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ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Το ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ επιµελείται το ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, Αριστοτέλους 27, 54624, Τηλ.: 2310241383 & 2310241689, Fax: 2310232667 & 2310281635, E-mail: sme-industry@veth.gov.gr

ΒΕΘ: Το οικονοµικό επιτελείο είναι εκτός της σηµερινής
επιχειρηµατικής πραγµατικότητας
Για παραλογισµό του οικονοµικού επιτελείου της κυβέρνησης, το
οποίο λαµβάνει µέτρα εκτός της σηµερινής επιχειρηµατικής
πραγµατικότητας, κάνει λόγο το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο
Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) σε επιστολή του προς τον υπουργό
Οικονοµικών Ευάγγελο Βενιζέλο, µε αφορµή την απόφαση ότι
από 1-1-2012 όλες οι συναλλαγές των φυσικών προσώπων από
1.500 ευρώ και άνω, µε τις επιχειρήσεις, θα πρέπει να
πραγµατοποιούνται µε χρεωστικές, πιστωτικές κάρτες ή
επιταγές.
«Πρόκειται για µία ακόµη αρνητική επιλογή. Σε µία εποχή που η
αγορά λειτουργεί µε µεταχρονολογηµένες επιταγές, και µεγάλη
µερίδα καταναλωτών δεν έχει ή δεν επιθυµεί να έχει πρόσβαση
σε τραπεζικά προϊόντα (π.χ. πιστωτικές κάρτες) η ρύθµιση αυτή
θα επιφέρει µεγαλύτερα προβλήµατα ρευστότητας στην αγορά
που καθηµερινά στραγγαλίζεται εξαιτίας της καταναλωτικής
ανοµβρίας και της έλλειψης δανεισµού» αναφέρει ο πρόεδρος
του ΒΕΘ Παναγιώτης Παπαδόπουλος. «Αντί να βοηθηθεί η
εύρυθµη λειτουργία των εµπορικών επιχειρήσεων, µε την
εφαρµογή του συγκεκριµένου µέτρου ελλοχεύει ο κίνδυνος να
οδηγηθούν σε παρατυπίες» αναφέρει ο κ.Παπαδόπουλος
επισηµαίνοντας ότι το ΒΕΘ έχει γίνει αποδέκτης διαµαρτυριών
από µέλη του, τα οποία κάνουν λόγο για τη δυσλειτουργία που
επιφέρει η παρ. 3 του άρθρου 20, του Ν3842/2010 στις
συναλλαγές µεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών.
«∆υστυχώς το εν λόγω µέτρο είναι εκτός της σηµερινής
επιχειρηµατικής πραγµατικότητας και για το λόγο αυτό ζητούµε
την κατάργησή του. Ζητούµε να υπάγονται σε αυτή τη ρύθµιση,
οι συναλλαγές άνω των 3.000 ευρώ, κάτι που ίσχυε µέχρι τις 3112-2011» σηµειώνει ο πρόεδρος του ΒΕΘ λέγοντας µε έµφαση
ότι «πρέπει όλοι να αναλογιστούµε τη δεινή κατάσταση στην
οποία βρίσκεται το ελληνικό επιχειρείν, που στην πλειονότητα
του κρέµεται από µία λεπτή κλωστή, ακροβατώντας προκειµένου
να συνεχίσει να υφίσταται και να είναι συνεπές στις υποχρεώσεις
του».
ΒΕΘ: Η κοινωνία δεν έχει άλλες αντοχές
Απαράδεκτη
χαρακτηρίζει το
Βιοτεχνικό
Επιµελητήριο
Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) την πρόταση της Ρυθµιστικής Αρχής
Ενέργειας (ΡΑΕ) προς το υπουργείο Περιβάλλοντος για διψήφιο
ποσοστό αύξησης των τιµών στα τιµολόγια της ∆ΕΗ.
«Την ώρα που τα λουκέτα στις επιχειρήσεις διαδέχονται το ένα
το άλλο, την ώρα που οι επιχειρήσεις, όσες έχουν αποµείνει, και
τα νοικοκυριά στενάζουν υπό το βάρος των συνεχών
φοροεπιδροµών, την ώρα που η ανεργία έχει εκτοξευτεί στα
ύψη, η ΡΑΕ εισηγείται αυξήσεις φωτιά στα τιµολόγια της ∆ΕΗ»
τονίζει ο πρόεδρος του ΒΕΘ Παναγιώτης Παπαδόπουλος
επισηµαίνοντας ότι τέτοιες τακτικές οδηγούν την κοινωνία σε
εξαθλίωση.
«Η κοινωνία αποτελεί το εξιλαστήριο θύµα σε µία πολιτική που
οδηγεί στη φτώχια. Οι αυξήσεις στα τιµολόγια προτείνονται για
να µην καταστεί η ∆ΕΗ ζηµιογόνα, αδιαφορώντας για την
εξόντωση των πολιτών και των επιχειρηµατιών» αναφέρει ο
πρόεδρος του ΒΕΘ επισηµαίνοντας ότι πλέον έχει χαθεί
παντελώς η λογική, µε αποτέλεσµα η χώρα να βουλιάζει σε ένα
βαρέλι χωρίς πάτο.

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Μια πολύ δύσκολη και συνάµα απαιτητική
χρονιά µόλις ξεκίνησε. Οι µήνες που
διανύουµε προµηνύονται ιδιαίτερα κρίσιµοι.
Οι αποφάσεις που θα ληφθούν αναµένεται να
καθορίσουν την πορεία της Ελλάδας τις
επόµενες δεκαετίες.
Τώρα περισσότερο παρά ποτέ οφείλουµε να εργαστούµε
συστηµατικά. Με σχέδιο, σαφείς στόχους και προτάσεις,
επιµονή στην υλοποίησή τους, µπορούµε να µετατρέψουµε το
2012 σε χρονιά ελπίδας. Τώρα είναι η ώρα, όλοι µαζί, µε
αισιοδοξία, να αναλάβουµε δηµιουργική δράση για την
ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας.
Στο πλαίσιο αυτό και τη νέα χρονιά το Βιοτεχνικό
Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης, µε µεγαλύτερη ένταση, καθώς
το επιτάσσει και η συγκυρία, θα σταθεί στο πλευρό των
µελών του. Kαι φέτος το ΒΕΘ θέτει στην πρώτη γραµµή την
ενίσχυση της εξωστρέφειας των µελών του, τη συνεχή παροχή
πληροφοριών, τη σύνδεση της παραγωγής µε την εκπαίδευση
και την ενίσχυση των υπηρεσιών που προσφέρει.
Σε αυτή την κρίσιµη συγκυρία, καλούµαστε να πατήσουµε
γκάζι προκειµένου να ξεπεράσουµε τα εµπόδια και να
θέσουµε τα θεµέλια για την µετά την κρίση εποχή.
Η διοίκηση του Επιµελητηρίου και εγώ προσωπικά σας
ευχόµαστε καλή χρονιά, µε υγεία και δύναµη.
Παναγιώτης Παπαδόπουλος
Πρόεδρος Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης
Αναβολή της εφαρµογής του ενεργειακού πιστοποιητικού
ζητά το ΒΕΘ
Την έντονη δυσφορία του για το νέο χαράτσι, που ακούει στο
όνοµα «ενεργειακό πιστοποιητικό» και θα πρέπει, από 1
Ιανουαρίου, να συνοδεύει τη µίσθωση κάθε ακινήτου, άνω των 50
τ.µ., εκφράζει το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ).
«Την ώρα που το επιχειρείν πνέει τα λοίσθια και η αγορά ακινήτων
έχει παγώσει, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, βρήκε έναν ακόµη τρόπο για να κάνει
επιδροµή στα εισοδήµατα» αναφέρει ο πρόεδρος του ΒΕΘ
Παναγιώτης Παπαδόπουλος. «Το ενεργειακό πιστοποιητικό, που
έρχεται να προστεθεί στο χαράτσι για τα ακίνητα µέσω της ∆ΕΗ
αλλά και στην αύξηση των τιµολογίων της εταιρείας, επιβάλλεται
σε µία περίοδο που επιχειρηµατίες και πολίτες αδυνατούν να
σηκώσουν άλλα οικονοµικά βάρη» επισηµαίνει ο πρόεδρος του
ΒΕΘ υπογραµµίζοντας την ανάγκη αναβολής της εφαρµογής
των ενεργειακών πιστοποιητικών για τις µισθώσεις τουλάχιστον
για ένα χρόνο. «Για µία ακόµη φορά η ακίνητη περιουσία γίνεται
βορά της πολιτείας» τονίζει ο κ. Παπαδόπουλος.
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Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ψηφιακή Σύγκλιση»
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ DIGI – MOBILE
Το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και
η Ειδική Γραµµατεία Ψηφιακού Σχεδιασµού, στο πλαίσιο
υλοποίησης του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» ανακοίνωσαν την
έναρξη της νέας δράσης ψηφιακών ενισχύσεων «Digi - Mobile».
Σκοπός
Η δράση «digi-mobile» αξιοποιεί πόρους του ΕΣΠΑ 2007-2013
συνολικού ύψους €15 εκατ. ευρώ και στοχεύει στην
ενίσχυση
πολύ
µικρών
και
µικρών
ελληνικών
επιχειρήσεων προκειµένου να αξιοποιήσουν καινοτόµες
εφαρµογές σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών
(smartphones) και υπολογιστές-ταµπλέτες (tablet-pc).
Στη δράση µπορούν να υποβάλουν προτάσεις πολύ µικρές
και µικρές επιχειρήσεις όλων των κλάδων που ασκούν
οικονοµική δραστηριότητα στον ελληνικό χώρο, µε τις εξαιρέσεις
που περιγράφονται στους Οδηγούς της δράσης. Επιδοτούνται
αποκλειστικά δαπάνες προµήθειας λογισµικού και/ ή υπηρεσιών
λογισµικού µε τη µορφή «Software as a Service».
Επιλέξιµες δαπάνες
Οι εφαρµογές που επιδοτούνται στο πλαίσιο της δράσης, θα
πρέπει να απευθύνονται είτε σε καταναλωτές (B2C), είτε σε
επιχειρήσεις (B2B), είτε να είναι ενδοεπιχειρησιακές (Β2Ε).
Υποχρεωτικά θα πρέπει να υλοποιηθούν σε µια τουλάχιστον
πλατφόρµα εφαρµογών έξυπνων συσκευών (ενδεικτικά,
τουλάχιστον µία µεταξύ των Nokia Symbian, Google Android,
AppleiOS, RIM BlackBerry OS, Microsoft Windows Phone/
Mobile, Windows 7 tablet για υπολογιστές ταµπλέτες,
Palm/HP'sWebOS, Samsung Bada, Nokia Maemo και MeeGo
κλπ).
Ενδεικτικά παραδείγµατα mobile εφαρµογών που
µπορούν να ενισχυθούν περιλαµβάνουν:
•
•
•

•
•
•

mobile εφαρµογές που επιτρέπουν σε στελέχη της
επιχείρησης την πρόσβαση σε επιχειρησιακά δεδοµένα,
υπηρεσίες προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών προς
πελάτες,
εφαρµογές
παροχής
υπηρεσιών
και
προϊόντων,
αξιοποιώντας το γεωγραφικό στίγµα του χρήστη και
υπηρεσίες destination management,
υπηρεσίες
για
την
παροχή
προσωποποιηµένης
πληροφόρησης, τη διαχείριση του πελατολογίου,
υπηρεσίες εικονικής ξενάγησης,
υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωµών και εφαρµογές
τιµολόγησης,

υπηρεσίες ηλεκτρονικών κρατήσεων και πληρωµών για
επιχειρήσεις ενοικιάσεως αυτοκινήτων,
•
παραγωγής θεαµάτων, κινηµατογράφους κλπ,
•
διάθεση τουριστικών υπηρεσιών και οργάνωσης
ταξιδιών,
•
παρακολούθηση και διαχείριση στόλου οχηµάτων,
κράτηση θέσεων σε ταξί, λεωφορεία κλπ.
Προϋπολογισµός
Το ανώτατο ύψος του προϋπολογισµού ανά έργο
διαµορφώνεται από την επιχείρηση και δεν µπορεί να
υπερβαίνει το 100% του κύκλου εργασιών της τελευταίας
χρήσης της επιχείρησης. Η µέγιστη ενίσχυση αφορά στο 70%
του συνολικού προϋπολογισµού του έργου και δεν µπορεί
να υπερβεί:
•
7.000 ευρώ για τις περιπτώσεις που η επιχείρηση
υλοποιήσει ή αξιοποιήσει native mobile ή web mobile
εφαρµογές
•
1.400 ευρώ για τις περιπτώσεις που η επιχείρηση
υλοποιήσει web mobile portal
Το υπόλοιπο 30% του έργου καλύπτεται µε ιδιωτική συµµετοχή
της επιχείρησης.
Οι επιχειρήσεις πρέπει να ολοκληρώσουν την επένδυση το
αργότερο σε πέντε (5) µήνες από την ηµεροµηνία έγκρισης της
πρότασης έργου.
Προθεσµίες Υποβολής
Η ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προτάσεων των επιχειρήσεων
καθορίζεται από την περιφέρεια στην οποία είναι
εγκατεστηµένες, για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και
περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας, έναρξη υποβολής ορίζεται η
Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 14:00.
Για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων στην κατάρτιση και
υποβολή της πρότασής τους, πρόκειται να δηµιουργηθεί
«κατάλογος προµηθευτών» στην ηλεκτρονική σελίδα της
δράσης στη διεύθυνση http://digi-mobileportal.digitalaid.gr.
Αναλυτικές πληροφορίες και ενηµερωτικό υλικό καθώς και οι
Οδηγοί των δράσεων βρίσκονται διαθέσιµοι στην ιστοσελίδα της
http://www.digitalaid.gr, καθώς και στις ηλεκτρονικές σελίδες του
Επιχειρησιακού
Προγράµµατος
«Ψηφιακή
Σύγκλιση»
www.digitalplan.gov.gr και του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας www.mindev.gov.gr. Οι
ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερώνονται και τηλεφωνικά
ατελώς στο 8005000115.
•

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
5η Έκθεση Τροφίµων & Ποτών
Πόλη : Αθήνα – Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Μετρό στο
Σύνταγµα - 23 – 25 Ιανουαρίου 2012 - Τρόφιµα & Ποτά
Οργανωτής : VERTICAL COMMUNICATIONS,
τηλ.: 2109245577, fax: 2109235242,
e-mail: n.psomiadis@verticom.gr , site: www.verticom.gr

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟN ΚΟΣΜΟ
WORLD AGRICULTURAL EXPO 2012
Πόλη: ΗΠΑ
Ηµεροµηνία: 11-19 Φεβρουαρίου 2012
Εκθέµατα: Αγροτικά προϊόντα, γεωργικά µηχανήµατα,
εξοπλισµός & ανταλλακτικά, σιλό, αρδευτικά συστήµατα,
λιπάσµατα, σπόροι, θερµοκήπια κλπ
Πληροφορίες: www.worldagexpo.com

2ο Σαλόνι Γάµος - Βάπτιση
Καβάλα – Φουαγιέ ∆ιοικητηρίου15 – 19 Φεβρουαρίου 2012
Εκθέµατα : Νυφικά, βαπτιστικά, catering, ζαχαροπλαστεία,
ξενοδοχεία, αίθουσες δεξιώσεων, ανθοπωλεία, στολισµοί,
διακοσµητές εκδηλώσεων, µουσική-ήχος, & φως, φωτογράφοι,
προσκλητήρια, πυροτεχνήµατα, µπαλόνια, σχολές χορού,
µακιγιάζ, κοµµωτές, γραφεία ταξιδίων, κλπ
Πληροφορίες : EXPOVISION, Tηλ: 2104958022,
Web site: www.expovision.biz

NATIONAL FARM MACHINERY SHOW
Πόλη: ΗΠΑ
Ηµεροµηνία: 11-19 Φεβρουαρίου 2012
Εκθέµατα: High-tech αµερικανικές γεωργικές τεχνολογίες,
γεωργικά µηχανήµατα, εξοπλισµός & ανταλλακτικά, σιλό,
αρδευτικά συστήµατα, λιπάσµατα, σπόροι, θερµοκήπια,
σεµινάρια κλπ
Πληροφορίες: www.farmmachineryshow.org
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17/01/2012, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. ΤΗΛ. 210 7201336
17/01/2012, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΚ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΥΛΗΣ.
ΤΗΛ. 26950 22245
17/01/2012, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΚΑΛΤΣΟΝ). ΤΗΛ. 26950 22245

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "Ο
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ"
Γ Ν ΖΑΚΥΝΘΟΥ
"ΑΓΙΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ"
Γ Ν ΖΑΚΥΝΘΟΥ
"ΑΓΙΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ"
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18/01/2012, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΠ∆∆ ∆ΗΜΟΥ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ. ΤΗΛ:2710-233351
18/01/2012, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ. ΤΗΛ. 26950 22245
18/01/2012, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΑΚΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΠΟΥΦΑΝ. ΤΗΛ. 26950
22245
19/01/2012, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΥ (ΕΙΑ - ΜΧ) ΚΑΙ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΞΙΚΟΥ (ΕΙΑ - ΜΤΧ) ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. ΤΗΛ. 2321351290
19/01/2012, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ
∆ΙΑΤΗΡΗΜΕΝΩΝ ΨΑΡΙΩΝ. ΤΗΛ. 213 2041774
19/01/2012, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ
ΕΝΤΟΜΩΝ (ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ - ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ). ΤΗΛ. 26950 22245
19/01/2012, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΠΟ).
ΤΗΛ. 26950 22245
19/01/2012, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΠΡΩΤΟΞΕΙ∆ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ (ΝΟ). ΤΗΛ. 2310 993061
20/01/2012, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ (ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ). ΤΗΛ. 2310 993063
20/01/2012, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. ΤΗΛ. 26950 22245
23/01/2012, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙ∆ΕΡΩΜΑΤΟΣ
ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
∆ΟΜΩΝ ΑΥΤΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ. ΤΗΛ:213-2054245
23/01/2012, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ. ΤΗΛ.
2310 993146
24/01/2012, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ - ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ. ΤΗΛ. 2310 993146
24/01/2012, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ. ΤΗΛ. 26950 22245
24/01/2012, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΧΡΗΣΤΟΥ
ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΟΥ ΜΗ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. ΤΗΛ. 210 5297229
24/01/2012, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
(ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ).
ΤΗΛ. 26950 22245
25/01/2012, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΤΗΛ. 26950 22245
25/01/2012, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ∆ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ.
ΤΗΛ. 26950 22245
25/01/2012, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΩΤΟΥ
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟΥ(CVP 50324100-3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ).
ΤΗΛ:27413-61816
26/01/2012, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΧΡΗΣΤΟΥ
ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΟΥ ΜΗ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ Α' ΚΑΙ Β' ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΘΗΝΩΝ.
ΤΗΛ. 210 5297229
26/01/2012, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΕΡΑ(ΑΠΟΛΥΤΑ ΦΙΛΤΡΑ)-CPV
42514310-8. ΤΗΛ:27413-61816
26/01/2012, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΝ
ΓΕΝΕΙ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ). ΤΗΛ. 26950 22245
26/01/2012, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. ΤΗΛ. 23823 50522
26/01/2012, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ.
ΤΗΛ. 26950 22245
26/01/2012, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ
∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι∆ΟΧ, ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΤΟΥ Π/ΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ:
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ, ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ» 2132009842
27/01/2012, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ (ΙΑΤΡΙΚΕΣ
ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΚΑΙ ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ). ΤΗΛ. 26950 22245
27/01/2012, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.
ΤΗΛ. 26950 22245
30/01/2012, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV
38410000-2(ΡΟΟΜΕΤΡΑ). ΤΗΛ:27413-61878
30/01/2012, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΣΑΝΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ. ΤΗΛ. 26950 22245
31/01/2012, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ. ΤΗΛ. 2310 993146
31/01/2012, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΗΛΕΣ). ΤΗΛ. 26950 22245
31/01/2012, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΧΡΗΣΤΟΥ
ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΟΥ ΜΗ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ Β' ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΑΤΡΩΝ. ΤΗΛ.
210 5297229

∆ΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Γ Ν ΖΑΚΥΝΘΟΥ
"ΑΓΙΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ"
Γ Ν ΖΑΚΥΝΘΟΥ
"ΑΓΙΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ"
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "Ο
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ"
Γ Ν ΖΑΚΥΝΘΟΥ
"ΑΓΙΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ"
Γ Ν ΖΑΚΥΝΘΟΥ
"ΑΓΙΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ"
ΠΓΝΘ "ΑΧΕΠΑ"
ΠΓΝΘ "ΑΧΕΠΑ"
Γ Ν ΖΑΚΥΝΘΟΥ
"ΑΓΙΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ"
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΓΝΘ "ΑΧΕΠΑ"
ΠΓΝΘ "ΑΧΕΠΑ"
Γ Ν ΖΑΚΥΝΘΟΥ "ΑΓΙΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ"
ΟΣΕ
Γ Ν ΖΑΚΥΝΘΟΥ
"ΑΓΙΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ"
Γ Ν ΖΑΚΥΝΘΟΥ
"ΑΓΙΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ"
Γ Ν ΖΑΚΥΝΘΟΥ
"ΑΓΙΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ"
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΟΣΕ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Γ Ν ΖΑΚΥΝΘΟΥ
"ΑΓΙΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ"
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Γ Ν ΖΑΚΥΝΘΟΥ
"ΑΓΙΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ"
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙ∆ΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ "Π & Α ΚΥΡΙΑΚΟΥ"

Γ Ν ΖΑΚΥΝΘΟΥ
"ΑΓΙΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ"
Γ Ν ΖΑΚΥΝΘΟΥ
"ΑΓΙΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ"
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Γ Ν ΖΑΚΥΝΘΟΥ
"ΑΓΙΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ"
ΠΓΝΘ "ΑΧΕΠΑ"
Γ Ν ΖΑΚΥΝΘΟΥ
"ΑΓΙΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ"
ΟΣΕ

3

