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Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 25% ζητά το
ΒΕΘ
Την επέκταση του ποσοστού µείωσης των ασφαλιστικών
εισφορών σε 25% από 10% που αναµένεται να ισχύσει από την
η
1 Ιουλίου σε εφαρµογή της κάρτας εργασίας ζήτησε το
Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης
(ΒΕΘ) από
τον
υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Βασίλη
Κεγκέρογλου κατά την επίσκεψή του στο Β.Ε.Θ. Το
Επιµελητήριο υπογραµµίζει ότι το µέτρο θα πρέπει να έχει
αναδροµική ισχύ από 1-1-2011 για όσους προκαταβάλλουν τις
ασφαλιστικές εισφορές τριών µηνών. Επίσης να παρέχεται
αντίστοιχη έκπτωση και στους ασφαλισµένους του Οργανισµού
Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ), εφόσον
προκαταβάλλουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές.
Παράλληλα το ΒΕΘ προτείνει:
 Η καταβολή της σύνταξης να γίνεται και σε όσους οφείλουν
εισφορές έως τρία έτη, οι οποίες θα παρακρατούνται από
το ποσό της σύνταξης σε ποσοστό 30% και µέχρι την
αποπληρωµή τους.
 Μόνιµη και διαρκή ρύθµιση των οφειλών προς τα
ασφαλιστικά ταµεία µε απόφαση των διοικητών των
ασφαλιστικών φορέων.
 Επέκταση του χρόνου αναγνώρισης ανατροφής παιδιών
και για τις ασφαλισµένες µητέρες στον ΟΑΕΕ, όπως ισχύει
για τις ασφαλισµένες στο ΙΚΑ.
 Ενεργοποίηση του µέτρου ιατροφαρµακευτικής κάλυψης
για δύο χρόνια στους αυτοαπασχολούµενους που έχουν
αδυναµία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.
 Κατάργηση της ποινικοποίησης λόγω µη εµπρόθεσµης
καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών στον ΟΑΕΕ. «Η
προσωπική κράτηση δεν θα οδηγήσει στην εξόφληση των
οφειλών» αναφέρεται στην επιστολή.
Αναφερόµενο στα προγράµµατα του ΟΑΕ∆ το ΒΕΘ ζητά:
 Ενεργοποίηση του προγράµµατος επιχορήγησης 200.000
θέσεων απασχόλησης µε επιδότηση των εργοδοτικών
εισφορών για τη διατήρηση τουλάχιστον 400.000 θέσεων
εργασίας σε επιχειρήσεις.
 Προκήρυξη του προγράµµατος «Νέοι Επιχειρηµατίες».
Σηµειώνεται ότι το προηγούµενο αντίστοιχο πρόγραµµα για
την Κεντρική Μακεδονία έληξε το καλοκαίρι του 2010.
 Προκήρυξη υλοποίησης προγραµµάτων επαγγελµατικής
κατάρτισης εργαζοµένων σε µικρές επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 125) που απευθύνονται σε φορείς εκπροσώπησης των
εργοδοτών για µικρές επιχειρήσεις, δεδοµένου ότι το
πρόγραµµα επαγγελµατικής κατάρτισης εργαζοµένων
ΛΑΕΚ 0,45% είχε µειωµένο ενδιαφέρον από τις
επιχειρήσεις.
«Τροποποιηµένο πρόγραµµα επιχορήγησης 200.000
θέσεων πλήρους απασχόλησης µε επιδότηση των
εργοδοτικών εισφορών, για τη διατήρηση τουλάχιστον
400.000 θέσεων εργασίας, σε επιχειρήσεις και γενικά
εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα»
Ξεκίνησε την Τρίτη, 8-2-2011 η ηλεκτρονική υποβολή
αιτήσεων για συµµετοχή εργοδοτών του ιδιωτικού τοµέα στο
τροποποιηµένο
πρόγραµµα
του
ΟΑΕ∆
για
την
επιχορήγηση (για διάστηµα 12 µηνών) 200.000 θέσεων
Σελ. 2
πλήρους απασχόλησης, …

«∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ
ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ,
ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ»
Η «Επαγγελµατική Κατάρτιση Α.Ε.», φορέας του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, παρουσία του
υφυπουργού
εργασίας & κοινωνικής ασφάλισης ,
πραγµατοποίησε ενηµερωτική εκδήλωση στις 7 Φεβρουαρίου
2011 στα γραφεία του Β.Ε.Θ. µε θέµα την προκήρυξη τριών
νέων προγραµµάτων «∆ιαρθρωτικής Προσαρµογής Μικρών
και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που απασχολούν 1-49
άτοµα, εντός της οικονοµικής κρίσης», για τις Μικρές και
Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις που απασχολούν 1-49 άτοµα,
συνολικού προϋπολογισµού 80.000.000€. Τα έργα αφορούν
δράσεις για την ενίσχυση µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων
µέσω της εκπόνησης και εφαρµογής «Κλαδικών Σχεδίων
∆ιαρθρωτικής Προσαρµογής Επιχειρήσεων σε επίπεδο Νοµού»,
µε στόχο τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας και την
ανταπόκριση των επιχειρήσεων στις νέες συνθήκες, που
διαµορφώνει η οικονοµική κρίση.
Σε ποιους απευθύνεται
Μικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις 1-49 απασχολουµένων
οποιασδήποτε νοµικής µορφής, οι οποίες πληρούν τις
προϋποθέσεις υπαγωγής στο καθεστώς επιχορήγησης ήσσονος
σηµασίας (de minimis) κατά την ηµεροµηνία υποβολής της
αίτησης.
Οι επιχειρήσεις µε προσωπικό 1-19 άτοµα θα συµµετέχουν
µέσω του Κλαδικού τους Φορέα υποχρεωτικά, ενώ οι
επιχειρήσεις µε προσωπικό 20-49 άτοµα θα έχουν τη
δυνατότητα επιλογής, είτε µέσω του Κλαδικού τους Φορέα, είτε
αυτοτελώς µε την Πρόσκληση Γ.
Περίοδος υποβολής από 17/1/2011 έως 17/3/2011
Αναλυτικές πληροφορίες για τα προγράµµατα παρέχονται στην
ιστοσελίδα της «Επαγγελµατική Κατάρτιση Α.Ε.» www.epkatartisi.gr , καθώς και στο τηλέφωνο 2106245350 (5 γραµµές),
από 10:00-15:00.

Προκήρυξη Προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον»
Από την 1η Φεβρουαρίου µέχρι και 31η Μαρτίου θα
µπορούν οι πολίτες να υποβάλουν αιτήσεις σε Τέσσερις ( 4)
τράπεζες, Άλφα, Εθνική, Πειραιώς, και E.F.G. Eurobank Ergasias που επιλέχθηκαν ύστερα από διαγωνισµό και να
ενταχθούν στο Πρόγραµµα «Εξοικονόµηση κατ’ Οίκον», µετά και
την υπογραφή της κοινής υπουργικής απόφασης από την
υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και
τον υφυπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Υπενθυµίζεται ότι το πρόγραµµα αφορά ιδιοκτήτες ακινήτων που
κατασκευάσθηκαν πριν το 1980 και οι οποίοι θα προχωρήσουν
σε ενεργειακή αναβάθµιση των σπιτιών τους. Οι ενέργειες που
καλύπτει είναι:
α) Αντικατάσταση κουφωµάτων (πλαίσια/υαλοπίνακες) και
Σελ 2
τοποθέτηση συστηµάτων σκίασης.
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«Τροποποιηµένο πρόγραµµα επιχορήγησης 200.000
θέσεων πλήρους απασχόλησης µε επιδότηση των
εργοδοτικών εισφορών, για τη διατήρηση τουλάχιστον
400.000 θέσεων εργασίας, σε επιχειρήσεις και γενικά
εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα»
….. µε επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών και
παράλληλα τη διατήρηση τουλάχιστον 400.000 θέσεων
εργασίας για χρονικό διάστηµα 18 µηνών. Η υποβολή των
ηλεκτρονικών αιτήσεων θα λήξει αυτόµατα µέσω του
ηλεκτρονικού συστήµατος αιτήσεων, ύστερα από την κάλυψη
των θέσεων.
Οι αλλαγές που επήλθαν στο πρόγραµµα αφορούν τα εξής
σηµεία:
1).Οι επιχειρήσεις που απασχολούν άνω των 50 ατόµων
µπορούν να επιχορηγούνται στο εξής για 30 εργαζόµενους
κατ΄ ανώτατο όριο, αντί των 80 εργαζοµένων που ίσχυε µε
το προηγούµενο πρόγραµµα.
2).Στο νέο πρόγραµµα δύνανται να ενταχθούν και οι
επιχειρήσεις που απασχολούν έναν εργαζόµενο µε πλήρη
απασχόληση. Στην κατηγορία αυτή η επιδότηση αντιστοιχεί
στο 75% των µηνιαίων εργοδοτικών εισφορών.
3).Σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία η ενίσχυση που θα
λάβει µια επιχείρηση, αθροιζόµενη µε οποιαδήποτε άλλη
ενίσχυση έχει λάβει ή θα λάβει η επιχείρηση, δεν πρέπει να
υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε
περίοδο τριών οικονοµικών ετών. Ειδικά για τις επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται στον τοµέα των οδικών µεταφορών
το συνολικό ποσό ενισχύσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το
ποσό των 100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών
οικονοµικών ετών.
Ο προϋπολογισµός του προγράµµατος φθάνει τα
992.000.000 ευρώ. Ο εργοδότης υποχρεούται να διατηρήσει
πέραν των επιδοτούµενων και αντίστοιχο αριθµό προσωπικού
µε µη επιδοτούµενους εργαζόµενους.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραµµα είναι
η µη πραγµατοποίηση απολύσεων προσωπικού τρεις µήνες
πριν την υποβολή αίτησης για ένταξη σε αυτό, όπως και καθ’
όλη τη διάρκειά του.
Σε περίπτωση απολύσεων προσωπικού οφείλει να έχει
αντικαταστήσει το µισθωτό έως την ηµεροµηνία
υποβολής της αίτησης.
Το πρόγραµµα δίνει έµφαση στις ειδικές οµάδες εργαζοµένων,
δηλαδή: άτοµα µε αναπηρία και εργαζόµενους ηλικίας 50
ετών και άνω.
Ο ΟΑΕ∆ καλύπτει το ποσό που αντιστοιχεί στις µηνιαίες
εργοδοτικές εισφορές του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, για όλους τους
κλάδους κύριας και της επικουρικής ασφάλισης.
Το ποσό επιχορήγησης φθάνει το 100% των εισφορών για
επιχειρήσεις µε δύο εργαζόµενους και άνω και το 75% για τις
επιχειρήσεις µε ένα άτοµο πλήρους απασχόλησης. Οι
εισφορές υπολογίζονται µε βάση τις πραγµατικές µηνιαίες
ακαθάριστες αποδοχές των εργαζοµένων - επιχορηγουµένων
που αντιστοιχούν µέχρι του ύψους των: 2.000 ευρώ για τα
άτοµα µε αναπηρία, 1.800 ευρώ για εργαζόµενους ηλικίας
50 ετών και άνω και 1.300 ευρώ για τους κοινούς
εργαζόµενους. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην
ιστοσελίδα του ΟΑΕ∆ στη διεύθυνση www.oaed.gr

«Εξοικονόµηση Κατ’ Οίκον»
β)Τοποθέτηση θερµοµόνωσης στα εξωτερικά δοµικά στοιχεία
του
κτιριακού
κελύφους
συµπεριλαµβανοµένου
του
δώµατος/στέγης και της πιλοτής.
γ)Αναβάθµιση του συστήµατος θέρµανσης και παροχής ζεστού
νερού χρήσης(π.χ. αντικατάσταση καυστήρα).
Για την υποστήριξη των πολιτών τόσο κατά το στάδιο υποβολής
αίτησης στο πρόγραµµα όσο και κατά την υλοποίηση του έργου,
λειτουργεί, γραµµή αρωγής χρηστών (helpdesk) στο 210
9797400. Ο Οδηγός εφαρµογής και τα έντυπα του
Προγράµµατος βρίσκονται αναρτηµένα στο διαδικτυακό τόπο
http://exoikonomisi.ypeka.gr/

EURESALON 2011 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας ενηµερώνουµε ότι ο ΟΑΕ∆ µαζί µε το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο
EURES και µε τη συµµετοχή του Γραφείου ∆ιασύνδεσης του
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου θα οργανώσει στις 24
Φεβρουαρίου 2011 την εκδήλωση EURESALON 2011.
Το EURESALON θα φιλοξενηθεί στο ξενοδοχείο EXCELSIOR
HOTEL, Κοµνηνών 10 & Μητροπόλεως 23, Θεσσαλονίκης.
Το EURESALON 2011 είναι µια έκθεση εργασίας την οποία
επισκέπτονται ενδιαφερόµενοι που επιθυµούν να αναζητήσουν
εργασία σε χώρες της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και του
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου. ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΟΠΕ- ΑΝΟ∆ΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
Ο Ελληνικός Οργανισµός Εξωτερικού Εµπορίου ΑΕ, µετά
από επεξεργασία των στατιστικών δεδοµένων της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής – ΕΛ. ΣΤΑΤ., απέστειλε στοιχεία , σχετικά µε
την εξέλιξη των ελληνικών εξαγωγών κατά κλάδο και χώρα για
το ενδεκάµηνο Ιανουαρίου – Νοεµβρίου 2010. Από τα
στοιχεία προκύπτει η ανοδική πορεία των ελληνικών εξαγωγών.
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ∆ΗΛΩΤΙΚΕΣ
ΤΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΤΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης σε µια προσπάθεια αναβάθµισης της
αισθητικής της πόλης, της προστασίας των ιστορικών και
µνηµειακών κτιρίων, καθώς επίσης της τήρησης της τάξης και
της προστασίας του περιβάλλοντος, καλεί
όλους τους
επιχειρηµατίες και καταστηµατάρχες που δραστηριοποιούνται
στην πόλη και έχουν τοποθετήσει ενδεικτικές επιγραφές που
δηλώνουν τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων τους στις όψεις
των κτιρίων, να συµβάλλουν στην από κοινού προσπάθεια µε
τη ∆ηµοτική Αρχή και να προβούν άµεσα, µέχρι την 15/3/2011
στην αποξήλωση των εν λόγω επιγραφών, οι οποίες δεν
πληρούν τις προδιαγραφές της ισχύουσας νοµοθεσίας.
Σύµφωνα µε το ν. 2946/2001 «περί υπαίθριας διαφήµισης» σε
συνδυασµό µε την υπ’ αριθµ. 38110/2002 ΚΥΑ «οι επιγραφές οι
οποίες αναρτώνται ή προσαρτώνται σε τοίχους, προσθήκες και
θύρες καταστηµάτων, γραφείων ή κατοικιών, µε σκοπό να
προσδιορίσουν τη θέση, τη διεύθυνση, την ιδιότητα ή την
επαγγελµατική δραστηριότητα φυσικών προσώπων ή την
επωνυµία και το αντικείµενο δραστηριότητας ενώσεως φυσικών
προσώπων ή νοµικών προσώπων δηµόσιου ή ιδιωτικού
δικαίου, που εκτελούν εργασίες στους χώρους αυτούς, πρέπει
να :
 Αναγράφονται στην ελληνική γλώσσα. Επιτρέπεται
επιπρόσθετη αναγραφή της επιγραφής σε άλλη γλώσσα µε
µικρότερα στοιχεία
 Τοποθετούνται παράλληλα µε τις όψεις του κτιρίου και όχι
κάθετα (κατ΄ εξαίρεση, επιτρέπεται να είναι κάθετες προς
την όψη του κτιρίου όταν πρόκειται για φαρµακεία, κλινικές
και νοσοκοµεία)
 Να καλύπτονται τα παράθυρα και τα διαφανή τµήµατα των
υαλοστασίων, που είναι απαραίτητα για τον απαιτούµενο
φυσικό φωτισµό.
Πρόγραµµα εκµάθησης κατασκευών διακοσµητικών
για ενήλικες άνω των 18 ετών.
Το Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας – Θράκης
σε ένα πρόγραµµα εκµάθησης 3 – 4 ωρών
δίνει την
δυνατότητα για δηµιουργία διακοσµητικών αντικειµένων µε
βασικό υλικό το powertex.
Μάθηµα Α΄ : Κατασκευή αγαλµατιδίου – 23 Φεβρουαρίου 2011
και ώρα 5 – 8 µ.µ. κόστος συµµετοχής 38€ / το άτοµο
Μάθηµα Β΄ : Κατασκευή µάσκας – 2 Μαρτίου 2011 και ώρα 5
– 8 µ.µ. κόστος συµµετοχής 25€ / το άτοµο
Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται και το κόστος των υλικών και το
ΦΠΑ. Για περισσότερες πληροφορίες κ. Τηλιγαδά Νικολέττα
τηλ. 2310 889850 - 862 κιν. 6974 408043 e-mail : lemmth@otenet.gr και studio thesomethingelse@gmail.com
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∆ιαγωνισµοί στην Ελλάδα
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17/02/2011 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. (2105297229)

ΟΣΕ
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21/02/2011 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΧΥΜΑ. (2313323115)

ΓΕΝ. ΝΟΣ.ΘΕΣ "ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ"
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21/02/2011 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ. (2313323115)
21/02/2011 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟ∆Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ. (2313307184)

ΓΕΝ. ΝΟΣ.ΘΕΣ "ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ"

126
128

119

01/03/2011 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ. (2310381080)
01/03/2011 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ (ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟΥΧΟΙΡΙΝΟΥ- ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ). (2341064013)

ΓΕΝ. ΝΟΣ.ΘΕΣ "Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ"
424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΣ
71 Α/Μ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ- 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ

115

01/03/2011 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΙΚΟΥ
ΕΚ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΙ∆ΙΚΟΥ. (2313322330)

ΓΝΘ "Ο ΑΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ"

134

02/03/2011 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΟΛΠ.(2104550194)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

127

03/03/2011 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΟΛΠ ΑΕ.(2104550194)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

118

03/03/2011 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΙ∆ΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ.
(2313320212)
04/03/2011 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΡΓΟΛΑΒΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ. (2310472603)

ΠΑΠΑΦΕΙΟ- ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ "Ο ΜΕΛΙΤΕΥΣ"

132

ΑΝΩΤΑΤΗ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΠΟΛΕΜΟΥ

131

04/03/2011 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΥΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ. (2313322330)

Γ.Ν. Θ."Ο ΑΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ"

139

07/03/2011 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΥΡΙΟΥ ΦΕΤΑΣ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ. (2107675444)

ΕΙ∆ΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ
ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ

133

08/03/2011 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΕΡΟΣ Υ/Τ.
(2105297229)
09/03/2011 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ Carm ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ.
(2313322330)

Ο. Σ .Ε

129

Γ.Ν. Θ."Ο ΑΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ"

120

10/03/2011 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΧΡΩΜΟΥ
ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ. (2521061222)

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ∆ΡΑΜΑΣ

117

10/03/2011 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.
(2108194646)
14/03/2011 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ "Control Box Ε/Π
Super Puma". (2108705015)

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

130

17/03/2011 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΑΞΗΣ (SECURITY). (2132041203)

Γ. Ν.Α "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ"

140

21/03/2011 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ "Αφους VIP
GULFSTREAM S/N". ()

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

114

21/03/2011 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 500 ∆ΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ. (2103483162)

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ

138

22/03/2011 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 3000 (ΣΕΤ) ΘΡΑΝΙΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ. (2105272623)

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

135

23/03/2011 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ "Bladders Αφων
EMB-145H AEW & C ΑΣΕΠΕ". (2108705015)

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

136

28/03/2011 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ
ΑΦΩΝ Τ-6Α. (2108705015)

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

141

31/03/2011 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ. (2313307190)

ΓΝΘ "Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ"

116

13/04/2011 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ. (2103368630)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

137
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