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ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
Την άµεση απόσυρση των διατάξεων της φορολογικής
νοµοθεσίας, που επιβαρύνει υπέρµετρα τις επιχειρήσεις, την
προώθηση νέων ρυθµίσεων
για τις ληξιπρόθεσµες
ασφαλιστικές εισφορές των επιχειρήσεων, καθώς και την
άρση των διατάξεων που οδηγούν σε απαξίωση τον
επιµελητηριακό θεσµό , ζητεί από την κυβέρνηση η Κεντρική
Ένωση Επιµελητηρίων Ελλάδας.
Τα µέλη της ΚΕΕΕ σε έκτακτη συνάντησή τους µετά την
πρόσκληση του προέδρου κ.Κ.Μίχαλου, την Παρασκευή 24
Ιανουαρίου 2014, προέβησαν στην έκδοση τριών
ψηφισµάτων τα οποία και απέστειλαν στους συναρµόδιους
υπουργούς.
Με το πρώτο ψήφισµα , η ΚΕΕΕ ζητά από την Κυβέρνηση
να προχωρήσει άµεσα στη σωστή αναµόρφωση του
φορολογικού συστήµατος της χώρας, στην άµεση διαγραφή
όλων των διατάξεων και ρυθµίσεων, που έχουν σαφώς
εισπρακτικό
χαρακτήρα και δεν ανταποκρίνονται στη
φοροδοτική ικανότητα κάθε επιχειρηµατικού φορέα και στη
θέσπιση ενός θέσπιση ενός νέου δίκαιου, απλού και
αποτελεσµατικού φορολογικού πλαισίου µε κεντρικό άξονα
την εθνική οικονοµική ανάπτυξη, την ενίσχυση της υγιούς
επιχειρηµατικότητας, περιλαµβανοµένων και των εξαγωγών,
και την προώθηση κάθε επενδυτικού και αναπτυξιακού
µέτρου.
Με το δεύτερο ψήφισµα, η ΚΕΕΕ επαναφέρει την πρότασή
της προς την Πολιτεία , µετά και την αποδεδειγµένη αποτυχία
των υφιστάµενων ρυθµίσεων, για κεφαλοποίηση όλων των
οφειλών των επιχειρήσεων προς τα ασφαλιστικά ταµεία και
τη σταδιακή αποπληρωµή τους για χρονικό διάστηµα
τουλάχιστον έξι ετών και µετά από περίοδο χάριτος ενός
έτους, κατά τη διάρκεια του οποίου καταβάλλονται µόνο οι
τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές.
Τέλος, µε το τρίτο ψήφισµα, η ΚΕΕΕ καλεί την κυβέρνηση
να αποσύρει τον µνηµονιακό νόµο για την άρση της
υποχρεωτικότητας της εγγραφής των επιχειρήσεων στα
επιµελητήρια και να καταργήσει άµεσα τις διατάξεις των
νόµων 4179/2013 (άρθρο 21) και το άρθρο 25 του νόµου
«Ενιαία Αρχή Συντονισµού Πτήσεων και άλλες διατάξεις». Με
τις δύο αυτές διατάξεις επιχειρείται η πολυδιάσπαση του
επιχειρηµατικού κόσµου, που οδηγεί στην πλήρη
αποδυνάµωση του φυσικούς τους φορέα, που είναι τα
εµπορικά, βιοµηχανικά, βιοτεχνικά και επαγγελµατικά
επιµελητήρια, καθώς δίνεται η δυνατότητα σε εµπορικές αλλά
τεχνικές επιχειρήσεις να εγγράφονται στο Ξενοδοχειακό και
στο Τεχνικό Επιµελητήριο αντίστοιχο.
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Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της ΚΕΕΕ κ.Κ.Μίχαλος, «ο
επιµελητηριακός κόσµος σύσσωµος καλεί την κυβέρνηση να
κατανοήσει ότι πρώτον µε το νέο φορολογικό καθεστώς δεν
πρόκειται σε καµιά περίπτωση να επιτευχθεί ο στόχος της
αύξησης των δηµοσιονοµικών εσόδων. Ενώ παράλληλα , οι
επιχειρήσεις θα οδηγηθούν σε λουκέτο, αφού το ύψος των
φόρων αλλά κυρίως των εξωπραγµατικών προστίµων όχι
µόνο δεν µπορούν να πληρωθούν
αλλά ούτε καν να
προφερθούν από τους επιχειρηµατίες.
∆εύτερον, όσον αφορά τις οφειλές των επιχειρήσεων στα
ασφαλιστικά ταµεία, η ισχύουσα ρύθµιση δε διευκολύνει αλλά
τιµωρεί τις επιχειρήσεις. Οι επαπειλούµενες κατασχέσεις,
εφόσον δεν ρυθµιστεί η οφειλή εντός δέκα ηµερών, και η
αποστέρηση κάθε ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης σε όσους
καθυστερούν τις πληρωµές, ιδιαίτερα σε
αυτή τη
δυσµενέστατη οικονοµική συγκυρία, οδηγούν τις επιχειρήσεις
και τους
επιχειρηµατίες σε ολοσχερή καταστροφή και
εξαθλίωση. Τέλος, αδιαπραγµάτευτες θέσεις της ΚΕΕΕ είναι η
διατήρηση του καθεστώτος του δηµόσιου χαρακτήρα των
επιµελητηρίων,
µε
παράλληλη
επαναφορά
της
υποχρεωτικότητας της εγγραφής των επιχειρήσεων ως µέλη
τους, καθώς και η διατήρηση του υφιστάµενου αριθµού των 59
επιµελητηρίων στη χώρα».

ΟΑΕΕ ΕΠΙ∆ΟΜΑ
ΑΝΕΡΓΙΑΣ
ΟΑΕ∆
ΣΕ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
ΕΝΗΜΕΡΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
Τροποποίηση
της
Υπουργικής
Απόφασης
Φ.80000/8285/253/26-03-2013 σχετικά µε τη καταβολή
βοηθήµατος αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουµένων
κατ΄εφαρµογή της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011
(Α΄152) όπως ισχύει.
Την επέκταση του επιδόµατος ανεργίας του ΟΑΕ∆ στους
«ασφαλιστικά ενήµερους» ελεύθερους επαγγελµατίες - πρώην
ασφαλισµένους του ΟΑΕΕ προβλέπει η απόφαση που
εξέδωσε ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας Γιάννης Βρούτσης.
Το µηνιαίο επίδοµα των 360 ευρώ θα λαµβάνουν από τον
ΟΑΕ∆ για τρεις έως εννέα µήνες οι ελεύθεροι επαγγελµατίες
µε χαµηλά εισοδήµατα (20.000 ευρώ ατοµικό και έως 30.000
ευρώ καθαρό οικογενειακό, στη διετία).

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΒΕΛΓΙΟ
Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βέλγιο, απέστειλε τα
ενηµερωτικά δελτία Οικονοµικών και Επιχειρηµατικών
ειδήσεων από το Βέλγιο, για την περίοδο 1 -10 Ιανουαρίου
2014 καθώς και για την περίοδο 11 -20 Ιανουαρίου 2014.
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
Ιανουάριο του 2014.
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
ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ
Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σεούλ, απέστειλε ενηµερωτικό
σηµείωµα σχετικά µε το νέο καθεστώς εισαγωγής προϊόντων
βιολογικής καλλιέργειας στη Νότια Κορέα.
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
ΟΥΚΡΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στην Οδησσό απέστειλε συνοπτικό
µηνιαίο δελτίο µηνός ∆εκεµβρίου 2013 για τις οικονοµικές
εξελίξεις στις περιφέρειες αρµοδιότητας του Γενικού
Προξενείου Οδησσού (Οδησσός, Νικολάγιεφ, Χερσών,
Κιροβογκράντ, Βίνιτσα, Αυτόνοµη ∆ηµοκρατία της Κριµαίας
και Σεβαστούπολη).
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 .

Προκήρυξη του διαγωνισµού για τα ευρωπαϊκά βραβεία
προώθησης της επιχειρηµατικότητας για το 2014.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκήρυξε διαγωνισµό για τα
Ευρωπαϊκά βραβεία προώθησης της επιχειρηµατικότητας
για το 2014 . Πρόκειται για διαγωνισµό που επιβραβεύει τις
πιο δηµιουργικές και επιτυχηµένες πρωτοβουλίες δηµόσιων
φορέων και συµπράξεων δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα της
ΕΕ µε τις οποίες υποστηρίζεται η επιχειρηµατικότητα και
ιδίως οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα ευρωπαϊκά
βραβεία προώθησης της επιχειρηµατικότητας επισκεφθείτε
το δικτυακό τόπο, ακολουθήστε τα βραβεία στο twitter στα
αγγλικά, ή γαλλικά, ή ιταλικά, ή ισπανικά, ή γερµανικά ή
επισκεφθείτε την επίσηµη σελίδα των βραβείων στο
facebook.

ΟΑΕΕ- ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ Ν.4152/2013.
ΝΕΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟΥ 12 Ν.4225/7.1.2014
Ο Οργανισµός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών
(ΟΑΕΕ), µας κοινοποιεί την εγκύκλιο Νο.4 της ∆ιεύθυνσης
Εσόδων
που
αφορά
«Ρυθµίσεις
οφειλόµενων
ασφαλιστικών εισφορών Ν.4152/2013.
Νέες διατάξεις
άρθρου 12 Ν.4225/7.1.2014 (ΦΕΚ2τ.Α’)
Σύµφωνα µε τον Ν. 4152/2013 δόθηκε η δυνατότητα
ρύθµισης των ληξιπρόθεσµων ασφαλιστικών εισφορών
µέσω των ρυθµίσεων «Νέα Αρχή» και Πάγια Ρύθµιση, ενώ
µε την παρούσα εγκύκλιο, παρέχονται νέες οδηγίες
Ειδικότερα:
1. Καταργείται η υποχρέωση υποβολής φορολογικής
ενηµερότητας ή πιστοποιητικού οφειλής ως
προϋπόθεση υπαγωγής στη ρύθµιση «Νέα Αρχή»
2. Στο εξής εξαιρούνται και δεν υπάγονται σε
ρύθµιση οφειλέτες «που έχουν καταδικαστεί για
φοροδιαφυγή»
3. Για την απλούστευση των διαδικασιών ένταξης
στις ρυθµίσεις, το ποσό των 5.000 ευρώ αυξάνεται
σε 10.000 ευρώ και οι διαδικασίες που
ακολουθούνται έως σήµερα, για ένταξη σε ρύθµιση
οφειλών έως 5000 ευρώ, θα ακολουθούνται στο
εξής, για οφειλές έως 10000 ευρώ Από την
τροποποίηση εξαιρούνται οι ασφαλισµένοι που
έχουν
διακόψει
την
επαγγελµατική
τους
δραστηριότητα για τους οποίους το όριο
παραµένει στα 5.000 ευρώ.

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Τo Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σόφια απέστειλε ενηµερωτικό δελτίο µε προκηρύξεις που αφορούν:
•
Συντήρηση εξοπλισµού Η/Υ προέλευσης IBM, για τη Βουλγάρικη Κεντρική Τράπεζα [Ηµεροµηνία κατάθεσης προσφορών
24-2-2014]
•
Προµήθεια ανταλλακτικών για ανεµιστήρες εξάτµισης [Ηµεροµηνία κατάθεσης προσφορών 25-2-2014
•
Προµήθεια πυροσβεστικών οχηµάτων και διασωστικού εξοπλισµού ( σε 3 παρτίδες) [Ηµεροµηνία κατάθεσης προσφορών
17-2-2014]
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνήσετε µε το Γραφείο ΟΕΥ της Ελλάδας στη Σόφια τηλ.: 003592 94479599447790, φαξ 003592 9505375, e-mail : ecocom-sofia@mfa.gr και στην ιστοσελίδα www.agora.mfa.gr/bg60 .

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι εξαγωγείς στη
Ρωσία
Τις εµπειρίες του µε τα µέλη του Επιµελητηρίου , επιθυµεί
να µοιραστεί το µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
κ.Γιώργος Τσατσιάδης, ο οποίος ανάµεσα σε άλλα τονίζει
ότι :
Στη Ρωσία το κλίµα που επικρατεί για τη χώρα µας είναι
αρνητικό, καθώς τροφοδοτείται από τα µέσα µαζικής
ενηµέρωσης,
γεγονός που δυσκολεύει τις εξαγωγικές
προσπάθειες των ελλήνων επιχειρηµατιών και εµποδίζει τα
επιχειρηµατικά τους σχέδια. Εξάλλου στη Ρωσία δεν
υπάρχουν ελληνικές επιχειρήσεις και ως εκ τούτου δεν
γνωρίζουν οι καταναλωτές τα ελληνικά προϊόντα.
Όσον αφορά την προσπάθεια προβολής ελληνικών
προϊόντων µέσω εκθέσεων, αυτές δεν έχουν υψηλό
οργανωτικό υπόβαθρο αν και η προσέλευση των
επισκεπτών και εµπορικών αντιπροσώπων είναι αρκετά
ικανοποιητική, καθώς τις επισκέπτονται πελάτες του
εσωτερικού αλλά και των όµορων γειτονικών κρατών, στους
οποίους επικρατεί η ίδια κουλτούρα και σκεπτικό.
Οι προσπάθειες δραστηριοποίησης εκεί δυσχεραίνονται
καθώς οι αυξηµένες ιδιαιτερότητες, οι υψηλοί τελωνειακοί
δασµοί, η απαραίτητη γνώση της ρωσικής γλώσσας καθώς
και η διαφθορά, είναι στοιχεία που δυσκολεύουν την
πρόσβαση στις αγορές εκεί.
Τέλος, ο κ.Τσατσιάδης , δηλώνει ότι βρίσκεται στη διάθεση
του κάθε µέλους του Επιµελητηρίου που ενδιαφέρεται για
περισσότερες πληροφορίες επί του προαναφερόµενου
θέµατος.

∆ελτίο ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Θεµάτων &
Αναπτυξιακού Σχεδιασµού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(Τεύχος 44 – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014)
Το Τµήµα Αναπτυξιακών Προγραµµάτων του Υπουργείου
Εσωτερικών ανακοινώνει ότι το 44ο τεύχος του δελτίου
διεθνών και Ευρωπαϊκών θεµάτων και αναπτυξιακού
σχεδιασµού της τοπικής αυτοδιοίκησης (Φεβρουάριος 2014)
έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιµο µέσω της ιστοσελίδας του
Υπουργείου Εσωτερικών από τον κάτωθι σύνδεσµο :
http://ypes.gr/el/Ministry/Actions/DiethEuroThemOTA/deltic_dieth
non_kai_europaikon_thematon

Ενηµέρωση για την επιβολή κυρώσεων για παράνοµη
υπαίθρια διαφήµιση
Στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση, έχει ανατεθεί η επιβολή
κυρώσεων για παρανόµως τοποθετηµένα διαφηµιστικά
πλαίσια, διαφηµίσεις και επιγραφές, µε χωρική αρµοδιότητα
κατά µήκος των εθνικών και επαρχιακών οδών και εντός των
ζωνών απαγόρευσης που ορίζονται στα δύο πρώτα εδάφια
της παρ.1 του άρθρου 11 του Ν.2696/1999, [του
σιδηροδροµικού δικτύου, των αυτοκινητοδρόµων, των οδών
ταχείας κυκλοφορίας, καθώς και στους
χώρους των
σταθµών εξυπηρέτησης αυτοκινήτων (Σ.Ε.Α).]
Επιπλέον στα σηµεία που αποτελούν αρµοδιότητα του
οικείου ∆ήµου και βάσει των διατάξεων, η Αποκεντρωµένη
∆ιοίκηση υποκαθιστά διοικητικά τους ∆ήµους, µετά την
παρέλευση προθεσµίας την οποία τάσσει στον αρµόδιο
ΟΤΑ ο Γενικός Γραµµατέας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.
Για την περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, ο Γενικός
Γραµµατέας ∆ιοίκησης Μακεδονίας- Θράκης, ανέθεσε τη
συγκεκριµένη αρµοδιότητα στη ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος
και Χωρικού Σχεδιασµού Κεντρικής Μακεδονίας,.
Στην προαναφερόµενη ∆ιεύθυνση και στους οικείους
∆ήµους, οι εµπλεκόµενοι µπορούν να ενηµερώνονται
σχετικά µε τις κυρώσεις που επιβάλλονται βάσει της
ισχύουσας.

Επιχειρηµατικές ανακοινώσεις
Παράταση έως τις 28 Φεβρουαρίου έδωσε η διοίκηση
του ΙΚΑ στους εργοδότες κοινών επιχειρήσεων για να
υποβάλλουν την Αναλυτική Περιοδική ∆ήλωση (ΑΠ∆)
για τη µισθολογική περίοδο του ∆εκέµβριου 2013. Αιτία, το
γεγονός ότι πρέπει στις ΑΠ∆ που υποβάλλονται στο ΙΚΑ στο
εξής να συµπεριλαµβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές
υπέρ του ΕΤΕΑ, του ΤΑΠΙΤ και του ΤΑΥΤΕΚΩ.
Με πρόστιµα - φωτιά και τόκους θα «τιµωρούνται» από
τον Φεβρουάριο οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι
επαγγελµατίες που δεν θα υποβάλουν στην ώρα τους
τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ ή κάνουν λάθη και θέλουν
να
τα
διορθώσουν
υποβάλλοντας
εκπρόθεσµες
τροποποιητικές δηλώσεις. Αν οι υπόχρεοι υποβάλλουν έστω
και µε µία µέρα καθυστέρηση τη χρεωστική δήλωση ΦΠΑ θα
έρθουν αντιµέτωποι µε πρόστιµα από 1.000 έως και 2.500
ευρώ ανάλογα µε την κατηγορία των τηρούµενων βιβλίων.

Προκηρύξεις προγραµµάτων ∆ια Βίου Μάθησης - ΑΠΘ
Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης µας ενηµερώνει για προγράµµατα επιµόρφωσης που θα υλοποιηθούν τους
επόµενους µήνες από τη ∆οµή ∆ια Βίου Μάθησης και εκπαίδευσης. Τα σεµινάρια επιδοτούνται µε τον πόρο ΛΑΕΚ ΟΑΕ∆ 0,45.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα προγράµµατα οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν µε την υπεύθυνη κα
Λαµπροπούλου ∆ήµητρα στο τηλ. 2310 997687, e-mail.: dlambro@chem.auth.gr.
.

∆ιαγωνισµοί στην Ελλάδα
14

04/02/2014 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 08/11 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
1 ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΤΗΛ.:2310 891437

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

21

04/02/2014 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΗΛ: 213 2041239

"Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ –
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ" Ν.Π.∆.∆
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

808

05/02/2014 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 53/2013 ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΗΨΗΣ
ΤΗΛ: 2310 993061

∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
ΠΓΝΘ «ΑΧΕΠΑ» ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

815

05/02/2014 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 53/2013 ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΗΨΗΣ
ΤΗΛ: 2310 993061

∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΕΙ∆ΙΚΩΝ
ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

9

05/02/2014 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 56/13 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ
∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΤΗΣ ΠΑ ΤΗΛ: 210 8705015

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
∆ΣΜΩΝ

13

06/02/2014 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 29/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
ΤΗΛ: 213 2161736

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ
ΟΙΚ.
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
&
∆ΙΑΧ.ΥΛΙΚΟΥ

15

10/02/2014 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 7/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ
ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΤΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΙΛΚΙΣ-Ν. ΣΑΝΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΑΥ Ν.
ΦΩΚΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ ΤΗΛ: 2310 025278

ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ∆ΝΣΗ
ΕΦΟ∆. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙV

835

10/02/2014 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 92531/17-12-2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΕΘΝΗΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΟΛΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ» ΤΗΛ: 213 1307136

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ &
ΑΝΘ.∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ∆/ΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

20

10/02/2014 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ, ΜΕΣΗΣ & ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ
ΤΗΛ: 213 2041642

«Γ.Ν.Α. Ο
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.∆.∆
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

30

10/02/2014 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1 ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΠΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΤΗΛ:
231331 7538

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

840

11/02/2014 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 20Β/2013 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΗΛ: 213 2068917

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ
Ε.Ε.Σ.
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

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.

