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Όπως αναφέρει το ΒΕΘ «η αγορά «διψά» για οξυγόνο και στήριξη.
Βασικό ζητούµενο λοιπόν είναι η επιτάχυνση του ΕΣΠΑ και
ειδικότερα των προγραµµάτων που στοχεύουν στη στήριξη της
επιχειρηµατικότητας, της απασχόλησης και της κατάρτισης
ανθρώπινου δυναµικού».
Υπόµνηµα ΒΕΘ προς Ν∆:Η αισιοδοξία πρέπει να
µεταφραστεί σε πράξεις
Την ανάγκη η αισιοδοξία, που έχει δηµιουργηθεί το τελευταίο
διάστηµα για το…success story της ελληνικής οικονοµίας να
µετουσιωθεί σε αποτελέσµατα, επισηµαίνει το Βιοτεχνικό
Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) σε υπόµνηµα που επέδωσε ο
πρόεδρος του, Παναγιώτης Παπαδόπουλος στον Θανάση
Μπούρα, γενικό γραµµατέα της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Ν∆.
Το υπόµνηµα κατατέθηκε µε αφορµή το γύρο συναντήσεων που
πραγµατοποιούν κλιµάκια της Ν∆ µε φορείς της Θεσσαλονίκης στο
πλαίσιο του προσυνεδρίου του κόµµατος.
«Μετά από µια µακρά περίοδο αβεβαιότητας και απαισιοδοξίας,
σήµερα έχει αρχίσει να διαµορφώνεται ένα θετικότερο κλίµα για την
ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας. Μέχρι στιγµής, ωστόσο η
αισιοδοξία εστιάζεται στο επίπεδο των προσδοκιών. Η επιστροφή
σε θετικούς ρυθµούς µεταβολής του ΑΕΠ – που αποτελεί και τη
σηµαντικότερη πρόκληση – παραµένει ένας δύσκολος στόχος.
Ένας στόχος που απαιτεί ολοκληρωµένο σχεδιασµό και
αποφασιστικές παρεµβάσεις» ανέφερε ο πρόεδρος του ΒΕΘ
Παναγιώτης Παπαδόπουλος, υπογραµµίζοντας ότι «αντί να
αντιµετωπιστούν οι χρόνιες ασθένειες του δηµόσιου τοµέα,
µετατράπηκε σε αποδιοποµπαίο τράγο ο ιδιωτικός τοµέας που
έγινε
αποδέκτης
ενός
θανατηφόρου
συνδυασµού
υπερφορολόγησης, κατάρρευσης της ζήτησης και ασφυκτικού
περιορισµού της ρευστότητας».

Ωστόσο, οι αυστηροί κανονισµοί που διέπουν την εφαρµογή
δράσεων του ΕΣΠΑ πολλές φορές λειτουργούν ως τροχοπέδη στην
οµαλή απορρόφηση των πόρων. Ένα ενδεικτικό παράδειγµα είναι η
γεωγραφική κατανοµή των πόρων ειδικά στα χρηµατοοικονοµικά
προϊόντα.
Ασφαλώς, είναι απαραίτητο να διατηρηθεί ο
περιφερειακός χαρακτήρας των προγραµµάτων, σηµειώνει το ΒΕΘ,
ωστόσο σε κάποιες περιπτώσεις που παρατηρείται εξάντληση
προϋπολογισµού στις κεντρικές περιφέρειες σε συνδυασµό µε
µηδενική σχεδόν απορρόφηση σε άλλες, θα πρέπει να προβλέπεται
η δυνατότητα ανακατανοµής πόρων για το συµφέρον της εθνικής
Φορολογία
Οι σοβαροί επενδυτές, αναφέρεται στο υπόµνηµα, αναζητούν ένα
σταθερό και ευνοϊκό φορολογικό περιβάλλον. ∆εν θα επιλέξουν µια
χώρα, η οποία φορολογεί τις επιχειρήσεις σηµαντικά υψηλότερα σε
σύγκριση µε ανταγωνιστικούς προορισµούς.
Είναι ανάγκη να υπάρξουν άµεσα παρεµβάσεις, τόσο στο επίπεδο
της έµµεσης φορολογίας – µε µείωση του ΦΠΑ και των Ειδικών
Φόρων Κατανάλωσης στα καύσιµα – όσο και της άµεσης φορολογίας
των επιχειρήσεων.
Η καθιέρωση ενός flat tax της τάξης του 15%, που έχει εξαγγελθεί ως
πρόθεση, είναι ένα βήµα που θα αναβαθµίσει σηµαντικά την
ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας.
Αξιοποίηση ευκαιριών για την αγορά ακινήτων

«Η Ελλάδα διανύει φέτος την έκτη κατά σειρά χρονιά ύφεσης.
Σύµφωνα µε τις πιο µετριοπαθείς εκτιµήσεις, η σωρευτική µείωση
του εθνικού ΑΕΠ την τελευταία πενταετία ξεπερνά το 20%. Η
ανάπτυξη, είτε το θέλουµε, είτε όχι, δεν µπορεί πια να προέλθει
από την κατανάλωση και τον υπερδανεισµό του κράτους. Πρέπει,
αντίθετα, να προέλθει από τις προσπάθειες και τις πρωτοβουλίες
του ιδιωτικού τοµέα» σηµείωσε ο πρόεδρος του ΒΕΘ.
Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο
Θεσσαλονίκης προτείνει µία σειρά µέτρων που θα µπορούσαν να
συµβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση.
Μειώσεις επιτοκίων – ΕΣΠΑ
Σύµφωνα µε το ΒΕΘ «τα προγράµµατα που υλοποιούνται από την
πολιτεία, κυρίως µε πόρους της ΕΤΕπ και του ΕΣΠΑ, είναι στη
σωστή κατεύθυνση, ωστόσο δεν αρκούν. Μια κίνηση που µπορεί
να έχει άµεσο αποτέλεσµα είναι να προχωρήσουν οι τράπεζες σε
µειώσεις των επίσηµων επιτοκίων τους, µε στόχο να επιτύχουν τη
µεγαλύτερη προσφορά τραπεζικών δανείων». Επιπλέον το ΒΕΘ
ζητά «να πάψουν τα παιχνίδια µε την τραπεζική πίστη. Οι
Ευρωπαίοι ηγέτες θα πρέπει επιτέλους να πάρουν αποφάσεις και
να ξεκαθαρίσουν το τοπίο. Γιατί µε τους µέχρι τώρα
πειραµατισµούς, τις δηλώσεις και τις διαψεύσεις το µόνο που
επιτυγχάνουν είναι να κλονίζουν την εµπιστοσύνη των καταθετών
και να υπονοµεύουν της προοπτικές ανάπτυξης στην ευρωζώνη».

Θετική, χαρακτηρίζει το ΒΕΘ, την απόφαση να δοθεί η δυνατότητα σε
υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίοι προβαίνουν σε αγορά ή δεκαετή
χρονοµεριστική µίσθωση ακινήτων ύψους 250.000 ευρώ και άνω, να
λάβουν πενταετή άδεια διαµονής, µε δυνατότητα ανανέωσης για τους
ίδιους και τα µέλη της οικογένειάς τους.
Ωστόσο, απαιτείται βελτίωση στο φορολογικό περιβάλλον που διέπει
την αγορά ακινήτων, κυρίως προς την κατεύθυνση της σταθερότητας
και της προβλεψιµότητας. Το ύψος των φορολογικών συντελεστών
είναι σαφέστατα ένα θέµα που θα πρέπει να εξεταστεί.
Επιπλέον απαιτείται διαµόρφωση ενός ολοκληρωµένου και σαφούς
θεσµικού πλαισίου όσον αφορά τις χρήσεις γης.
Μείωση ΦΠΑ στην εστίαση
Την ώρα που οι αισιόδοξες προβλέψεις κάνουν λόγο, αναφέρει το
ΒΕΘ, για έλευση 17 εκατ. τουριστών στην Ελλάδα κατά το επόµενο
διάστηµα, είναι αδιανόητο ο ΦΠΑ στην εστίαση να παραµένει στο
23%. Απαιτείται η άµεση µείωση του στο 13%. Στο πλαίσιο αυτό θα
πρέπει να αποτελέσει βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης η
επίτευξη αυτού του στόχου, προκειµένου να µην απολέσουµε άλλο
χρόνο και να καρπωθεί η χώρα τα επιθυµητά αποτελέσµατα εν µέσω
της θερινής περιόδου.

Ανάπτυξη
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ

Αναφορικά µε την επίτευξη της ανάπτυξης το ΒΕΘ ζητά:
-Επιτάχυνση και ολοκλήρωση
τραπεζικού συστήµατος.

της

ανακεφαλαιοποίησης

του

-Ταχεία και αποτελεσµατική ολοκλήρωση της διαδικασίας για την
αποπληρωµή των οφειλών του κράτους προς ιδιώτες.
- Ενεργοποίηση του νόµου για τις Συµπράξεις ∆ηµοσίου και
Ιδιωτικού Τοµέα.

ΑΡΜΕΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας
της Ελλάδας στο Ερεβάν, απέστειλε το Νο 1 και το Νο.2
εβδοµαδιαίο ενηµερωτικό δελτίο για το µήνα Mάιο 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

ΑΛΒΑΝΙΑ
-Πλήρη ιδιωτικοποίηση των ∆ΕΚΟ που ασκούν επιχειρηµατική
δραστηριότητα.

-Κίνητρα για την επιστροφή των άµεσων ξένων επενδύσεων.
-Συστηµατική και τολµηρή αξιοποίηση της δηµόσιας ακίνητης
περιουσίας.
-Επίσπευση των αποκρατικοποιήσεων.
-Μείωση του αριθµού των απαιτούµενων διαδικασιών και εγγράφων
για την πραγµατοποίηση εξαγωγών.
-∆ηµιουργία Ειδικών Οικονοµικών Ζωνών στις παραµεθόριες
περιοχές, µε πρόβλεψη συγκεκριµένων κινήτρων για επενδύσεις
αλλά και δεσµεύσεων των επενδυτών για τη στήριξη των τοπικών
οικονοµιών.
-Τέλος, η δηµιουργία Σώµατος Ελέγχου και ∆ίωξης Παρεµπορίου
(ΣΕ∆ΙΠ), θα ήταν µία φερέγγυα επιλογή για τη λύση του
προβλήµατος. Μέχρι σήµερα η απουσία ενός κεντρικού ενιαίου
φορέα για την υλοποίηση του σχετικού έργου, δηµιουργούν
επικαλύψεις, καθιστώντας το σχετικό έργο, στην ουσία,
αναποτελεσµατικό.
Αλλαγή του κανονισµού του ΟΑΕΕ
Σύµφωνα µε το ΒΕΘ απαιτείται τροποποίηση του άρθρου 23 του
κανονισµού του ΟΑΕΕ. Μέχρι σήµερα ο ΟΑΕΕ βάσει του εν λόγω
άρθρου, σε όλες τις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης που
συµµετέχει, όταν υπάρχουν ώριµα δικαιώµατα από τον κύριο
ασφαλιστικό οργανισµό, δεν εκδίδει τις απαιτούµενες αποφάσεις
συνυπολογισµού, εφόσον υπάρχουν οφειλές, έστω και αν αυτές
αφορούν εισφορές που δεν «µετρούν» για την σύνταξη.

ΣΥΝΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ
Ο Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού έργου Dragon Star “Dragon –Sustaining Technology
And Research (EU_China Collaboration)”, υλοποιεί δράση συνχρηµατοδότησης
των
εξόδων
µετακίνησης
Ευρωπαϊκών
επιχειρήσεων στην Κίνα µε στόχο την επίτευξη επιχειρηµατικών,
τεχνολογικών ή ερευνητικών συνεργασιών.
Η πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων είναι ανοιχτή από
31.5.2013 µέχρι 31.7.2013, στη συνέχεια θα αξιολογηθούν από
τριµελή επιτροπή. Συγκεκριµένα, χρηµατοδοτείται το 50% του
ταξιδιωτικού κόστους.
Για περισσότερες πληροφορίες αναλυτικές πληροφορίες σχετικά µε
τη διαδικασία υποβολής, τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής
καθώς και τη διαδικασία χρηµατοδότησης και απολογισµού, οι
ενδιαφερόµενοι µπορούν επικοινωνήσουν µε τις υπηρεσίες του
ΣΒΒΕ/Enterprise Europe Network- Hellas, τηλ.: 2310 539817, φαξ:
2310 541491, e-mail: m.nagy@sbbe.gr .

Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας
της Ελλάδας στα Τίρανα, απέστειλε ενηµερωτικό δελτίο µε
οικονοµικές, εµπορικές και επιχειρηµατικές ειδήσεις για τους µήνες
Απρίλιο και Mάιο 2013.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στα
Τίρανα, ecocom-tirana@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 υπ’ αριθ. 24 ενηµερωτικό
δελτίο Οικονοµικών και Επιχειρηµατικών ειδήσεων από το Βέλγιο,
για την περίοδο 11 έως 20 Μαΐου 2013.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στις
Βρυξέλλες, ecocom@brussels@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας
της Ελλάδας στη Σόφια, απέστειλε ενηµερωτικό δελτίο σχετικό µε
τις οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία και τις διµερείς οικονοµικές
και εµπορικές σχέσεις για τον Μάιο του 2013.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη
Σόφια, economy@grembassysofia.org ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Το Υπουργείο Οικονοµικών και συγκεκριµένα η ∆ιεύθυνση
Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, απέστειλε το διµηνιαίο δελτίο για θέµατα
ενιαίας αγοράς της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης .
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα, eniaia.agora@mnec.gr ή τη
διεύθυνση http://europa.eu/citizens-2013/el/home.

ΟΥΚΡΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων του Γενικού
Προξενείου της Ελλάδας στην Οδησσό, απέστειλε ενηµερωτικό
δελτίο για τους µήνες Απρίλιο - Μάιο 2013.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επισκέπτονται
την
ιστοσελίδα
του
Γραφείου
www.agora.mfa.gr/ua129
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 τον Απρίλιο - Μάϊο 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

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ
ΜΕ ΕΝΑ ΚΟΥΜΠΙ !!!!!!!!!

Πρόγραµµα: “Επιχειρηµατική Επανεκκίνηση”

Η Οµοσπονδία Επαγγελµατοβιοτεχνών Ζαχαροπλαστών Ελλάδος
(Ο.Ε.Ζ.Ε.) πληροφορεί
ότι µέσω του portal της Ο.Ε.Ζ.Ε.
(www.oeze.gr) µπορούν οι ενδιαφερόµενοι να ενηµερωθούν και να
επιλύσουν
τους
επαγγελµατικούς
προβληµατισµούς,
επικοινωνώντας άµεσα µε τους ειδικούς συνεργάτες της Ο.Ε.Ζ.Ε.
Με ένα απλό κλικ στο αντίστοιχο κουµπί στέλνετε την ερώτηση και
οι σύµβουλοι της Ο.Ε.Ζ.Ε. θα απαντήσουν σωστά και υπεύθυνα
στις ερωτήσεις.

Ξεκίνησε από την Μεγάλη Τετάρτη 01 Μαϊου 2013, το πρόγραµµα
«Επιχειρηµατική Επανεκκίνηση», που υπόσχεται δάνεια µε
ευνοϊκό επιτόκιο. Ειδικότερα, το πρόγραµµα υπόσχεται κεφάλαια
κίνησης και επενδυτικά δάνεια µε ευνοϊκό, επιδοτούµενο κατά
50% επιτόκιο για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις.

520 barcode προϊόντων

Σας ενηµερώνουµε ότι οι παραγωγικές, µεταποιητικές, βιοτεχνικές
και εµπορικές επιχειρήσεις µπορούν να δηµιουργούν on line τα
barcode των προϊόντων τους µε το πρόθεµα 520.
Η υπηρεσία παρέχεται από το site της 520 Barcode Ελλάς, δωρεάν
µε τους κωδικούς πρόσβασης που χορηγεί. Υπενθυµίζεται ότι όλοι
οι έγκυροι κωδικοί µε το πρόθεµα 520 βρίσκονται στο ∆ιεθνές
Μητρώο Κωδικών www.i520.gr
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνήσετε µε το
την 520 BARCODE ΕΛΛΑΣ., τηλ. 210-8082062

Επιχειρηµατική αποστολή στην Κένυα
Το Προξενείο τη Κένυας στην Ελλάδα, το Υπουργείο ΑνατολικοΑφρικανικών Υποθέσεων, Εµπορίου & Τουρισµού της Κένυας, το
Υπουργείο
Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας,
Μεταφορών,
Υποδοµών & ∆ικτύων της Ελλάδας, η Πρεσβεία της Κένυας στην
Ιταλία, µε την υποστήριξη του Υπουργείου Εξωτερικών της
Ελληνικής Εξωτερικών της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της
ελληνικής Πρεσβείας στο Ναϊρόµπι και σε συνεργασία µε την
Κενυάτικη Αρχή Ελεύθερων Βιοµηχανικών Ζωνών Εξαγωγών, το
Εθνικό Επιµελητήριο Εµπορίου & Βιοµηχανίας της Κένυας, το
Συµβούλιο Προώθησης Εξαγωγών της Κένυας και το Ελληνοη
Αφρικανικό Επιµελητήριο Εµπορίου & διοργανώνουν την 1
Επενδυτική Επιχειρηµατική Αποστολή στο Ναϊρόµπι από τις
14 έως 19 Σεπτεµβρίου 2013.
Οι τοµείς που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι δηµόσια
έργα-κατασκευές-ενέργεια, τεχνολογία-ΙΤ-εκπαίδευση, τουρισµός,
αγροτικά προϊόντα, µηχανήµατα, δοµικά υλικά & υλικά οικοδοµής,
ιατρικός εξοπλισµός (διαγνωστικά µηχανήµατα, αντιδραστήρια
κ.α.), φαρµακευτικό & παραφαρµακευτικό υλικό, βιοµηχανικά
είδη, ένδυση-υπόδηση, επενδύσεις και διαχείριση ακινήτων.
Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συµµετοχής οι
ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν µε το Προξενείο της
Κένυας στην Ελλάδα στο τηλέφωνο: 210-38.39.259 και στην
ιστοσελίδα: trademission.kenyagreece.com

Το υπουργείο Ανάπτυξης ανακοίνωσε την υπογραφή των
συµβάσεων µε τις 14 τράπεζες που θα συµµετάσχουν.
Τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα θα καλύψουν - ισόποσα µε το νέο
Ταµείο - το 50% των δανείων που θα χορηγηθούν, το συνολικό
ύψος των οποίων θα ανέλθει σε 550 εκατ. ευρώ. ∆ηλαδή το
υπουργείο µέσω του ΕΤΕΑΝ µετέχει µε 275 εκατ. ευρώ (άτοκα
δάνεια) και οι τράπεζες µε 275 εκατ. ευρώ (αν και όπως ειπώθηκε
δεσµεύθηκαν να παρέχουν δάνεια 330 εκατ. ευρώ). Το επιτόκιο
που αναµένεται από πλευράς υπουργείου να δίνουν οι τράπεζες
για το µερίδιό τους είναι 8 - 8,5% και έτσι µεσοσταθµικά το τελικό
επιτόκιο δανεισµού υπολογίζεται περί το 4,5%, αν και αυτό θα
φανεί στην πράξη από τις προσφορές των τραπεζών στους
υποψήφιους δανειολήπτες.
Τα δάνεια κεφαλαίου κινήσεως θα ανέρχονται από 10.000 έως
300.000 ευρώ ανάλογα µε τις λειτουργικές ανάγκες της
επιχείρησης και η διάρκεια αποπληρωµής τους δεν θα υπερβαίνει
τους 48 µήνες.
Τα επενδυτικά δάνεια διαµορφώνονται από 10.000 έως 800.000
ευρώ µε διάρκεια 5-12 έτη και δυνατότητα περιόδου χάριτος από
6 µήνες έως 2 έτη, ανάλογα µε το χρόνο υλοποίησης της
επένδυσης.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να πληροφορούνται τα ειδικότερα
χαρακτηριστικά της συγκεκριµένης δράσης καθώς και των λοιπών
ενεργών δράσεων της ΕΤΕΑΝ ΑΕ, µέσω της ιστοσελίδας
www.etean.com.gr και από τις συνεργαζόµενες τράπεζες.
Οι τράπεζες που συµµετέχουν είναι : ALPHA BANK - ATTICA
BANK – ΕΘΝΙΚΗΤΡΑΠΕΖΑ - EFG EUROBANK SA - NEA
PROTON BANK – ΝΕΟΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ PROBANK A.E .-.ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ - ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ - ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ

Συνέδρια στην Ελλάδα
Η Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα διοργανώνει συνέδριο µε θέµα
«Καλές Πρακτικές για ∆ιεθνείς ∆ηµόσιες Συµβάσεις» που θα
διεξαχθεί την ∆ευτέρα 17 Ιουνίου 2013 στο ΕΒΕΑ .
Στο συνέδριο θα αναλυθούν θέµατα σχετικά µε τις δηµόσιες
συµβάσεις.

ΖΗΤΗΣΕΙΣ
DIKO ELECTRICAL WATER HEATER SAN ve TIC A.S.
Imes San Sit. B Blok 206/6 Y. Dudullu
+90 2163142626 -3145124
+90 2164204901
info@diko.com,tr, diko@diko.com.tr
www.dico.com.tr
Ηλεκτρικοί θερµοσίφωνες για οικίες και σκάφη
Συνεργασίες µε ελληνικές εταιρίε
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Πωλείται επιχείρηση κατεψυγµένων προϊόντων ζύµης πάσης
φύσεως (µπουγάτσες, τυρόπιτες, σφολιάτες κλπ)
πλήρως
εξοπλισµένη και από άποψη ασφάλειας (κάµερες) , µέσα στο
Πετρίτσι Βουλγαρίας, σε έκταση 800 τµ.
Μηχανήµατα σε τιµή µεγάλης ευκαιρίας , για λόγους υγείας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας :6970842216 κ.Κοτζαφίλιος Γιάννης,

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το συνέδριο
(προθεσµία υποβολής αιτήσεων 12.6.2013) στο ΕΒΕΑ,
στα e-mail : George.Bonanos@trade.gov,
Maria.Georgousi@trade.gov

Επιχειρηµατικότητα στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας –
Βουλγαρίας Παρόν και µέλλον
Η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, προσκαλεί
στο διήµερο συνέδριο που διοργανώνει στο πλαίσιο του έργου
EGNATIA VAE το οποίο χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
΄Ενωση και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της
Βουλγαρίας στο πλαίσιο του προγράµµατος Ευρωπαϊκής
Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007 – 2013 µε θέµα
: « Επιχειρηµατικότητα στη ∆ιασυνοριακή περιοχή Ελλάδας
- Βουλγαρίας : Παρόν και Μέλλον », στο ξενοδοχείο Porto
Palace στη Θεσσαλονίκη στις 12 – 13 Ιουνίου 2013.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το συνέδριο στο τηλ.

2313 309151

∆ιαγωνισµοί στην Ελλάδα
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11/06/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Π05/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΗΛ:2313-323115

316

11/06/2013
ΑΡ
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
12014/2
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΛ:210-5297229

ΑΝΟΙΚΤΟΣ

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΩΝ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

317

11/06/2013
ΑΡ
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
13007/1
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΛ:210-5297229

ΑΝΟΙΚΤΟΣ

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΩΝ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

279

11/06/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 4/13 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΤΗΛ:210-5531425

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

323

11/06/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 12014/2 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ A/A I.C ΤΗΛ:210-5297229

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΩΝ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ

324

11/06/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 13007/1 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ A/A RAILBUS ΤΗΛ:210-5297229

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΩΝ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

328

11/06/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 26.13 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΗ
ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟ∆ΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΤΗΛ:2132054241

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

342

11/06/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 3/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΛΩΡΙ∆ΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ Ο∆ΟΥΣ Γ. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ, ΑΓΓΕΛΑΚΗ, ΑΛ.
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΗΛ:2313317354

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

327

12/06/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:27.13 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΗ
ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟ∆ΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 2
ΕΤΗ ΤΗΛ:2132054241

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

320

12/06/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 9180/8-5-2013 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΤΗΛ:2713 601709

ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑ∆ΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ "Η
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ" ΤΜΗΜΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

339

14/06/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 420/3/15-5-2013
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΕΝΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΛ:2310 764-023

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

362

14/06/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 14884 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΣΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝΚΑΙ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΟΥ ∆.Ε. ΕΧΕ∆ΩΡΟΥ ΤΗΛ:2310 586830

∆ΗΜΟΣ ∆ΕΛΤΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

228

17/06/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 019/2013 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ CARM ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ
ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Α’ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ Α.Π.Θ
ΤΗΛ:2313-323115

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

318

17/06/2013
ΑΡ
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
27/13
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΝΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΛ:210-870 50 13 ΚΑΙ 210-870 50 15

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

268

17/06/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1/2013 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΝΕΑΣ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΤΗΛ: 210-3748742
17/06/2013
ΑΡ
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
010/2013
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΚΟΙΝΟΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ
ΕΤΗΣΙΟΥ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η,
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΚΑΙ
∆ΙΑΘΕΣΗ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΤΗΛ:2313 324112
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ΓΙΑ ΤΗΝ

ΓΙΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ &ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

