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ΒΕΘ: Τέσσερις βιοτεχνίες βάζουν, καθηµερινά,
λουκέτο
Αντιµέτωπος µε τον εφιάλτη του λουκέτο βρίσκεται καθηµερινά ο
βιοτεχνικός κόσµος της Θεσσαλονίκης, καθώς κατά µέσο όρο
ηµερησίως, στο πρώτο εξάµηνο του 2014, 4,3 επιχειρήσεις
έβαζαν τέλος στην ενεργό δράση. Είναι χαρακτηριστικό ότι το
διάστηµα Ιανουαρίου- Ιουνίου του τρέχοντος έτους, ρολά
κατέβασαν 771 βιοτεχνικές επιχειρήσεις όταν ένα χρόνο
νωρίτερα, κατά το αντίστοιχο διάστηµα ο αριθµός τους είχε
εκτοξευτεί στις 929. Παρά τη σηµαντική µείωση (17%) που
κατέγραψε ο αριθµός των βιοτεχνιών που έκλεισαν, η
αιµορραγία της µικροµεσαίας επιχειρηµατικότητας συνεχίζεται µε
εντατικούς ρυθµούς.
Την ίδια ώρα η απροθυµία για έναρξη δραστηριότητας χτυπά…
κόκκινο καθώς µόλις 210 επιχειρήσεις αποφάσισαν να µπουν
στον επαγγελµατικό στίβο τους πρώτους έξι µήνες του 2014,
όταν το διάστηµα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2013, 384 βιοτεχνίες
έκαναν εγγραφή στο µητρώο του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου
Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ). Αξίζει να σηµειωθεί ότι η συρρίκνωση του
αριθµού των νέων επιχειρήσεων, έναντι αυτών που έκαναν
έναρξη το 2013, αγγίζει το 45%.
Αντίστοιχη ήταν η εικόνα και στο πρώτο τρίµηνο του έτους όταν
οι διαγραφείσες επιχειρήσεις παρουσίασαν µείωση της τάξης
του 20,7% έναντι του πρώτου τριµήνου του 2013, ενώ οι
επιχειρήσεις που ξεκίνησαν τη δραστηριότητα
τους
περιορίστηκαν κατά 40%.
Αδύναµο κρίκο, κατά το εξεταζόµενο διάστηµα, αποτελούν, για
πολλοστή φορά οι ατοµικές επιχειρήσεις καθώς 583
αποχαιρέτησαν την ενεργό δράση και ακολουθούν οι
οµόρρυθµες εταιρείες µε 138 διαγραφές. Αξίζει να σηµειωθεί ότι
το αντίστοιχο περσινό διάστηµα 721 ατοµικές επιχειρήσεις
έπαψαν να λειτουργούν. Τα σκήπτρα στους λόγους διαγραφής
και το πρώτο τρίµηνο του έτους κατέχουν οι επιχειρήσεις που
κρίθηκαν ασύµφορες, µε τον αριθµό αυτών να αγγίζει τις 467,
όταν ένα χρόνο πριν ήταν 484. Σε πτώχευση οδηγήθηκαν το
πρώτο εξάµηνο του έτους 11 επιχειρήσεις, ενώ πέρυσι ο
αριθµός τους, ήταν σαφώς µειωµένος, καθώς δεν ξεπερνούσε
τις έξι.
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ΒΕΘ: Εκτός τόπου και χρόνου οι διακοπές
ρεύµατος
Eκβιαστικές και εκτός τόπου και χρόνου χαρακτηρίζει το
Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) τις
επαπειλούµενες 48ωρες επαναλαµβανόµενες απεργίες
που έχουν εξαγγείλει οι εργαζόµενοι της ∆ΕΗ, αντιδρώντας
στο νοµοσχέδιο της Μικρής ∆ΕΗ.
«Ένας προνοµιούχος κλάδος θέτει σε κίνδυνο την
ευστάθεια του ηλεκτρικού συστήµατος της χώρας,
δηµιουργώντας
έναν
ακόµη
πονοκέφαλο
στον
επιχειρηµατικό κόσµο και δη στους κλάδους που
ασχολούνται µε την µεταποίηση ευπαθών προϊόντων»
σχολιάζει
ο
πρόεδρος
του
ΒΕΘ,
Παναγιώτης
Παπαδόπουλος, υπογραµµίζοντας ότι για µία ακόµη φορά
επανέρχονται στο προσκήνιο τακτικές του παρελθόντος
που µπορεί να έχουν ως στόχο τον εκβιασµό της
πολιτείας, ωστόσο κρατούν οµήρους επιχειρήσεις και
νοικοκυριά.
«∆εν έχουν κανένα δικαίωµα να κατεβάζουν διακόπτες. Οι
τακτικές αυτές δεν είναι ανεκτές, την ώρα µάλιστα που η
επιχειρηµατικότητα
βουλιάζει
και
καταβάλλονται
υπεράνθρωπες προσπάθειες από όλες τις κοινωνικές
οµάδες για αντιµετώπιση σωρείας προβληµάτων» τονίζει ο
πρόεδρος του ΒΕΘ, επισηµαίνοντας ότι έστω και την
ύστατη στιγµή πρέπει να πρυτανεύσει η λογική
προκειµένου να διασφαλιστεί η οµαλή λειτουργία των
επιχειρήσεων.

Επιχειρηµατικές και επενδυτικές ευκαιρίες στην Κένυα
Το Υπουργείο Εξωτερικών διοργανώνει δύο συσκέψεις στο
πλαίσιο της καλύτερης προετοιµασίας της 2ης Ελληνικής
Πολυκλαδικής & Επιχειρηµατικής αποστολής στην Κένυα,
στις 1 – 2 Οκτωβρίου 2014 στο κτίριο του Υπουργείο
Εξωτερικών αίθ. Σοφιανοπούλου και ώρα 10.00 π.µ.
Για περισσότερες πληροφορίες τηλ. 210 3682766-4-5 e-mail
: b08@mfa.gr;sbb@mfa.gr

Κλείνουν οι ατοµικές επιχειρήσεις, αλλά έρχονται νέες…
Μπορεί το ‘εύκολο θύµα’ της αρνητικής συγκυρίας να είναι οι
ατοµικές επιχειρήσεις, ωστόσο την πρωτιά στις εγγραφές
κρατούν και πάλι οι εν λόγω επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριµένα,
κατά το εξεταζόµενο διάστηµα στο µητρώο του ΒΕΘ
προστέθηκαν 132 ατοµικές επιχειρήσεις, και ακολουθούν οι
οµόρρυθµες µε 24. Ένα χρόνο πριν οι ατοµικές επιχειρήσεις
που έκαναν έναρξη ήταν 281.
«Η αρνητική κατάσταση που επικρατεί στο επιχειρείν,
αποτυπώνεται µε τον πιο ηχηρό τρόπο στις εγγραφές και
διαγραφές των βιοτεχνιών της Θεσσαλονίκης. Ο αριθµός των
λουκέτων στο πρώτο εξάµηνο του 2014 είναι µεγάλος,
ωστόσο καταγράφει µία σηµαντική επιβράδυνση, έναντι του
αντίστοιχου περσινού διαστήµατος. Το ζήτηµα είναι αν
έχουµε φτάσει στον… πάτο και ως απόρροια αυτού
περιορίζεται και ο αριθµός των επιχειρήσεων που
οδηγούνται σε κλείσιµο» σηµειώνει ο πρόεδρος του ΒΕΘ,
Παναγιώτης Παπαδόπουλος, υπογραµµίζοντας ότι «οι
ανελέητες φοροεπιδροµές και η ανασφάλεια σπρώχνουν την
επιχειρηµατικότητα σε δύσβατο δρόµο, µε ελάχιστα
περιθώρια επιστροφής».
«Θα πρέπει να γίνει κοινός τόπος ότι η Ελλάδα θα µπορέσει
να επανέλθει σε αναπτυξιακή τροχιά µόνο µε στοχευµένες
κάθετες παρεµβάσεις, και όχι µε νέα οριζόντια µέτρα. Είναι
αδήριτη ανάγκη να διαµορφωθούν οι κατάλληλες
προϋποθέσεις για ανάκαµψη της οικονοµίας, µέσα από ένα
ξεκάθαρο και αξιόπιστο πρόγραµµα, µε προτεραιότητες την
ενίσχυση της ρευστότητας για το επιχειρείν και τη
διαµόρφωση ενός δίκαιου, απλού και αποτελεσµατικού

1o Συµπόσιο Οικονοµικών και Εµπορικών
Συναλλαγών
Το Εθνικό Επιµελητηριακό ∆ίκτυο Ελληνίδων Γυναικών
Επιχειρηµατιών µας ενηµερώνει για την πρώτη παγκόσµια
εκδήλωση αφιερωµένη στην Ελλάδα, στον πολιτισµό µας,
ο
στα προϊόντα και της υπηρεσίες της, το 1
Συµπόσιο
Οικονοµικών και Εµπορικών συναλλαγών από 1 – 7
Οκτωβρίου 2014, στην Κίνα.
Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συµµετοχής,
απευθυνθείτε στο τηλ. 6980 616262 κ. Α. ∆ιονυσόπουλος,
φαξ 210 6104360 e-mail : kaperoni@otenet.gr

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

∆ιοργάνωση Σεµιναρίων Υγιεινής
και Ασφάλειας Τροφίµων από το Β.Ε.Θ
Το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης, στην προσπάθειά
του να στηρίξει τις επιχειρήσεις – µέλη του µε αντικείµενο
εργασιών την παραγωγή, επεξεργασία και διάθεση τροφίµων
και σε όσους εµπλέκονται µε τη διαχείριση τροφίµων µε
οιοδήποτε τρόπο κατά το στάδιο της διατροφικής αλυσίδας,
προγραµµατίζει να διοργανώσει εκπαιδευτικά σεµινάρια για τις
«Βασικές αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίµων», σύµφωνα
µε
την
Υπουργική
Απόφαση
ΥΑ.14708/10.08.2007/ΦΕΚ.1616/Β/17.08.2007.
Στόχος των σεµιναρίων είναι η διασφάλιση της ποιότητας στην
παραγωγή – συντήρηση και διάθεση τροφίµων µε ασφάλεια
και η προστασία των καταναλωτών , σύµφωνα µε τον
Κανονισµό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
ης
Συµβουλίου της 29 Απριλίου 2004 για την υγιεινή των
τροφίµων.
Τα σεµινάρια θα είναι συνολικής διάρκειας 10 ωρών και θα
πραγµατοποιηθούν στην αίθουσα σεµιναρίων του ΒΕΘ –
ος
Αριστοτέλους 27, 4 όροφος.
Το κόστος συµµετοχής ανέρχεται συνολικά σε 50 ευρώ
για τα µέλη του επιµελητηρίου και σε 60 ευρώ για τα µη
µέλη , ποσό το οποίο πρέπει να καταβληθεί συγχρόνως µε την
κατάθεση της αίτησης στο Οικονοµικό τµήµα του
Επιµελητηρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση για τα µέλη του ΒΕΘ
είναι η ταµειακή τακτοποίησή τους , όσον αφορά την καταβολή
της ετήσιας συνδροµής τους.
Η αίτηση συµµετοχής
ιστοσελίδα του Β.Ε.Θ
www.veth.gov.gr.

βρίσκεται αναρτηµένη

και

στην

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθύνεστε στο
τµήµα Βιοτεχνικών Θεµάτων του ΒΕΘ, αρµόδια κα.Α.Γούτα ,
στο τηλέφωνο : 2310-241383
και στο e-mail : smeindustry@veth.gov.gr

Εξαγωγικό διαδικτυακό marketing στην Ελληνική και
Κυπριακή αγορά
Η Infodata µε εξειδίκευση στο εξαγωγικό διαδικτυακό marketing
τα τελευταία 22 χρόνια στην Ελληνική και Κυπριακή αγορά,
δηµιούργησε χάραξη εξαγωγικής στρατηγικής για κάθε
επιχείρηση, χρησιµοποιώντας τα διαθέσιµα στατιστικά στοιχεία
ζήτησης ανά προϊόν ή υπηρεσία από 218 χώρες. Η βάση
δεδοµένων της αποτελείται από 32.000.000 επικυρωµένες
επιχειρήσεις παγκοσµίως.
Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στο τηλ. 210
8101335, φαξ 210 8037510, site : www.europages.com,
www.greekcompaniesonline.com, e-mail : info@infodata.gr.

Τo Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σόφια
απέστειλε ενηµερωτικό δελτίο µε προκηρύξεις που αφορούν:
Εκθέσεις στην Ελλάδα
•
•

Προµήθεια ανταλλακτικών για µηχανικούς τροχούς
[Ηµεροµηνία κατάθεσης προσφορών 7-7-2014]
Προµήθεια φαρµάκων και ιατρικών προµηθειών
[Ηµεροµηνία κατάθεσης προσφορών 25-7-2014]

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνήσετε
µε το Γραφείο ΟΕΥ της Ελλάδας στη Σόφια τηλ.: 003592
9447959-9447790,
,
econom-sofia@mfa.gr
,
www.agora.mfa.gr/bulgaria
και στην ιστοσελίδα
www.minfin.bg/en/tenders.

η

2 ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΥΠΝΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Πόλη : MEC ΠΑΙΑΝΙΑ, Αθήνα
Ηµεροµηνία : 26 -29 Σεπτεµβρίου 2014
Εκθέµατα : θέρµανση – ψύξη – ενεργειακά κουφώµατα,
θερµοµόνωση , ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων και όλες οι νέες
τεχνολογίες εξοικονόµησης ενέργειας.
Πληροφορίες: BE BEST, τηλ.:210-2626267, fax : 210-8250130
e-mail : info@be-best.gr, site:www.be-best.gr

Επιχειρηµατικά νέα

Εκθέσεις στον κόσµο

ΤΥΝΙ∆Α

HOUSEWARES & GIFT FAIR
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ηµεροµηνία: 3 - 7 Σεπτεµβρίου 2014
Εκθέµατα: οικιακά είδη και δώρα
Πληροφορίες: Ελληνο-Τουρκικό Επιµελητήριο Βορείου Ελλάδος
τηλ Τηλ: 21170 00264-7 fax: 2117409283
website:
www.etee.gr, email: info@etee.gr , fairs@etee.gr

Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στην Τύνιδα, µας ενηµερώνει για
προβλήµατα στις µεταφορές και τον εκτελωνισµό των
εµπορευµάτων στην Τυνησία , κυρίως στο λιµάνι Rades
(Tύνιδα, 30/5/2014).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι
µπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου
ΟΕΥ της Ελλάδας στην Τύνιδα, www.agora.mfa/gr/tn114 ή
την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr
ΚΟΡΕΑ
Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σεούλ, απέστειλε τη
συµφωνία
αµοιβαίας
αναγνώρισης
συστηµάτων
πιστοποίησης
προϊόντων
βιολογικής
καλλιέργειας
Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης (ΕΕ) και Κορέας.
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
ΒΕΛΓΙΟ
Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βέλγιο, απέστειλε
επιχειρηµατικό οδηγό του Βελγίου 2014 και δελτίο
Οικονοµικών και Επιχειρηµατικών ειδήσεων από το
Βέλγιο, για την περίοδο 11 - 20 Ιουνίου 2014.
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 .
ΟΥΚΡΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στην Οδησσό απέστειλε ετήσια
έκθεση έτους 2013 για τις οικονοµικές εξελίξεις στις
περιφέρειες αρµοδιότητας του Γενικού Προξενείου
Οδησσού (Οδησσός, Νικολάγιεφ, Χερσών, Κιροβογκράντ,
Βίνιτσα).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι
µπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου
ΟΕΥ της Ελλάδας στην Οδησσό ecocom-odessa@mfa.gr,
www.agora.mfa.gr/ua99 , ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr .

RIGAFOOD 2014
Πόλη: Ρίγα, Λετονία
Ηµεροµηνία:4 - 7 Σεπτεµβρίου 2014
Εκθέµατα:τρόφιµα, ποτά, επεξεργασίας τροφίµων, τεχνολογία,
συσκευασίες, catering, ξενοδοχεία, κατάστηµα εξοπλισµούκαι
σέρβις.
Πληροφορίες: ΟΠΕ τηλ.: 2310 510047, φαξ 2310 510046
e-mail: rolands.site: www.rigafood.com
INTERNATIONAL IRON-STEEL & FOUNDY TECHNOLOGY,
MACHINERY AND PRODUCTS TRADE FAIR
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ηµεροµηνία:11-13 Σεπτεµβρίου 2014
Εκθέµατα: Βιοµηχανία σιδήρου, χάλυβα, χυτήρια
Πληροφορίες: Εληνο-Τουρκικό Επιµελητήριο Βορείου Ελλάδος
τηλ.: 2310 365177-8 , φαξ 2112 686845
e-mail: grtrchamber.org .site: www.serrigafood.com

Εγκύκλιοι - ∆ιατάξεις
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΣΟ∆ΩΝ - ΓΕΝ.∆/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ –
Η
∆/ΝΣΗ 17 ∆ΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ
Κοινοποίηση καν. 1308/2013/17-12-2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη θέσπιση κοινής
οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την
κατάργηση των καν. 922/72, 234/79, 1037/2001 και 1234/2007
του Συµβουλίου.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΣΟ∆ΩΝ - ΓΕΝ.∆/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ –
Η
∆/ΝΣΗ 18 ∆ΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ
Κοινοποίηση Εκτελεστικού Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1063/2013 της
Επιτροπής σχετικά µε την τροποποίηση του καν. (ΕΟΚ) 2454/93
όσον αφορά τη χρήση του συστήµατος ισοδυναµίας στον τοµέα
της ζάχαρης και παροχή οδηγιών.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΣΟ∆ΩΝ - ΓΕΝ.∆/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ –
Η
∆/ΝΣΗ 19 ΤΕΛ.∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ
Κοινοποίηση της αριθ.∆19A 5043797 ΕΞ 2013, που αφορά
τελωνειακές διαδικασίες και ελέγχους κατά την εξαγωγή
γεωργικών προϊόντων που τυγχάνουν επιστροφών :
• Ονοµατολογία γεωργικών προϊόντων για τις επιστροφές
κατά την εξαγωγή
• Τροποποίηση παραρτηµάτων Καν. (ΕΟΚ) 3846/1987
• Κοινοποίηση Καν. (ΕΕ) 1422/2013

Επιχειρηµατική αποστολή στην Κωνσταντινούπολη
Το Ελληνοτουρκικό Εµπορικό Επιµελητήριο διοργανώνει
επιχειρηµατική αποστολή στην Κωνσταντινούπολη της
Τουρκίας από 27 Σεπτεµβρίου – 1 Οκτωβρίου 2014 στις
εγκαταστάσεις της TUYAP.
Οι τοµείς που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι:
µηχ/τα επεξεργασίας ξύλου , κοπτικά εργαλεία χειρός,
έπιπλα, δασικά προϊόντα , τεχνολογίες ξύλου &αξεσουάρ.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν
να επικοινωνούν µε το ελληνοτουρκικό εµπορικό
επιµελητήριο στα εξής: Τηλ: 21170 00264-7 fax:
2117409283 website: www.etee.gr
email: info@etee.gr , fairs@etee.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΣΟ∆ΩΝ - ΓΕΝ.∆/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ –
Η
∆/ΝΣΗ 19 –ΤΜΗΜΑ Γ’
Κοινοποίηση της αριθ.∆.19Γ5042952ΕΞ2013, του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και της Επιτροπής της 12ης Ιουνίου 2013, σχετικά
µε την τελωνειακή επιβολή των δικαιωµάτων διανοητικής
ιδιοκτησίας και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ.1383/2003 του Συµβουλίου.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΣΟ∆ΩΝ - ΓΕΝ.∆/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ –
Η
∆/ΝΣΗ 19 ΤΕΛ.∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ
Κοινοποίηση της αριθ. 1973/138399/12-11-2013 εγκύκλιος του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την
εισαγωγή βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες.

∆ιαγωνισµοί στην Ελλάδα
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07/072014 ΑΡ. ∆ΙΑΚ. 8/14 ΠΡΩΤΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 4ετους
∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ,
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 43 ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΤΥΠΟΥ
MAGNA RIB 960. ΤΗΛ. 210 3483163
07/07/2014 ΑΡ. ∆ΙΑΚ. 7/2014 ΠΡΩΤΟΣ ΕΠΑΝΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 4ετους
∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ,
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΜΕΡΩΝΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 43 ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΤΥΠΟΥ MAGNA RIB
960 ΤΗΛ. 210 3483163
8/7/2014 ΑΡ ∆ΙΑΚ. 005/2014 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΚΑΙ
ΒΙΤΡΕΚΤΟΜΗΣ ΤΗΛ. 2313 323115
08/07/2014 ΑΡ. ∆ΙΑΚ. Φ.284/2014 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΩΡΛ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΛ. 213 2088715

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ "ΘΗΣΕΑΣ"

08/07/2014 ΑΡ. ∆ΙΑΚ. 14023 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ∆ΩΜΑΤΙΩΝ
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟΥ ΤΡΙΩΝ ΑΣΤΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΟΥ
ΟΣΕ ΤΗΛ. 210 5297261
1) 08/07/2014 ΑΡ. ∆ΙΑΚ. 8/2014 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ & ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΤΑ 2)
09/07/2014 ΑΡ. ∆ΙΑΚ. 7/2014 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΩΝ
3)10/7/2014
ΑΡ.∆ΙΑΚ.10/2014 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΤΗΛ.2104592160/120/592
08/07/2014 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ" ΚΑΙ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑ∆Α ΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆Η.ΚΕ.ΚΠΑ ΚΕ. ΤΗΛ. 2313 302169/102/136/151
08/07/2014 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΘΕΣΗ
ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ
"ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ,
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΥΟ ΓΗΠΕ∆ΩΝ ΜΠΑΣΚΕΤ, ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ∆ΕΚΑΕΠΤΑ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ
ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΙΛΙΟΥΠΟΛΗΣ" ΤΗΛ. 210 5272445
08/07/2014 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΣΤΟ
ο
13 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ" ΤΗΛ. 210
5272445
08/07/2014 ΑΡ. ∆ΙΑΚ. Νο 32 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΜ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014" ΤΗΛ. 2313
318454
09/07/2014
ΑΡ.
∆ΙΑΚ.
2014-003/∆
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΕΠΤΑΜΗΝΗ
∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ". ΤΗΛ. 2310 438660

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΩΝ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ "ΘΗΣΕΑΣ"

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
"ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ"

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
"ΤΖΑΝΕΙΟ"

∆ΗΜΟΣ ΚΟΡ∆ΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΑΕ

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΑΕ

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"

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.

