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Εκδήλωση ΒΕΘ
Η εξωστρέφεια αντίδοτο στην κρίση
Την
ανάγκη
υλοποίησης
µίας
στοχευµένης
και
αποτελεσµατικής εθνικής στρατηγικής για την ενίσχυση της
εξωστρέφειας, έχοντας ως εφαλτήριο τις εξαγωγές,
επισήµαναν οι οµιλητές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που
πραγµατοποίησε το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης
(ΒΕΘ) στο πλαίσιο του Money Show 2013, µε θέµα «Η
εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων ως απάντηση στην
κρίση».
Παράλληλα, οι οµιλητές τόνισαν ότι τα ελληνικά προϊόντα
έχουν τεράστιες δυνατότητες στο εξωτερικό λόγω της υψηλής
ποιότητάς τους, ενώ υπογράµµισαν ότι η λογική της κλειστής
εγκλωβισµένης οικονοµίας έχει παρέλθει.
«Ο στόχος της εξωστρέφειας απαιτεί σκληρή και επίπονη
δουλειά. Πρόκειται για µια προσπάθεια που δεν ήταν ποτέ
εύκολη, για πολλούς λόγους. Μεταξύ των κυριότερων
ανασταλτικών παραγόντων ήταν η αναπτυξιακή φιλοσοφία
που επικράτησε τις περασµένες δεκαετίες στη χώρα – µια
φιλοσοφία που ανέδειξε την κατανάλωση σε αποκλειστικό
σχεδόν όχηµα για τη µεγέθυνση του ΑΕΠ, οδηγώντας την
παραγωγή στο περιθώριο» υπογράµµισε κατά το χαιρετισµό
του ο πρόεδρος του ΒΕΘ Παναγιώτης Παπαδόπουλος
προσθέτοντας ότι «πάγιο αίτηµα του επιχειρηµατικού κόσµου
προς την πολιτεία είναι η διαµόρφωση ενός οικονοµικού
περιβάλλοντος που θα επιτρέπει την ανάπτυξη ποιοτικής και
ανταγωνιστικής εγχώριας παραγωγής».
Ο κ. Παπαδόπουλος επισήµανε ότι απαραίτητη, από την
πλευρά της πολιτείας, είναι και «η ανάληψη πρωτοβουλιών για
τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, ειδικά σε θέµατα ποιότητας,
τυποποίησης και συσκευασίας προϊόντων, αλλά και
τεχνοκρατικής υποστήριξης για την ανάπτυξη εξαγωγικής
δράσης».
Στόχος της κυβέρνησης η εξωστρέφεια
Στο τρίπτυχο καινοτοµία, εξωστρέφεια, δικτύωση’ που
αποτελεί το ισχυρότερο θεµέλιο, όπως είπε, για την ανάκαµψη
και ανάταση της ελληνικής οικονοµίας αναφέρθηκε η
αναπληρώτρια γενική γραµµατέας ∆ιεθνών Οικονοµικών
Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του υπουργείου
Εξωτερικών Μάγδα Καρακόλη.
«Στόχος της κυβέρνησης είναι η ενίσχυση της εξωστρέφειας.
Για το 2013 στόχο αποτελεί οι εξαγωγές να ξεπεράσουν το
13% επί του ΑΕΠ, ενώ σταδιακά, το 2015 οι εξαγωγές να
φτάσουν στο 16% επί του ΑΕΠ» επισήµανε η κα. Καρακόλη.
Σύµφωνα µε την ίδια η επιτυχία της προσπάθειας για την
ενίσχυση της εξωστρέφειας απαιτεί τον συντονισµό και την
αµοιβαία συνεργασία. «Πάνω σε αυτή τη βάση οι φορείς
πρέπει να εστιάσουν στην περαιτέρω συνεργασία µεταξύ
τους, στη δηµιουργία κατάλληλου µηχανισµού στήριξης,
ενηµέρωσης και εκπαίδευσης των µελών τους και στη
δηµιουργία συνεργειών αξιοποιώντας τυχόν προγράµµατα και
της Ε.Ε.» σηµείωσε η κα. Καρακόλη.
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Στα 25 δις. ευρώ η αξία των ελληνικών εξαγωγών
το 2013
Την εκτίµηση ότι η αξία των ελληνικών εξαγωγών το 2013 θα
προσεγγίσει τα 25 δις. ευρώ εξαγωγών εξέφρασε ο πρύτανης
του πανεπιστηµίου Μακεδονίας Γιάννης Χατζηδηµητρίου, µε
την προϋπόθεση, βέβαια, όπως ανέφερε ότι «δεν θα συµβεί
κάποιο µεγάλο αρνητικό γεγονός µε σηµαντικές αρνητικές
επιπτώσεις στην παγκόσµια οικονοµία και εποµένως και στις
ελληνικές εξαγωγές».
Η εκτίµηση αυτή προκύπτει αν λάβει κανείς υπόψη του τις
εισπράξεις από εξαγωγές τον Ιανουάριο του 2013, οπότε
άγγιξαν τα 2,1 δις ευρώ και υποθέσει ότι η µηνιαία αξία των
εξαγωγών για το υπόλοιπο του έτους θα είναι κατά µέσο όρο
στα επίπεδα του Γενάρη.
Ωστόσο όπως επισήµανε ο κ. Χατζηδηµητρίου «η αύξηση
των εξαγωγών, δεν επαρκεί για να βγάλει την ελληνική
οικονοµία από την κρίση και να την επαναφέρει στην τροχιά
της οικονοµικής ανάπτυξης. Η ελληνική οικονοµία θα
χρειαστεί να δεχτεί ισχυρές θετικές επιδράσεις και από
άλλους τοµείς της οικονοµίας όπως ο τουρισµός και τα
µεγάλα δηµόσια έργα».
Ιδιαίτερη µνεία έκανε ο κ. Χατζηδηµητρίου στην µελέτη της
∆ιεύθυνσης Στρατηγικής και Οικονοµικής Ανάλυσης της
Εθνικής Τράπεζας µε τίτλο “ΜµΕ: Έρευνα Συγκυρίας, Ειδικό
Θέµα: Εξωστρέφεια”. Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα της
έρευνας οι ΜµΕ συνεισφέρουν το 35% των εξαγωγών έναντι
24% για τις ευρωπαϊκές ΜµΕ. Συγκεκριµένα, το 1/3 των
ελληνικών ΜµΕ είναι εξωστρεφείς, µε το ¼ αυτών να
πραγµατοποιεί το µεγαλύτερο µέρος των πωλήσεών του στο
εξωτερικό.

Ένταξη όλων των οφειλετών στη νέα ρύθµιση οφειλών
ζητά το ΒΕΘ
Ρύθµιση πολλών ταχυτήτων, µε αµφίβολα αποτελέσµατα
χαρακτηρίζει το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ)
τη νέα ρύθµιση των 48 δόσεων για ληξιπρόθεσµες οφειλές
προς το δηµόσιο και τα ασφαλιστικά ταµεία.
Υπενθυµίζεται ότι µε την σχετική ρύθµιση του υπουργείου
Οικονοµικών εξαιρούνται, του πλεονεκτήµατος των 48 δόσεων
που προβλέπεται για τις ληξιπρόθεσµες οφειλές, όσοι είχαν
ενταχθεί σε µια από τις τρέχουσες ρυθµίσεις καταβάλλοντας
κανονικά τις δόσεις τους παρά την επιβάρυνση.
Για
κατάφορη
αδικία
σε
βάρος
των
συνεπών
φορολογουµένων που προχώρησαν σε διακανονισµό, και µε
χίλιους κόπους πληρώνουν τα χρέη τους κάνει λόγο ο
πρόεδρος
του
ΒΕΘ
Παναγιώτης
Παπαδόπουλος,
υπογραµµίζοντας ότι «µε τη νέα ρύθµιση ωφελούνται όσοι
‘µπαινοβγαίνουν’ σε διακανονισµούς. Θα πρέπει να ενταχθούν
στην εν λόγω ρύθµιση όλοι χωρίς καµία εξαίρεση. ∆ιαφορετικά
πρόκειται για παραλογισµό».

Καθορισµός διαδικασίας για την επιλογή κατάταξης σε
κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία από τους ασφαλισµένους
του Ο.Α.Ε.Ε.
Το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης ενηµερώνει τα
µέλη του ότι ο Ο.Α.Ε.Ε. δίνει µία τελευταία ευκαιρία στους
ασφαλισµένους του, οι οποίοι είχαν χάσει το δικαίωµα για
κατάταξη σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία, σύµφωνα µε
νέα απόφαση του υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Γιάννη Βρούτση.
Με την προαναφερόµενη απόφαση τροποποιείται και
συµπληρώνεται η προηγούµενη υπουργική απόφαση
Φ80000/10255/334/06.06.2012 (ΦΕΚ1849/τ.Β’/13.06.2012) η
οποία έδινε την δυνατότητα επιλογής κατώτερης
ασφαλιστικής κατηγορίας µε τη βούληση του ασφαλισµένου.
Οι ασφαλισµένοι του Ο.Α.Ε.Ε. που κατετάγησαν σε κατώτερη
ασφαλιστική κατηγορία από 13.6.2012 και µέχρι τη
δηµοσίευση της παρούσας και απώλεσαν για οποιοδήποτε
λόγο το δικαίωµά τους, δύνανται να επανέλθουν για µία και
µόνο φορά µε νέα αίτησή τους, εφόσον συντρέχουν και όλοι
οι όροι και προϋποθέσεις που προβλέπονται από την Υ.Α.
Φ80000/10255/334/06.06.2012.

Επιχειρηµατικές Αποστολές
Στα πλαίσια των προγραµµάτων δράσης του, το Βιοτεχνικό
Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης στοχεύει στην ενίσχυση της
εξωστρέφειας των επιχειρήσεων-µελών του και στη στήριξη
των ελληνικών εµποροοικονοµικών συµφερόντων σε αγορέςστόχους, όπως η αγορά του Βελιγραδίου, και της Σερβίας
γενικότερα.
Για το σκοπό αυτό, καλεί τα µέλη του να συµµετέχουν στην
επιχειρηµατική αποστολή που πρόκειται να διοργανώσει, σε
συνεργασία µε το Γραφείο της Αναπληρωτού Γενικής
Γραµµατέως ∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων & Αναπτυξιακής
Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών και το Γραφείο
Ο.Ε.Υ., στο Βελιγράδι. Η αποστολή αφορά τους Έλληνες
επιχειρηµατίες που δραστηριοποιούνται στους τοµείς
δοµικών υλικών και γενικότερα στον κατασκευαστικό κλάδο,
µε στόχο να πάρουν µέρος σε αυτή την προσπάθεια
διερεύνησης της δυνατότητας πιθανής συνεργασίας µεταξύ
των επιχειρηµατιών των δύο χωρών.
Η επιχειρηµατική αποστολή θα πραγµατοποιηθεί το πρώτο
δεκαήµερο του Ιουνίου 2013.

Όπως επισηµαίνει ο ίδιος «οι δόσεις θα πρέπει να αυξηθούν
σε 60, ενώ οξύµωρο είναι το γεγονός ότι η νέα ρύθµιση ισχύει
µόνο για τα παλιά χρέη έως 31/12/2012. Οι οφειλέτες µετά την
1/1/2013 θα υπαχθούν στην πάγια ρύθµιση των 12 δόσεων».
«Χρειαζόµαστε ρεαλιστικές λύσεις και όχι ρυθµίσεις που για
ακόµη µία φορά εξυπηρετούν κάποιους. Η φοροδοτική
ικανότητα όλων των Ελλήνων έχει περιοριστεί. Το ζητούµενο
δεν είναι να συνεχιστεί ο φαύλος κύκλος συσσώρευσης
απλήρωτων υποχρεώσεων, αλλά να τηρούνται τα ίδια µέτρα
και σταθµά για όλους τους φορολογούµενους» σηµειώνει ο κ.
Παπαδόπουλος.

Ανακοίνωση – Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης προτίθεται να
συµµετέχει στη
∆ιεθνή Έκθεση ∆οµικών Υλικών, Ενέργειας, Τεχνολογίας,
Ξυλουργίας & Επιπλοποιϊας
«E X P O K O S 2013»
που θα πραγµατοποιηθεί 15 έως 18 Μαϊου 2013
στην Πρίστινα του Κοσόβου

Τη διοργάνωση της ελληνικής συµµετοχής έχει αναλάβει η
∆ιεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Στο πλαίσιο της συνεχιζόµενης εκθεσιακής πολιτικής και
στήριξης των επιχειρήσεων-µελών του, το Βιοτεχνικό
Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης προτίθεται να παρέχει στα µέλη
του τη δυνατότητα συµµετοχής τους στην ανωτέρω έκθεση,
επιδοτώντας :





την πρώτη & δεύτερη συµµετοχή τους µε το
Β.Ε.Θ. µε ποσοστό 50% του κόστους συµµετοχής
για stand 12 τ.µ.,
την τρίτη & τέταρτη συµµετοχή τους µε το Β.Ε.Θ.
µε ποσοστό 25% του κόστους για stand 12 τ.µ. και
για τις συµµετοχές πέρα των τεσσάρων,
προσφέρεται προνοµιακή τιµή.

Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να συµµετέχουν στη
συγκεκριµένη έκθεση,
να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στο
Γραφείο ∆ηµοσίων Σχέσεων του Β.Ε.Θ.,
τηλέφωνο επικοινωνίας : 2310-271708 & 2310-271854
µέχρι την Παρασκευή, 26 Απριλίου 2013
προκειµένου να τους σταλεί η φόρµα συµµετοχής.

Το κόστος συµµετοχής - που θα ανακοινωθεί στη συνέχεια –
θα περιλαµβάνει:







Πρόγραµµα προκαθορισµένων συναντήσεων που
θα καταρτισθεί από το Υπουργείο Εξωτερικών
Αεροπορικά εισιτήρια
Παραµονή σε ξενοδοχεία 4* ή 5* µε πρωινό, σε
δίκλινο δωµάτιο
Μετακινήσεις εξωτερικού
Ενηµερωτικό φάκελο µε στοιχεία αγοράς
∆ηµοσιότητα και προβολή

Οι ενδιαφερόµενοι που επιθυµούν να συµµετάσχουν
στην ανωτέρω επιχειρηµατική αποστολή - για
περισσότερες πληροφορίες - µπορούν να επικοινωνούν
µε το Γραφείο ∆ηµοσίων Σχέσεων του επιµελητηρίου,
[τηλέφωνα επικοινωνίας : 2310-271708 & 2310 241668,
email : public@veth.gov.gr] τις εργάσιµες ηµέρες και
ώρες.

∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΖΗΤΗΣΕΙΣ
All Stores Clothing Ltd
Moss Mill Industrial Estate Woodbine Street East Rochdale
OL16 5LB
+44 17061692169

rj@allstoresclothing.com
www.allstores-clothing.com,
www.agora.mfa.gr/gb66
∆ραστηριοποιείται στον τοµέα του χονδρικού εµπορίου
ενδυµάτων και υποδηµάτων.
Εμπορικούς αντιπροσώπους και εταιρίες παιδικών ενδυμάτων

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
Πρόγραµµα περιοδικού ελέγχου µετρικών και σταθµικών
οργάνων έτους 2013 στην Περιφερειακή ενότητα
Θεσσαλονίκης»
Από το Τµήµα Εµπορίου και Τουρισµού της Γενικής
∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας
Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι εγκρίθηκε το πρόγραµµα του
περιοδικού ελέγχου των µετρικών και σταθµικών οργάνων
έτους 2013, για την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης,
όπως ακολουθεί:
Ο περιοδικός έλεγχος θα διενεργηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια του
έτους 2013.
Το ύψος των τελών του ελέγχου είναι αυτό που καθορίζεται
στην Φ2-670 /12-2-07 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου «Καθορισµός τελών Αρχικού και
Περιοδικού Ελέγχου Μέτρων και Σταθµών» (ΦΕΚ .Β΄
295/2007).
Θα ελεγχθούν όλα τα χρησιµοποιούµενα για εµπορικές
συναλλαγές µέτρα µήκους, σταθµά χυτοσιδηρά και
ορειχάλκινα, ζυγοί αµφοτεροβαρείς, στατήρες κα παλάντζες
αυτόµατοι µετρητές γάλακτος και λαδιού, ζυγοί αυτόµατοι και
ηµιαυτόµατοι επιτραπέζιοι ή κρεµαστοί, ζυγοί αυτόµατοι
δαπέδου,
πλάστιγγες
δεκαδικές
και
εκατονταδικές,
γεφυροπλάστιγγες, αντλίες παροχής υγρών καυσίµων και
υγραερίου για τροχοφόρα οχήµατα, αντλίες - µετρητές
βυτιοφόρων αυτοκινήτων µεταφοράς και διανοµής υγρών
καυσίµων, µετρητές ροής υγρών, συσκευές άµεσης
ογκοµέτρησης δηµητριακών, αυτόµατες συσκευές µέτρησης
επανωδερµάτων.
Ο έλεγχος θα πραγµατοποιηθεί από συνεργεία ελέγχου του
τµήµατος Εµπορίου & Τουρισµού της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης
Π. Ε. Θεσσαλονίκης µέσα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της
Υπηρεσίας από πλευράς µέσων και δυναµικού.
Τα συνεργεία ελέγχου θα περιέρχονται στην περιφέρεια του
κάθε ∆ήµου, τα καταστήµατα και τις λαϊκές αγορές για τον
επιτόπιο έλεγχο και επισήµανση όλων των µετρικών και
σταθµικών οργάνων και θα ενηµερώνουν την κάθε ∆ηµοτική
Αρχή την πρώτη µέρα έναρξης των εργασιών τους στην
αντίστοιχη περιφέρεια, για την ενδεχόµενη δυνατή ενηµέρωση
των ∆ηµοτών της.
Οι κάτοχοι κινητών µετρικών και σταθµικών οργάνων που τα
χρησιµοποιούν για εµπορικές συναλλαγές και δεν έχουν
επαγγελµατική στέγη, θα πρέπει να τα προσκοµίζουν στα
συνεργεία ελέγχου, µετά από σχετική συνεννόηση στους
τηλεφωνικούς αριθµούς 2313 330-046, 2313 330-044, 2313
330-045.
Για κατά προτεραιότητα ελέγχους, ειδικά αιτήµατα κ.λ.π.
απαιτείται συνεννόηση στους παραπάνω τηλεφωνικούς
αριθµούς.

Εργαστηριακοί έλεγχοι σε εισαγόµενα από ΕΕ
αλκοολούχα ποτά στην Κίνα
Το Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ)
της Ελλάδας στο Πεκίνο, αναφέρει την αιφνιδιαστική πρόθεση
της
κινέζικης
κυβέρνησης
να
επιβάλλει
επιπλέον
εργαστηριακούς ελέγχους, από διαπιστευµένα εργαστήρια ,
σε εισαγόµενα από ΕΕ αλκοολούχα ποτά.
Η πρόθεση αυτή βασίζεται στην απόφαση του Υπουργείου
Υγείας της κινέζικης κυβέρνησης, µε αρ. 551 από 13.6.2011,
µε την οποία τέθηκαν περιορισµοί στην περιεκτικότητα
φθαλικών εστέρων σε αλκοολούχα ποτά και τρόφιµα.

ΑΡΜΕΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στο Ερεβάν, απέστειλε το Νο 4
εβδοµαδιαίο ενηµερωτικό δελτίο για το µήνα Μάρτιο 2013.
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 5
εβδοµαδιαίο ενηµερωτικό δελτίο για το µήνα Μάρτιο 2013.
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
ΒΕΛΓΙΟ
Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βέλγιο, απέστειλε το
ενηµερωτικό δελτίο Οικονοµικών και Επιχειρηµατικών
ειδήσεων από το Βέλγιο, για την περίοδο 21.2 -10.3.2013.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν
να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στις Βρυξέλλες, gassios.pantelis@mfa.gr ή την
ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr
ΒΕΛΓΙΟ
Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας το Βέλγιο, απέστειλε το ενηµερωτικό
δελτίο Οικονοµικών και Επιχειρηµατικών ειδήσεων από το
Βέλγιο, για την περίοδο 11 - 20.3.2013.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν
να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στις Βρυξέλλες, gassios.pantelis@mfa.gr ή την
ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr
ΟΥΚΡΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στο Κίεβο, απέστειλε ενηµερωτικό
δελτίο για το µήνα Φεβρουάριο 2013.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν
να
επισκέπτονται
την
ιστοσελίδα
του
Γραφείου
www.agora.mfa.gr/ua99, 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 Απρίλιο 2013.
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
ΒΕΛΓΙΟ
Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βέλγιο, απέστειλε το
ενηµερωτικό δελτίο Οικονοµικών και Επιχειρηµατικών
ειδήσεων από το Βέλγιο, για την περίοδο 21 - 31.3.2013.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν
να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στις Βρυξέλλες, gassios.pantelis@mfa.gr ή την
ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr
ΣΛΟΒΕΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Λιουµπλιάνα,
απέστειλε
οικονοµικές και µακροοικονοµικές εξελίξεις Σλοβενίας το
Μάρτιο 2013.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν
να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στη Λιουµπλιάνα, grecom.slovenia@siol.net ή την
ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr

∆ιαγωνισµοί στην Ελλάδα
260

26/04/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ ΤΗΛ:2313 303145

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΧΕΠΑ

256

29/04/2013 Α΄ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ «ΜΗ ΜΑΓΕΙΡΕΜΕΝΑ
ΖΥΜΑΡΙΚΑ» CPV (15851100-9) ΤΗΛ:2132052508 KAI 2132052518

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙ∆ΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ – ΠΑΙ∆ΩΝ
ΠΕΝΤΕΛΗΣ

257

30/04/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 709/2012 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΤΗΛ:2313 302 136 -169 -102 -151

∆ΗΜΟΣ ΚΟΡ∆ΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ

147

08/05/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 006/2013 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΦΑΓΗΤΟΥ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ,ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΦΕΤΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΗΛ:2313-323115

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

214

09/05/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 16/2013 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΤΑΠΗΤΕΣ ΕΠΙ ΝΕΑΣ ΒΑΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΛ:2310508266

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ &
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

247

09/05/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 54/2012 ΕΝΙΑΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΛΑΓΚΑ∆Α, ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΥΟΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΛ.: 2310-307190

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

258

09/05/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Νο 12 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΦΟΛΙΑΤΑΣ, ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΙΤΣΑΣ, ΤΥΡΟΠΙΤΩΝ κλπ
ΤΗΛ:2310 754410

ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

196

10/05/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 3/13 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΜΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ
Η∆Η ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΗΛ.:2313-317787

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΟΙΚΟΝ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

215

10/05/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 3/13 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΥ ΣΜΑ , ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ Η∆Η ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΛ.:2313-317788

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ &
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

251

10/05/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΟΛΑΘ
ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΙΤΡΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΛ:2310261091 & 2310252120

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

255

13/05/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α/14/12 ΕΤΗΣΙΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΟΣ» (CPV 33112100-9) ΤΗΛ:2132052508 ΚΑΙ 2132052518

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙ∆ΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ – ΠΑΙ∆ΩΝ
ΠΕΝΤΕΛΗΣ

179

14/05/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 13016 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΜΟΛΥΒ∆ΟΥ 6V-128AH KAI 4V-128AH ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ (Υ/Σ)
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-∆ΟΜΟΚΟΥ ΤΗΛ:210-5297229

ΟΣΕ

189

14/05/2013 ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 1 & 2 12/ΘΕΣΙΑ
ΛΥΚΕΙΑ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΗΛ:210-5272206

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

192

14/5/2013 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΤΑΠΗΤΕΣ ΕΠΙ ΝΕΑΣ ΒΑΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΛ.:2310 552977

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
& ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

202

14/5/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 4/2013 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛ:2310-296871

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΟΙΚΟΝ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

212

14/05/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 04/2013 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ (57) ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΤΗΛ.:
210-4064210

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΙΓΑΙΟΥ

249

14/05/2013 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ - ΕΝ∆ΟΒΡΟΓΧΙΚΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΟΣ
ΤΗΛ:213-2041776

Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ –
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ –
ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ
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