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«Πρόγραµµα διατήρησης θέσεων εργασίας µε επιδότηση
των εργοδοτικών εισφορών επιχειρήσεων που, λόγω της
θέσης τους, επηρεάζεται η λειτουργία τους από τα έργα
κατασκευής του ΜΕΤΡΟ στη Θεσσαλονίκη».

Είναι δυνατή η επιχορήγηση των επιχειρήσεων που
αιτούνται ή/και για τα υποκαταστήµατα τους που
λειτουργούν και βρίσκονται µε είσοδο ή και πρόσοψη
µπροστά από τα εργοτάξια του ΜΕΤΡΟ στη Θεσσαλονίκη.

Στις 16-07-2014 ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για συµµετοχή
στο πρόγραµµα του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού
∆υναµικού (Ο.Α.Ε.∆.) για τη διατήρηση θέσεων εργασίας µε
επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών επιχειρήσεων που, λόγω
της θέσης τους, επηρεάζεται η λειτουργία τους από τα έργα
κατασκευής του ΜΕΤΡΟ στη Θεσσαλονίκη. Τελευταία
ηµεροµηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 15-09-2014.

Ωφελούµενοι του προγράµµατος είναι οι εργαζόµενοι των
ανωτέρω επιχειρήσεων (δικαιούχοι), οι οποίοι κατά την
7η/4/2014 απασχολούνται στις επιχειρήσεις αυτές µε
καθεστώς µισθωτής εξαρτηµένης εργασίας αορίστου
(πλήρους, µερικής, εκ περιτροπής) ή ορισµένου χρόνου
(πλήρους, µερικής, εκ περιτροπής) και συνεχίζουν να
εργάζονται για χρονικό διάστηµα δεκαοκτώ (18) µηνών
από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής.

Το Πρόγραµµα χρηµατοδοτείται από τα αποθεµατικά του ΕΛΕΚΠ
και η µέγιστη συνολική δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των
3.000.000 ευρώ.
Οι δικαιούχοι που επιθυµούν να ενταχθούν στο πρόγραµµα,
εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονικά
αίτηση υπαγωγής, η οποία είναι αναρτηµένη στην ιστοσελίδα του
Οργανισµού (www.oaed.gr).
∆ικαιούχοι είναι επιχειρήσεις (και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού
τοµέα) που λειτουργούν κατά την 7η /4/2014 και βρίσκονται µε
είσοδο ή και πρόσοψη µπροστά από τα εργοτάξια του ΜΕΤΡΟ
στη Θεσσαλονίκη µε συνέπεια να έχουν υποστεί και να
συνεχίζουν να υφίστανται, λόγω της θέσης τους, αρνητικές
επιπτώσεις από την κατασκευή των έργων του ΜΕΤΡΟ.

Το ποσό επιχορήγησης αφορά στην επιδότηση των
εργοδοτικών εισφορών σε ποσοστό:
1.εκατό τοις εκατό (100%) σε επιχειρήσεις που βρίσκονται
στο ισόγειο των κτιρίων και µπροστά από τα εργοτάξια
όπου πραγµατοποιούνται τα έργα κατασκευής του ΜΕΤΡΟ.
Ως βάση για τον ποσοστιαίο υπολογισµό του ανωτέρω
ποσού επιχορήγησης λαµβάνονται οι πραγµατικές µηνιαίες
ακαθάριστες
αποδοχές
των
εργαζοµένων/επιχορηγουµένων που αντιστοιχούν µέχρι του
ύψους των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ.

Οι ανωτέρω επιχειρήσεις επιχορηγούνται, για χρονικό διάστηµα
δεκαοκτώ (18) µηνών, για τους εργαζόµενους που απασχολούν
η
κατά την 7 /4/2014, σε α) ποσοστό 100%,
επί του µη
µισθολογικού κόστους που αντιστοιχεί στις µηνιαίες εργοδοτικές
εισφορές (εισφορές που βαρύνουν τον εργοδότη), εφόσον
βρίσκονται και λειτουργούν στο ισόγειο των κτιρίων µε είσοδο ή
και πρόσοψη µπροστά από τα εργοτάξια του ΜΕΤΡΟ στη
Θεσσαλονίκη, και β) ποσοστό 50%, εφόσον βρίσκονται και
λειτουργούν αυτοτελώς σε υπόγεια ή σε ορόφους των κτιρίων της
ως άνω παρ. α µε την προϋπόθεση να διατηρήσουν το
προσωπικό τους καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράµµατος.

2.πενήντα τοις εκατό (50%) σε επιχειρήσεις που
λειτουργούν αυτοτελώς σε υπόγεια ή ορόφους των κτιρίων
της ως άνω παρ. i. Ως βάση για τον ποσοστιαίο
υπολογισµό
του
ανωτέρω
ποσού
επιχορήγησης
λαµβάνονται οι πραγµατικές µηνιαίες ακαθάριστες
αποδοχές των εργαζοµένων/επιχορηγουµένων που
αντιστοιχούν µέχρι του ύψους των χιλίων πεντακοσίων
(1.500) ευρώ.

∆εν είναι δυνατή η υπαγωγή σε περίπτωση που οι δικαιούχοι
έχουν προβεί σε µείωση του προσωπικού τους για οποιοδήποτε λόγο
η
από την 7 /4/2014 και µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης
για υπαγωγή στο πρόγραµµα. Σε περίπτωση που η επιχείρηση
µειώσει το προσωπικό της, θα πρέπει να προβεί σε αντικατάσταση
του µισθωτού της έως την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης
συµµετοχής στο πρόγραµµα.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο ειδικό πεδίο του
διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕ∆ στην διεύθυνση
www.oaed.gr όπου επίσης περιγράφονται αναλυτικά οι
προϋποθέσεις και λοιποί όροι του προγράµµατος.

Η διάρκεια του συνολικού προγράµµατος ανέρχεται
στους δεκαοκτώ (18) µήνες.

«Πρόγραµµα επιχορήγησης για την ενίσχυση της
οργανωτικής ικανότητας της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., της Ε.Σ.Ε.Ε. και
των Οργανώσεων µελών αυτών, του Σ.Ε.Β., του Σ.Ε.Τ.Ε.
καθώς και των Πανελληνίων Οργανώσεων µελών του
Σ.Ε.Τ.Ε.»
Ξεκίνησε στις 16-7-2014 η υποβολή αιτήσεων για συµµετοχή
στο πρόγραµµα του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού
∆υναµικού επιχορήγησης για την ενίσχυση της οργανωτικής
ικανότητας της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., της Ε.Σ.Ε.Ε. και των Οργανώσεων
µελών αυτών, του Σ.Ε.Β., του Σ.Ε.Τ.Ε. καθώς και των
Πανελληνίων Οργανώσεων µελών του Σ.Ε.Τ.Ε.
Το Πρόγραµµα χρηµατοδοτείται από τα αποθεµατικά του
ΕΛΕΚΠ και η µέγιστη συνολική δαπάνη θα ανέλθει στο
ποσό των 4.500.000 ευρώ.
Οι δικαιούχοι που επιθυµούν να ενταχθούν στο πρόγραµµα,
εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονικά
αίτηση υπαγωγής, η οποία είναι αναρτηµένη στην ιστοσελίδα
του Οργανισµού (www.oaed.gr).
∆ικαιούχοι είναι η Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., η Ε.Σ.Ε.Ε. και οι Οργανώσεις
µέλη αυτών, ο Σ.Ε.Β., ο Σ.Ε.Τ.Ε. καθώς και οι Πανελλήνιες
Οργανώσεις µέλη του Σ.Ε.Τ.Ε.. ∆ικαιούχοι επίσης είναι και οι
Ενώσεις ή Σωµατεία µέλη των Πανελληνίων Οργανώσεων του
Σ.Ε.Τ.Ε.
∆εν είναι δυνατή η υπαγωγή σε περίπτωση που οι δικαιούχοι
(εγγεγραµµένοι στις ανωτέρω Συνοµοσπονδίες και εργοδοτικές
Οργανώσεις) , έχουν προβεί σε µείωση προσωπικού λόγω
καταγγελίας σύµβασης εργασίας χωρίς να το αντικαταστήσουν,
κατά το χρονικό διάστηµα των τριών (3) µηνών που προηγείται
της ηµεροµηνίας υποβολής της αίτησής τους για υπαγωγή στο
πρόγραµµα και µέχρι την ένταξή τους σε αυτό.
Οι ωφελούµενοι είναι άνεργοι που:
Έχουν την ιδιότητα του ανέργου και διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε
ισχύ κατά την υπόδειξή τους από το αρµόδιο ΚΠΑ 2.Έχουν
συµπληρώσει το τυποποιηµένο έντυπο εξατοµικευµένης
προσέγγισης και έχουν συµφωνήσει σε ατοµικό σχέδιο
δράσης.Είναι ηλικίας 18 έως 66 ετών, δηλαδή να έχουν
ο
ο
συµπληρώσει το 18 έτος της ηλικίας τους και να διανύουν το 19
ο
έτος και το 67 έτος αντίστοιχα κατά την ηµεροµηνία υπόδειξής
τους από την αρµόδια Υπηρεσία.Έχουν την ελληνική
υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου κράτους – µέλους της Ε.Ε.
ή να είναι οµογενείς που έχουν δικαίωµα διαµονής και
απασχόλησης
στη χώρα µας.
Ανταποκρίνονται στις
προδιαγραφές της ζήτησης από τους δικαιούχους, και πληρούν
τις σχετικές προϋποθέσεις.
Η επιχορήγηση για κάθε ηµέρα πλήρους απασχόλησης για τους
ωφελούµενους ανέργους (µισθωτοί και ηµεροµίσθιοι) ηλικίας έως
25 ετών ( να διανύουν δηλαδή κατά την ηµεροµηνία πρόσληψής
ο
τους έως και το 25 έτος της ηλικίας τους) ανέρχεται στο ποσό
των 22 € την ηµέρα και όχι πέραν των 25 ηµερών το µήνα
(ηµέρες ασφάλισης), ενώ για ωφελούµενους ηλικίας άνω των 25
ετών ( να έχουν συµπληρώσει δηλαδή κατά την ηµεροµηνία
ο
πρόσληψής τους το 25 έτος της ηλικίας τους) που θα
προσληφθούν στα πλαίσια του προγράµµατος ανέρχεται στο
ποσό των 25 € την ηµέρα και όχι πέραν των 25 ηµερών το µήνα
(ηµέρες ασφάλισης).
Η συνολική διάρκεια του προγράµµατος ορίζεται στους τριάντα
εννιά (39) µήνες εκ των οποίων οι τριάντα έξι (36) µήνες
αφορούν σε επιχορήγηση και τρεις (3) µήνες σε δέσµευση του
εργοδότη.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο ειδικό πεδίο του διαδικτυακού
τόπου του ΟΑΕ∆ στην διεύθυνση www.oaed.gr όπου επίσης
περιγράφονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις και λοιποί όροι του
προγράµµατος.

OAEE : Εµπρόθεσµη πληρωµή του 3ου διµήνου 2014
Το τµήµα Εσόδων του ΟΑΕΕ ανακοινώνει ότι τελευταία
ηµέρα εµπρόθεσµης πληρωµής του 3ου διµήνου 2014
είναι η Πέµπτη 31/07/2014.
Την ίδια µέρα καταβάλλεται και η µηνιαία δόση των
ρυθµίσεων Ν.4152/2013, µέσω πάγιας εντολής, καθώς
και τυχόν ανεξόφλητη δόση της 30/06/2014.
Υπενθυµίζετε ότι η ανεξόφλητη δόση καταβάλλεται
προσαυξηµένη κατά 15%.
Οι ασφαλισµένοι που καταβάλλουν εισφορές ή δόσεις µε
πάγια εντολή, θα πρέπει να συνεννοηθούν µε την
Τράπεζα επιλογής τους σχετικά µε:

•
•

Το ανώτατο όριο εκτέλεσης της πάγιας
εντολής έτσι ώστε να επαρκεί για την
πραγµατοποίηση της πληρωµής .
Την ακριβή ώρα εκτέλεσης των παγίων
εντολών ώστε να πιστώσουν έγκαιρα τους
λογαριασµούς τους.

∆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 Συµβουλίου της 29ης 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 βρίσκεται αναρτηµένη και στην
ιστοσελίδα του Β.Ε.Θ
www.veth.gov.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθύνεστε
στο τµήµα Βιοτεχνικών Θεµάτων του ΒΕΘ, αρµόδια
κα.Α.Γούτα , στο τηλέφωνο : 2310-241383 και στο e-mail :
sme-industry@veth.gov.gr

Ελληνο-Τουρκικό Επιχειρηµατικό Φόρουµ
συναντήσεις στη Σµύρνη

Επιχειρηµατικά νέα
ΑΛΒΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στα Τίρανα, απέστειλε ενηµερωτικό
δελτίο σχετικά µε ειδήσεις οικονοµικού, εµπορικού και
επιχειρηµατικού ενδιαφέροντος µηνός Ιουνίου 2014.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στα Τίρανα, e-mail: ecocom-tirana@mfa.gr , ή την ιστοσελίδα
του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Το Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στο Λονδίνο, απέστειλε έγγραφο µε τα
χρηµατοδοτικά
σχήµατα στήριξης των µικροµεσαίων
επιχειρήσεων και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας που
εφαρµόζονται στο Ηνωµένο Βασίλειο.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στα
Τίρανα,
e-mail:
ecocom.london
@mfa.gr
,
site:www.agora.mfa.gr/gb65 ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr .

και Β2Β

Το τελευταίο δεκαήµερο του Νοεµβρίου πρόκειται να
πραγµατοποιηθούν Ελληνο-Τουρκικό Φόρουµ και Β2Β
επιχειρηµατικές συναντήσεις , στη Σµύρνη και θα τελούν
υπό την αιγίδα της Ελληνικής Πρεσβείας στην Άγκυρα.
Το εν λόγω φόρουµ, του οποίου το συντονισµό έχει το
Γραφείο ΟΕΥ Άγκυρας, θα εστιαστεί κυρίως στους τοµείς
των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, τροφίµων και
αγροτικών προϊόντων, τουρισµού, real estate , κατασκευών
και δοµικών υλικών, ναυτιλίας, µεταφορών, logistics αλλά
και σε άλλους κλάδους που ενδέχεται να παρουσιαστεί
ειδικό ενδιαφέρον από ελληνικής ή τουρκικής πλευράς.
Όσοι ενδιαφέρονται µπορούν να επικοινωνήσουν µε την
Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων Ελλάδος , προκειµένου να
συµπληρώσουν την αίτηση συµµετοχής τους, µε
κοινοποίηση απαραίτητα στο Γραφείο Ο.Ε.Υ Άγκυρας,
µέχρι την Τετάρτη 30 Ιουλίου 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ
Η
2 Επιχειρηµατική και επενδυτική αποστολή στην
Κένυα

ΚΟΡΕΑ
Το Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σεούλ, απέστειλε την ετήσια
έκθεση του Γραφείου ΟΕΥ για την οικονοµία της Κορέας και τις
σχέσεις της µε την Ελλάδα.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στα Τίρανα, e-mail: commercial@greekemb.net
, ή την
ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .

Το Προξενείο της Κένυας στην Ελλάδα µας ενηµερώνει για
η
την 2 επιχειρηµατική και επενδυτική αποστολή στο
Ναϊρόµπι της Κένυας από 1 έως 2 Οκτωβρίου 2014.
Η προθεσµία υποβολής δηλώσεων συµµετοχής είναι µέχρι
της 20 Ιουλίου 2014.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν
να επικοινωνούν µε την ιστοσελίδα του Προξενείου
www.kenyagreece.com/trade-investments

ΣΟΥΗ∆ΙΑ
Το Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Στοκχόλµη, απέστειλε το
ενηµερωτικό δελτίο του Γραφείου ΟΕΥ που αφορά σε
οικονοµικές και επιχειρηµατικές ειδήσεις από τη Σουηδία.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στα Τίρανα, e-mail: sweden.oey@greekembassy.se , ή την
ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΓΙΑ

Προξενείο Τζέντας
To Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Τζέντα µας
ενηµερώνει για το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο για αλλοδαπές
επιχειρήσεις στη Σαουδική Αραβία – ισχύον εµπορικό δίκαιο
για τις µορφές των επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν
να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Ελληνικού προξενείου
στη Τζέντα, ecocom-jeddah@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του
ΒΕΘ , www.veth.gov.gr

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ

Η Chrysallis LEAP ( ο πρώτος κυπριακός οργανισµός που
εκπαιδεύει νεοφυείς εταιρίες παρέχοντάς του τα αναγκαία
εργαλεία και δεξιότητες για να µετατρέψουν τις ιδέες τους στον
τοµέα της βιώσιµής ανάπτυξης και της αντιµετώπισης των
κλιµατικών αλλαγών σε σταθερές και αναπτυσσόµενες χώρες )
και η ΕΥ φέρνουν σε Κύπρο και Ελλάδα το CleanLaunchpad ,
τον µεγαλύτερο ευρωπαϊκό διαγωνισµό ιδεών στον τοµέα της
πράσινης τεχνολογίας.
Η Chrysallis LEAP θα δέχεται αιτήσεις συµµετοχής από
Ελλάδα και Κύπρο µέχρι και τις 23 Αυγούστου 2014, µε
ηµεροµηνία του πανευρωπαικού τελικού στις 29-31 Οκτωβρίου
2014 στη Βαλένσια της Ισπανίας,
Το α΄. βραβείο θα λάβει 10.000 ε, και αντίστοιχα το β και το γ,
5.000 ε και 3.000 ε.
To CleanLaunchpad διοργανώνεται από το Climate-KIC, την
κύρια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κλιµατική
καινοτοµία.
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθυνθείτε στην
ιστοσελίδα
http://cleanlaunchpad.eu/application-form/

Κοινοποίηση ερωτηµατολογίου για έρευνα γύρω από
τα Επιχειρηµατικά πρότυπα Καινοτοµίας και
Οργανωσιακής Βιωσιµότητας
Το Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας µας κοινοποιεί
ερωτηµατολόγιο
για
έρευνα
γύρω
από
τα
Επιχειρηµατικά
πρότυπα
Καινοτοµίας
και
Οργανωσιακής Βιωσιµότητας. Το ερωτηµατολόγιο είναι
ηλεκτρονικό και οι ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών .
Ο σύνδεσµος του ερωτηµατολογίου είναι :
http://docsgoogle.com/forms/d/1eS1pWhHTQee2B4MZYM
YIuLTQHjzozP_kMxyjNacGP8/viewform?usp=send_form
Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στο τηλ.
24610 56663 και 6979778384, e-mail : ylb@uowm.gr,
caraye@gwu.edu.esamara@uowm.gr

∆ιαγωνισµοί στην Ελλάδα
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22/07/2014 ΑΡ. ∆ΙΑΚ. 9/14 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΤΗΛ. 210 3368630
22/07/2014 ΑΡ. ∆ΙΑΚ. 14/14 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ. ΜΗΧΑΝΩΝ MTU 16V
MD 872 ΤΗΛ. 210 3368630
23/07/2014 ΑΡ. ∆ΙΑΚ. 29 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ
ΤΟ 2014 ΤΗΛ. 2313 317545 & 2313 318313
23/07/2014 ΑΡ. ∆ΙΑΚ. 8/2014 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ, ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟ∆ΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΤΗΛ. 2521350222
24/07/2014 ΑΡ. ∆ΙΑΚ. Π06/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ
ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΥΟ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ∆ΙΑΘΕΡΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΗΛ. 2313 323115
24/07/2014 ΑΡ. ∆ΙΑΚ. 3745/16-06-2014 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ι∆ΡΥΜΑΤΙΚΟΥ
ΚΑΘΕΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΟΥ ΤΕΙ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΤΗΛ. 2310 013680
24/07/2014 ΑΡ. ∆ΙΑΚ. 14022 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΟΥ ΜΗ
ΤΡΟΧΑΙΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ
ΤΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΓΡΑΜΜΗΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΡΑΜΜΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
&
ΝΟΤΙΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ/ΤΜΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΗΛ. 210 5297229/6301229
24/07/2014 ΑΡ. ∆ΙΑΚ. 15 ΠΡΩΤΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ "ΥΦΑΣΜΑ
ΣΥΜΜΕΙΚΤΟ Φ/Π Νο 240 ΣΑΓΙΑ" ΤΗΛ. 210 3483163
24/07/2014 ΑΡ. ∆ΙΑΚ. 16 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ: 10000 ΤΕΜ. ΜΠΕΡΕ∆ΩΝ ΜΠΛΕ ΚΑΙ 5000
ΤΕΜ.
ΜΠΕΡΕ∆ΩΝ
ΠΡΑΣΙΝΩΝ
ΟΠΛΙΤΩΝ
ΜΕ
ΕΘΝΟΣΗΜΟ
ΤΗΛ. 210 3483163
25/07/2014 ΑΡ. ∆ΙΑΚ. 17 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ: 4000 ΤΕΜ "ΠΟΥΛΟΒΕΡ ΟΠΛΙΤΩΝ"
ΤΗΛ. 210 3483163
25/07/2014 ΑΡ. ∆ΙΑΚ. 18 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 12000 ΤΕΜ. ΦΑΝΕΛΩΝ (ΕΠΕΝ∆ΥΤΕΣ ΑΝΩ) ΣΤΟΛΩΝ
ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ∆ΑΣΟΥΣ ΤΗΛ. 210 3483163
25/07/2014 ΑΡ. ∆ΙΑΚ. 19 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΡΟΦΗΜΑ ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΤΗΛ. 210 3483163

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ∆ΡΑΜΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΩΝ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ "ΘΗΣΕΑΣ"
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ "ΘΗΣΕΑΣ"

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ "ΘΗΣΕΑΣ"
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ "ΘΗΣΕΑΣ"
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ "ΘΗΣΕΑΣ"

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.

