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Θεσσαλονίκη: Ανοιχτά καταστήµατα
την Κυριακή 3 Νοεµβρίου 2013
Από την 1 έως τις 9 Νοεµβρίου 2013 θα ισχύσει η πρώτη
εφαρµογή του θεσµού των ενδιάµεσων εκπτωτικών
περιόδων «mid-season sales», σύµφωνα µε ανακοίνωση
του Εµπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΕΣΘ).
Κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, πέραν της αναγραφής της
παλαιάς και της νέας τιµής των προϊόντων και υπηρεσιών
που πωλούνται µε έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή και
το ποσοστό έκπτωσης.

Έτος 12ο

Τεύχος 43

Η εορτή της 28ης Οκτωβρίου. Τι ισχύει για τους
εργαζόµενους στον ιδιωτικό τοµέα
Σύµφωνα µε το Β.∆. 748/1966 η 28η Οκτωβρίου είναι
προαιρετική αργία για τον ιδιωτικό τοµέα.
Συγκεκριµένα αναφέρετε:
«Άρθρο 4 : Ηµέραι αργίας
1. Καθορίζονται ως ηµέραι υποχρεωτικής αργίας αι κάτωθι:
α Η 25η Μαρτίου.

Βάσει του ίδιου νόµου, οι εµπορικές επιχειρήσεις δύνανται να
λειτουργήσουν προαιρετικά τις τέσσερις Κυριακές που
αντιστοιχούν στην πρώτη Κυριακή κατά την έναρξη των
εκπτωτικών περιόδων.
Το πλαίσιο του ωραρίου λειτουργίας των καταστηµάτων τις
Κυριακές, βάσει του Νόµου 4177/2013, καθορίζεται από ώρα
11:00 έως ώρα 20:00. Κατόπιν τούτου την Κυριακή 3
Νοεµβρίου 2013, οι εµπορικές επιχειρήσεις δύνανται
προαιρετικά να είναι ανοιχτές.
Ο Εµπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, κατόπιν έρευνας που
διεξήγαγε στην αγορά, προτείνει το ωράριο λειτουργίας των
εµπορικών καταστηµάτων, που θα είναι ανοιχτά την Κυριακή
3 Νοεµβρίου 2013, να είναι από τις 11 το πρωί έως τις 5
το απόγευµα.
Όπως επισηµαίνει ο Σύλλογος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
νόµου (άρθρο 21), σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις περί
εκπτώσεων επιβάλλεται πρόστιµο ποσού ίσου µε το 0,5%
του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από
5.000 ευρώ. Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά
πρόστιµο για την ίδια παράβαση µέσα σε διάστηµα πέντε
ετών, το πρόστιµο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου
εργασιών της συγκεκριµένης επιχείρησης.
Στην περίπτωση που οι εκπτώσεις είναι ανακριβείς ή
παραπλανητικές ως προς το ποσοστό τους ή ως προς την
ακρίβεια των αναγραφόµενων τιµών ή ως προς την ποσότητα
των προσφερόµενων µε έκπτωση προϊόντων ή ενέχουν
οποιασδήποτε µορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση του
καταναλωτή, επιβάλλεται πρόστιµο ποσού ίσου µε το 1% του
ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από
10.000 ευρώ. Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά
πρόστιµο για την ίδια παράβαση µέσα σε διάστηµα πέντε
ετών, το πρόστιµο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου
εργασιών της συγκεκριµένης επιχείρησης.

β Η ∆ευτέρα του Πάσχα.
γ Η εορτή της Κοιµήσεως της Θεοτόκου,
και δ Η εορτή της Γεννήσεως του Χριστού.
2. Καθορίζονται ως ηµέραι προαιρετικής αργίας, κατά την
κρίσιν του εργοδότου, αι κάτωθι:
α Η 1η Μαίου και β Η 28η Οκτωβρίου.»
Επίσης στην παρ. 7 του ιδίου άρθρου αναφέρονται: «Η
ηµέρα της αργίας αρχίζει από την 00:00 ώρα και λήγει την
24:00 ώρα της συγκεκριµένης ηµέρας που έχει ορισθεί σαν
αργία.
Ειδικά για τις επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας καθ’ όλο το
24ωρο, που απασχολούν τους µισθωτούς τους µε το
σύστηµα των τριών (3) οµάδων εργασίας, η ηµέρα της
αργίας ξεκινά από 06:00 ώρα της ηµέρας αυτής και λήγει την
06:00 ώρα της επόµενης ηµέρας της αργίας.»
Η λειτουργία των επιχειρήσεων κατά την ηµέρα αυτή και η
απασχόληση των εργαζοµένων ανήκουν αποκλειστικά στην
διακριτική ευχέρεια του εργοδότη, και οι εργαζόµενοι είναι
υποχρεωµένοι να εργασθούν εάν αυτό αποφασισθεί από τον
εργοδότη, αν βεβαίως αυτός µπορεί νόµιµα να λειτουργήσει
την επιχείρησή του , σύµφωνα µε το Β ∆ 748/1966, εκτός αν
από διατάξεις τοπικού χαρακτήρα (∆ιατάγµατα, Υπ.
Αποφάσεις, Κανονισµοί κ.λπ.) προβλέπεται ότι η ηµέρα αυτή
είναι τοπική εορτή.
1. Όσοι εργαζόµενοι ΕΡΓΑΣΘΟΥΝ κατά την ηµέρα αυτή:

ΥΠΑΑΝ: 1143 επενδυτικές προτάσεις στο πρόγραµµα
«Εξωστρέφεια ΙΙ»

Ολοκληρώθηκε µε επιτυχία η διαδικασία υποβολής των
προτάσεων για το Πρόγραµµα του ΕΣΠΑ «Εξωστρέφεια –
Ανταγωνιστικότητα ΙΙ», όπου υπεβλήθησαν ηλεκτρονικά
(µέσω διαδικτύου), 1143 επενδυτικές προτάσεις.
Ο
συνολικός
προϋπολογισµός
τους
ανέρχεται
σε 137.884.012,14 ευρώ, µε δηµόσια δαπάνη που αντιστοιχεί
σε 59.962.702,25 ευρώ και υπερκαλύπτει κατά 2 φορές τον
αρχικό προϋπολογισµό του προγράµµατος (30 εκ. ευρώ).
Στο πρόγραµµα υπέβαλαν πρόταση 575 πολύ µικρές, 371
µικρές, 146 µεσαίες και 51 µεγάλες επιχειρήσεις. Από αυτές,
155 επιχειρήσεις συµµετέχουν σε 49 συνεργατικά σχήµατα.
Βασικός στόχος του προγράµµατος είναι η δηµιουργία
προϋποθέσεων για την ενίσχυση της εξωστρεφούς
επιχειρηµατικότητας
νέων
και
υφιστάµενων,
κυρίως
µεταποιητικών, µικροµεσαίων αλλά και µεγάλων επιχειρήσεων.
Οι επενδυτικές προτάσεις που υπεβλήθησαν προέρχονται ένα
ευρύ πεδίο οικονοµικών δραστηριοτήτων (κατασκευές, παροχή
υπηρεσιών, χονδρεµπόριο, υγεία, πολιτισµός), κάτι που
επιβεβαιώνει την ευελιξία του προγράµµατος.
Στόχος του υπουργείου είναι µέχρι το τέλος του χρόνου να έχει
ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και η ένταξη των επιτυχόντων στο
πρόγραµµα.
«Το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων για το Πρόγραµµα
«Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ»
δείχνει ότι περισσότερες ελληνικές εταιρίες στρέφονται στις
εξαγωγές. ∆είχνει επίσης ότι υπήρξε θετική ανταπόκριση από
την αγορά. Θα ήθελα µε την ευκαιρία να ευχαριστήσω τους
συνδέσµους εξαγωγέων και τους φορείς της αγοράς για τη
συνεργασία µας στη διαµόρφωση του προγράµµατος αυτού»
σηµείωσε σε δηλώσεις του ο υπουργός Ανάπτυξης Κωστής
Χατζηδάκης.
Όπως τόνισε, «στόχος µας είναι να εδραιώσουµε ένα νέο
επιχειρηµατικό πρότυπο, βιώσιµο και εξωστρεφές. Αρχίζει
πλέον να διαφαίνεται µία στροφή προς την κατεύθυνση αυτή.
Με σκοπό να υπάρξει µια πιο ολοκληρωµένη στήριξη, στις
δράσεις µας περιλαµβάνονται ακόµη η δηµιουργία του νέου
φορέα
εξωστρέφειας
"Enterprise
Greece"
για
την
αποδοτικότερη προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών
µας στις αγορές του εξωτερικού, η υποβοήθηση της
ρευστότητας µέσω ΕΤΕπ και ΕΤΕΑΝ, ενώ συνεχίζουµε µε
απτά αποτελέσµατα την απλοποίηση των εξαγωγικών
διαδικασιών»
Οι προτάσεις που υπεβλήθησαν ανά περιφέρεια και µέγεθος
των επιχειρήσεων έχουν ως εξής:
Υποβολή Προτάσεων ανά Περιφέρεια

Περιφέρεια
ΑΤΤΙΚΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ
∆ΥΤΙΚΗ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

∆ηµόσια
Αριθµός Συνολικός π/υ
∆απάνη
544 64.206.549,09 26.887.082,58
295
75

37.590.436,47 17.024.744,31
7.708.944,97

3.552.675,64

α) Όσοι αµείβονται µε ηµεροµίσθιο δικαιούνται το
ηµεροµίσθιό τους προσαυξηµένο κατά 75% (Οι εργοδότες
έχουν την δυνατότητα την προσαύξηση του 75% να την
υπολογίσουν επί του νοµίµου ηµεροµισθίου που
δικαιούνται οι εργαζόµενοι µε βάση την ΣΣΕ στην οποία
ανήκουν ή του νόµιµου πλέον µισθού εφόσον δεν ανήκουν
σε κάποια ΣΣΕ και όχι επί του πράγµατι καταβαλλοµένου
µεγαλύτερου ηµεροµισθίου).
β) Όσοι αµείβονται µε µηνιαίο µισθό δικαιούνται πέραν του
µηνιαίου µισθού τους προσαύξηση 75% επί του 1/25ου του
νοµίµου µισθού τους. Σε περίπτωση παροχής εργασίας
πέραν των 8 (6ήµερο) ή των 9 (5θήµερο) ως υπερωρία, η
αποζηµίωση που δικαιούνται οι εργαζόµενοι προφανώς θα
υπολογισθεί επί του αυξηµένου κατά 75% ωροµισθίου
τους.
Στους εργαζόµενους που απασχολούνται σε επιχειρήσεις
συνεχούς λειτουργίας
(π.χ.
κλινικές,
επισιτιστικά
καταστήµατα, συγκοινωνίες κ.λπ.) και η ηµέρα αυτή ήταν
εργάσιµη ηµέρα και εργασθούν, θα καταβληθεί το
ηµεροµίσθιό τους ή το 1/25 των µηνιαίων αποδοχών τους,
µε προσαύξηση 75%.
Για τους εργαζόµενους γενικά, που η µέρα αυτή έχει
ορισθεί ως ηµέρα ανάπαυσης (repo) και αµείβονται µε
ηµεροµίσθιο, θα καταβληθεί το ηµεροµίσθιο τους για την
ηµέρα αυτή χωρίς να εργασθούν, δηλαδή θα αµειφθούν για
28 ηµεροµίσθια (27εργάσιµες +1) αλλά θα ασφαλισθούν
για 27 ηµεροµίσθια, όσες δηλαδή είναι οι εργάσιµες ηµέρες
το µήνα αυτό.
2. Όσοι εργαζόµενοι ∆ΕΝ ΕΡΓΑΣΘΟΥΝ κατά την ηµέρα
αυτή: Αν η επιχείρηση λειτουργήσει και οι µισθωτοί δεν
προσέλθουν αδικαιολόγητα στην εργασία τους, δεν
δικαιούνται να λάβουν το ηµεροµίσθιό τους ή το 1/25 του
µηνιαίου µισθού τους.
Αν όµως η επιχείρηση δεν λειτουργήσει µε πρωτοβουλία
του εργοδότη (εάν δηλαδή πρόκειται για επιχείρηση που
συνήθως παραµένει κλειστή την 28η Οκτωβρίου)
δικαιούνται κανονικά την αµοιβή τους για την ηµέρα αυτή.
∆ηλαδή οι µεν αµειβόµενοι µε ηµεροµίσθιο θα πληρωθούν
για την ηµέρα αυτή µε το συνήθως καταβαλλόµενο
ηµεροµίσθιο, και οι δε µισθωτοί δεν θα έχουν καµία
περικοπή στον µηνιαίο µισθό τους

Η Φορολογία παράγων εναρµόνισης, επιχειρηµατικών
ευκαιριών και κοινωνικής υπευθυνότητας, στη τροχιά
επανεκκίνησης της οικονοµίας»
Το
Ελληνο-Αµερικανικό
Εµπορικό
Επιµελητήριο
διοργανώνει τη ∆ευτέρα 4 Νοεµβρίου 2013, στο
ο
ξενοδοχείο The Met, το 5 Φορολογικό Συνέδριο µε τίτλο
«Η
Φορολογία
παράγων
εναρµόνισης,
επιχειρηµατικών
ευκαιριών
και
κοινωνικής
υπευθυνότητας, στη τροχιά επανεκκίνησης της
οικονοµίας».
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το συνέδριο στο
τηλέφωνο 2310 286453 στη κα Μ. Χαραλάµπους ή στο email : m.charalambous@amham.gr

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α
ΚΡΗΤΗ
∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
Σύνολο :

49
36
29
29
27
23

6.753.923,74
4.416.528,09
3.122.366,65
4.053.799,85
3.019.141,28
2.787.043,35

2.925.752,41
1.942.981,71
1.375.367,18
1.809.557,92
1.395.563,96
1.187.849,60

22
2.900.767,09 1.275.158,62
9
1.058.451,45
480.041,27
3
211.287,51
81.279,38
2
54.772,60
24.647,67
1143 137.884.012,14 59.962.702,25

Μέγεθος
Αριθµός Συνολικός π/υ
575 54.830.847,26
Πολύ Μικρές
371 51.086.276,47
Μικρές
146 23.591.516,18
Μεσαίες
51
Μεγάλες
8.375.372,23
Σύνολο
1143 137.884.012,14

∆ηµόσια
∆απάνη
24.204.667,86
22.839.638,23
10.343.018,23
2.575.377,93
59.962.702,25

Ο.Α.Ε.Ε. ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ∆ΟΣΕΩΝ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Ο Οργανισµός Ασφάλισης Επαγγελµατιών Εµπόρων ,
ενηµερώνει τους ασφαλισµένους του, που έχουν ενταχθεί
σε ρυθµίσεις ληξιπρόθεσµων εισφορών που εξοφλούνται
µέσω Τραπεζών µε ανάθεση πάγιας εντολής ότι την
Πέµπτη 31 Οκτωβρίου 2013 καταβάλλεται η µηνιαία
δόση.
Την ίδια µέρα, θα πρέπει να καταβληθεί η ανεξόφλητη
δόση της 30.09.2013, προσαυξηµένη κατά 15% ,
προκειµένου να µην απολεσθεί το δικαίωµα της
ρύθµισης,
Οι ασφαλισµένοι θα πρέπει να πληροφορηθούν από την
Τράπεζα επιλογής τους την ακριβή ώρα εκτέλεσης των
παγίων εντολών, κατά τη διάρκεια της ηµέρας, έτσι ώστε
να µεριµνήσουν για την ύπαρξη επαρκούς υπολοίπου
στο λογαριασµό τους, πριν την ώρα αυτή.
Για την προστασία των ασφαλιστικών δικαιωµάτων των
ασφαλισµένων, σε κάθε περίπτωση, συνιστάται να
υπάρχει επαρκές υπόλοιπο στον λογαριασµό από την
προηγούµενη ηµέρα.

ΙΚΑ: ∆ιευκρινίσεις για τη ρύθµιση καθυστερούµενων
ασφαλιστικών εισφορών
Υποστήριξη ΜΜΕ για εκπόνηση γραπτής εκτίµησης
επαγγελµατικού κινδύνου
Η Οµοσπονδία Επαγγελµατιών και Εµπόρων Ν. Θεσσαλονίκης
µας ενηµερώνει για την υλοποίηση προγράµµατος στα πλαίσια
του ΕΣΠΑ, για την υποστήριξη µικρών επιχειρήσεων για την
εκπόνηση γραπτής εκτίµησης επαγγελµατικού κινδύνου, η οποία
αποτελεί νοµική υποχρέωση όλων των εργοδοτών.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις
µπορούν να επικοινωνούν µε την Οµοσπονδία Επαγγελµατιών
και Εµπόρων Ν. Θεσσαλονίκης στο τηλέφωνο 2310 270027, email : oeeth@otenet.gr

ΠΚΜ: Αργία η 26η Οκτωβρίου για τη Θεσσαλονίκη
Ως ηµέρα υποχρεωτικής αργίας για τους µισθωτούς όλων των
επιχειρήσεων, εκµεταλλεύσεων και εργασιών ορίζεται η 26η
Οκτωβρίου 2013, Επέτειος της απελευθέρωσης της πόλης, µε
απόφαση της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.
Συγκεκριµένα, από το Τµήµα Εµπορίου και Τουρισµού της
∆ιεύθυνσης
Ανάπτυξης
της
Μητροπολιτικής
Ενότητας
Θεσσαλονίκης
της
Περιφέρειας
Κεντρικής
Μακεδονίας
ανακοινώνεται ότι, µε την υπ’ αριθµ. 16/Γ/ΟΙΚ/5661/21-10-2013
απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ορίζεται η 26η
Οκτωβρίου 2013, Επέτειος της απελευθέρωσης της πόλης
της Θεσσαλονίκης, ως ηµέρα υποχρεωτικής αργίας για τους
µισθωτούς όλων των επιχειρήσεων, εκµεταλλεύσεων και
εργασιών, οι οποίες θα παραµείνουν κλειστές και οι οποίες
βρίσκονται εντός των ορίων των ∆ήµων του Πολεοδοµικού
συγκροτήµατος Θεσσαλονίκης (τέως ∆ήµου Θεσσαλονίκης), ήτοι
τους ∆ήµους Θεσσαλονίκης (πρώην ∆ήµος Θεσσαλονίκης,
Τριανδρίας), Αµπελοκήπων -Μενεµένης, Κορδελιού-Εύοσµου,
Καλαµαριάς, Νεάπολης – Συκεών (πρώην ∆ήµοι Συκεών, Αγίου
Παύλου, Νεάπολης και Πεύκων), Παύλου Μελά (πρώην ∆ήµοι
Σταυρούπολης, Πολίχνης και Ευκαρπίας), και Πυλαίας – Χορτιάτη
(πρώην ∆ήµοι Πανοράµατος, Πυλαίας και Χορτιάτη).
Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις και εργασίες οι
οποίες προβλέπονται στα άρθρα 7 & 9 του Β. ∆. 748/1966.

Σε διευκρινίσεις για τις δυνατότητες ρύθµισης
καθυστερούµενων ασφαλιστικών εισφορών από τους
εργοδότες προχώρησε η διοίκηση του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, µε
ανακοίνωσή της.
Συγκεκριµένα, το ΙΚΑ υπενθυµίζει στους εργοδότες που
έχουν καθυστερούµενες ασφαλιστικές εισφορές, και δεν
έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθµισης, ότι παρέχεται η
δυνατότητα να προχωρήσουν στην εξόφληση αυτών, µε
την ένταξή τους στη ρύθµιση «Νέας Αρχής» του Ν.
4152/2013, για κεφαλαιοποιηµένες οφειλές έως
31.12.2012.
Η αίτηση υπαγωγής στη ρύθµιση της «Νέας Αρχής»
υποβάλλεται άπαξ σε οποιοδήποτε χρονικό διάστηµα
έως την 30.06.2017, µε απαραίτητη ασφαλώς και την
καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών.
Ωστόσο, σύµφωνα µε το ΙΚΑ, η άµεση υπαγωγή στη
ρύθµιση, καθώς και η συντοµότερη αποπληρωµή των
οφειλών, δίνει στους εργοδότες τη δυνατότητα να
επωφεληθούν από το µέγιστο δυνατό αριθµό µηνιαίων
δόσεων, καθώς και από τη µέγιστη δυνατή έκπτωση επί
των κάθε είδους προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και
λοιπών επιβαρύνσεων της κεφαλαιοποιηµένης, την
31.12.2012, οφειλής. «Υπενθυµίζουµε, ότι για κάθε µήνα
καθυστέρησης υπαγωγής στη ρύθµιση, µετά την
30.06.2013,
οι δόσεις
µειώνονται
αντίστοιχα»,
σηµειώνεται.
Παράλληλα, όσον αφορά σε οφειλές µισθολογικών
περιόδων απασχόλησης από
01.01.2013 έως
30.06.2013, αυτές θα ρυθµίζονται σε 12 ισόποσες
µηνιαίες
δόσεις.
Κατά συνέπεια, η ∆ιοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καλεί όλους
τους οφειλέτες του Ιδρύµατος να υποβάλουν άµεσα
σχετική
αίτηση
στα
αρµόδια υποκαταστήµατα,
προκειµένου να επωφεληθούν των ευνοϊκών διατάξεων
για το µεγαλύτερο δυνατό αριθµό δόσεων και των
ιδιαίτερα σηµαντικών εκπτώσεων, αξιοποιώντας στο
έπακρο τη δυνατότητα που τους παρέχεται.

∆ιαγωνισµοί στην Ελλάδα
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30/10/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 3/13 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ
ΥΠΟΕΡΓΟΥ "2"
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕ 16 ΖΩΝΕΣ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΕ ΕΞΙ (6) ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΑ ΜΟΝΙΤΟΡ ΚΑΙ ΜΕ ΤΡΙΑ (3) ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (376199) "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ
– ΑΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΤΗΛ.: 2105531425

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο
ΑΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ"
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30/10/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ ΤΗΛ: 210
5531425

ΠΑΝΑΡΚΑ∆ΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ "Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ"

670

30/10/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 89/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ (ΣΤΑΘΕΡΩΝ) ΦΙΑΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΤΗΛ: 213 2041203

ΓΝΑ Ο
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ
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31/10/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 7/2013 ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΕΘΝΗΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ & ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΤΥΡΝΑΒΟΥ,
ΓΟΝΩΝ & ΑΓΙΑΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΤΗΛ: 2413 504379

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
«ΛΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ &
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»
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31/10/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 15/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΤΗΛ: 2421 351133

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
«ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»

649

30/10/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 40/13 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
ΤΥΠΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΗΛ: 210 5531588

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
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30/10/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 30/13 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΑΦΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΑΠ ∆ΥΚ ΤΗΛ: 210 5531588

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

651

30/10/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 3/13 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΝΝΑ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ
ΤΗΛ: 210 5531425

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

591

31/10/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 024/2013 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛ: 2313 323115 & 2313 323119

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

602

31/10/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΜ39/13 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΛ: 213 2030136 & 213
2030185

∆ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
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01/11/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 45.../2013 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΤΗΛ: 23853 50266

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
«ΕΛΕΝΗ Θ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ»

671

01/11/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΜ 45/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙ∆Η ΤΗΣ
Α΄ΟΜΑ∆ΑΣ (ΕΛΑΙΑ) & Γ΄ΟΜΑ∆ΑΣ (ΕΙ∆Η ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ)
ΤΗΛ: 213 2030136 & 213 2030185

∆ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
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04/11/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
«ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΘΟ∆ΩΝ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΙΩΝ
∆ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ (MED), ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2-2 ΤΗΛ.:211 1069599

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ &
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(ΕΚΕΤΑ) – ΙΜΕΤ

Επισκεφθείτε µέσω της ιστοσελίδας του Επιµελητηρίου µας www.veth.gov.gr
•
Την ηλεκτρονική πλατφόρµα που προσφέρει Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Συνήγορου του
Βιοτέχνη bizhHELP ή στο www.bizhelp.gr για οποιοδήποτε πρόβληµα αντιµετωπίζεται µε
∆ηµόσια Υπηρεσία ή θέλετε να υποβάλλεται 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.

