία : 19 – 20 Ιανουαρίου 2013
Εκθέµατα : Ξενοδοχεία, τουριστικά πακέτα και προορισµοί,
αξεσουάρ γάµου και βάπτισης, είδη δώρων και διακόσµησης,
νυφικά και βαπτιστικά ενδύµατα και υποδήµατα, λευκά είδη
κ.λ.π.
Πληροφορίες: EXPOLINE τηλ. 210 5153850, 6973431204
Αθήνα +359 (0) 2 9877785, +359 (0) 2 9521177, +359 (0) 8
79577785 (Σόφια) e-mail: info@balkanicaexpo.com, site:
www.balkanicaexpo.com
Winter Fancy Food Show
Πόλη: Σαν Φραντσίσκο, ΗΠΑ
Ηµεροµηνία: 20-22.1.2013
Εκθέµατα: τρόφιµα-ποτά
Πληροφορίες: ΟΠΕ, τηλ.: 210 9982102, fax: 210 9961927
e-mail: info@hepo.gr, site: www.hepo.gr,
www.fancyfoodshows.com
ISM
Πόλη: Κολωνία, Γερµανία
Ηµεροµηνία: 27-30.1.2013
Εκθέµατα: τρόφιµα-ποτά
Πληροφορίες: ΟΠΕ, τηλ.: 210 9982102, fax: 210 9961927
e-mail: info@hepo.gr, site: www.hepo.gr, www.ism-cologne.com

Ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων, και λόγω του ότι οι
σκοποί του ∆ικτύου θα επιτευχθούν µε την παροχή χρηµατικών
ενισχύσεων ή παροχών σε είδος [προϊόντα ή/και υπηρεσίες],
σας καλούµε να υποστηρίξετε τη συγκέντρωση προϊόντων
ή και ενδεχοµένως χρηµατικών ενισχύσεων για τις ανάγκες
των φορέων/ή ιδρυµάτων µε τους οποίους το ∆ίκτυο έχει
υπογράψει Μ Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να
ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του ∆ικτύου www.solidaritynet.gr ή
στο
Γραφείο ∆ηµοσίων Σχέσεων του Β.Ε.Θ., τηλέφωνο
επικοινωνίας 2310 271708, φαξ
2310 232667, email
public@veth.gov.gr

∆ιαγωνισµοί στην Ελλάδα
872

20/12/2012 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 11389/1993 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 200 ΚΑ∆ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝΤΗΛ:213-2030136,213-2030185

∆ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

784

21/12/2012,ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 17433/2012, ∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΤΡΟΦΙΜΩΝ ,ΠΟΤΩΝ, ΚΑΠΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»
ΤΗΛ 2710-234373

Γ.Ν ΤΡΙΠΟΛΗΣ

787

21/12/2012,ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 44/2012,ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ»ΤΡΟΦΙΜΩΝ ,ΠΟΤΩΝ, ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (ΤΡΟΦΙΜΑ
∆ΙΑΦΟΡΑ)» ΤΗΛ 2421-351133

Γ.Ν ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ

835

27/12/2012 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 70/2012 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ «ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΦΟΙΤΙΤΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΤΟΥ ΑΠΘ» ΤΗΛ:2130/207432

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΠΘ

785

28/12/2012,ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 023/2012, ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ.ΤΗΛ 2313-323115

Γ.Ν ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

793

31/12/2012 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Κ.Μ Π111/12 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ
ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΤΗΛ 213-2030.136,213-2030.185

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ∆ΗΜΜΟΥ
ΙΛΙΟΥ

795

31/12/2012 ΑΡ ∆ΙΑΚΥΡΗΞΗΣ Κ.Μ Π119/12 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2012 ΤΗΛ:213-2030136,213-2030185,195

∆ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

796

31/12/2012 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΜ 118/12 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2013 ΤΗΛ:213 2030136, 2132030185

∆ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

850

01/01/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆.39/12 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΕΙ∆ΩΝ
ΕΞΑΡΤΥΣΗΣ" ΤΗΛ:210-8705015

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

878

3/01/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 72/2012 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΑΖΑΣ ΤΗΛ:2310993061

ΑΧΕΠΑ

851

03/01/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆.40/12 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
"ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ" ΤΗΛ:210-8705015

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

790

03/01/2013,ΑΡ.∆ΙΑΚΥΡΗΞΗΣ 024/2012,ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ,ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΗΛ:2313323115 & 323119

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

799

04/01/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΥΡΗΞΗΣ 025/2012 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑ∆ΙΟΦΑΡΜΑΚΩΝ-ΡΑ∆ΙΟΝΟΥΚΛΙ∆ΙΩΝ (CPV: 09344000-2), ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ
Γ΄ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΥΡΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΗΛ.: 2313 323115 & 2313
323119

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ∆/ΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

819

04/01/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 11/2012 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ
ΣΥΜΕΦΕΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ -∆ΥΟ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΩΝ(2) ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ
ΦΟΥΣΚΩΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΗΚΟΥΣ 10,00-11,00µ .

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

836

07/01/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 18/2012 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ,ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

814

07/01/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 35/2012 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ
ΕΙ∆ΟΥΣ «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ)» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΤΗΛ:210-6915552

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΗ

847

08/01/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 11077/1 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ
ΑΛΚΑΛΙΚΟΥ ΝΙΚΕΛΙΟΥ ΚΑ∆ΜΙΟΥ 1,2V-265AH(ΤΕΜΑΧΙΑ 50) ΤΗΛ:210-5297229

ΟΣΕ

837

8/1/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 60-2012 ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ γ-CAMERA ΜΕ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΕ SPECT-CT ΤΗΛ:2313303063

ΑΧΕΠΑ

879

8/1/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 61/2012 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ α) ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΤΕΠ β) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
ΣΗΘΥΑ γ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΤΗΛ:25313 51551-351

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ

815

08/01/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΥΡΗΞΗΣ 15/2012 ΝΟΣΟΣΚΟΜΕΙΟ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ ΚΑΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ».ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ
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