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ΒΕΘ: η αγορά ‘αιµορραγεί’ από το
παραεµπόριο

ΒΕΘ προς ΡαΙχενµπαχ: Απαιτούνται πρακτικά
και εφαρµόσιµα µέτρα για την οικονοµία

Σε… Γη της Επαγγελίας τείνει να εξελιχθεί η Θεσσαλονίκη
για το παραεµπόριο, που µέρα µε τη µέρα αποκτά
εκρηκτικές διαστάσεις, επισηµαίνει ο πρόεδρος του
Βιοτεχνικού
Επιµελητηρίου
Θεσσαλονίκης
(ΒΕΘ),
Παναγιώτης Παπαδόπουλος.

Στις τεράστιες θυσίες, στις οποίες έχει υποβληθεί τα τελευταία
χρόνια ο ελληνικός λαός και ο επιχειρηµατικός κόσµος της
χώρας, χωρίς όµως µέχρι σήµερα, να έχει επιτευχθεί
ουσιαστική βελτίωση της οικονοµίας, αναφέρεται το
υπόµνηµα που κατέθεσε ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού
Επιµελητηρίου
Θεσσαλονίκης
(ΒΕΘ),
Παναγιώτης
Παπαδόπουλος στον επικεφαλής της Οµάδας ∆ράσης για την
Ελλάδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Χορστ Ραιχενµπαχ. Το
υπόµνηµα κατατέθηκε από τον κ. Παπαδόπουλο στο πλαίσιο
της συνάντησης που είχε ο κ. Ράιχενµπαχ µε τους προέδρους
των επιµελητηρίων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
«Ο φαύλος κύκλος της υπερφορολόγησης, της ύφεσης, της
ανεργίας συνεχίζεται, συσσωρεύοντας επιχειρηµατικά
συντρίµµια και κοινωνική εξαθλίωση, χωρίς ελπίδα για ένα
καλύτερο αύριο. Ο επιχειρηµατικός κόσµος γνωρίζει πολύ
καλά ότι χωρίς πραγµατική βούληση για την ανάπτυξη της
χώρας και χωρίς µέτρα που θα ενισχύουν την πραγµατική
οικονοµία, µεταστροφή προς το θετικότερο δεν θα υπάρξει.
Αντίθετα, ο κύκλος της διαρκούς ύφεσης θα είναι
επαναλαµβανόµενος µε θύµατα µόνον επιχειρήσεις και θέσεις
εργασίας» ανέφερε ο πρόεδρος του ΒΕΘ επισηµαίνοντας ότι
«απαιτείται ένα νέο µείγµα οικονοµικής πολιτικής, χωρίς
οριζόντιες πολιτικές λιτότητα µε έµφαση στην ανάπτυξη, µέσα
από πρακτικά και άµεσα εφαρµόσιµα µέτρα».

«Χιλιάδες προϊόντα, αµφίβολης προέλευσης, χαµηλής
ποιότητας κατακλύζουν τους πιο εµπορικούς δρόµους της
Θεσσαλονίκης, υπονοµεύοντας, µε τον τρόπο αυτό τη
λειτουργία των νόµιµων, στεγασµένων και υπαίθριων
εµπορικών επιχειρήσεων» σηµειώνει ο πρόεδρος του ΒΕΘ,
υπογραµµίζοντας ότι η διαιώνιση αυτής της κατάστασης
στερεί σηµαντικούς πόρους από το ελληνικό δηµόσιο, ενώ
ενισχύει την αίσθηση εγκατάλειψης και ατιµωρησίας στα
κέντρα των µεγάλων πόλεων.
«Μέχρι σήµερα οι προσπάθειες της δηµοτικής αστυνοµίας
να αντιµετωπίσει ουσιαστικά το φαινόµενο αποδείχτηκαν
αναποτελεσµατικές» υπογραµµίζει ο κ. Παπαδόπουλος,
τονίζοντας ότι «η πάταξη του παραεµπορίου, που παίρνει τη
µορφή Λερναίας Ύδρας, θα είναι ευεργετική για το σύνολο
της οικονοµίας».
Σύµφωνα µε τον πρόεδρο του ΒΕΘ «το ζητούµενο για την
αποτελεσµατική πάταξη του παραεµπορίου δεν είναι η
δηµιουργία απλά ενός συντονιστικού οργάνου των
διάσπαρτων υπηρεσιών που εµπλέκονται στη σχετική
αρµοδιότητα, αλλά η ύπαρξη ενός νέου οργάνου που θα έχει
εξ ολοκλήρου την ευθύνη για να φέρει σε πέρας το έργο
αυτό».
Συγκεκριµένα προτείνεται η συγκέντρωση όλων των
αρµοδιοτήτων των συναρµόδιων υπηρεσιών σε ένα όργανο,
µε την ονοµασία "Σώµα Ελέγχου και ∆ίωξης Παραεµπορίου"
(ΣΕ∆ΙΠ), του οποίου θα προΐσταται Ειδικός Γραµµατέας, και
το οποίο θα υπάγεται στο υπουργείο Ανάπτυξης. «∆εν
πρόκειται για τη δηµιουργία νέας υπηρεσίας, αλλά για
συνένωση όλων των σχετικών αρµοδιοτήτων σε ένα Σώµα,
που θα στελεχωθεί µε τη µεταφορά σε αυτό των υπαλλήλων
των διαφόρων φορέων, οι οποίοι ασχολούνται σήµερα µε το
αντικείµενο, χωρίς τη διενέργεια νέων προσλήψεων» τονίζει
ο πρόεδρος του ΒΕΘ, επισηµαίνοντας παράλληλα την
ανάγκη προµήθειας ειδικών µηχανηµάτων (x-ray scanners)
και τοποθέτησή τους στα µεγάλα λιµάνια και στις συνοριακές
πύλες της χώρας, εντατικοποίηση των δειγµατοληπτικών
ελέγχων των φορτίων και ενίσχυση του προσωπικού των
τελωνείων στις µεγάλες πύλες εισόδου της χώρας.
«Η πολιτεία πρέπει να διασφαλίσει την οµαλή λειτουργία της
αγοράς και τον ανταγωνισµό. Σε διαφορετική περίπτωση το
τρένο της ανάπτυξης κινδυνεύει να χαθεί» καταλήγει ο κ.
Παπαδόπουλος.

Ιδιαίτερη µνεία στο υπόµνηµα του ΒΕΘ γίνεται στην ανάγκη
ενίσχυσης της ρευστότητας. Συγκεκριµένα προτείνεται:
-Θεσµοθέτηση του συµψηφισµού των οφειλών των
επιχειρήσεων προς το κράτος µε τις οφειλές του κράτους και
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα προς τις επιχειρήσεις.
-Επιστροφή του ΦΠΑ στις εξαγωγικές επιχειρήσεις.
-Ολοκλήρωση του προγράµµατος ανακεφαλαιοποίησης των
ελληνικών
τραπεζών.
Άµεση
σχέση
µε
την
ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών έχει το ΕΣΠΑ, ζωτικής
σηµασίας ζήτηµα για την µικροµεσαία επιχειρηµατική
κοινότητα.
-Πλήρης αναδιοργάνωση του τραπεζικού µας συστήµατος, µε
στόχο τη δηµιουργία δύο ισχυρών τραπεζικών πυλώνων
(ενός δηµόσιου και ενός ιδιωτικού). Τα χρηµατοπιστωτικά
ιδρύµατα θα πρέπει να απαλλαχθούν, νοµοθετικά, από την
υποχρέωση κάλυψης των κρατικών ελλειµµάτων και να
επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην εξασφάλιση της
αναγκαίας ρευστότητας στις επιχειρήσεις, µε ικανοποιητικούς
όρους.
-Επιτάχυνση του επαναπατρισµού των κεφαλαίων, που
µπορούν να δώσουν οξυγόνο στην οικονοµία.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Φορολογία
«Η φορολογία είναι ένα πεδίο στο οποίο δοκιµάζεται η
ικανότητα του κράτους να διασφαλίσει κανόνες ισονοµίας,
δικαιοσύνης και ισότιµης συνεισφοράς στα δηµόσια
οικονοµικά. Επιπλέον δοκιµάζεται η ικανότητα του κράτους
να ενθαρρύνει την παραγωγή εθνικού πλούτου, να στηρίξει
την ανάπτυξη και να αξιοποιήσει τους καρπούς της προς
όφελος της κοινωνίας» αναφέρεται στο υπόµνηµα.

Το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης,
σε συνεργασία µε την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
και την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, εταίρου του Ενδιάµεσου Φορέα
∆ιαχείρισης
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
‘‘Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα’’ (ΕΠΑΝ ΙΙ)ΕΦΕΠΑΕ,

Το ΒΕΘ ζητά:

σας προσκαλούν στην

- Καθιέρωση ενιαίου συντελεστή φορολογίας εισοδήµατος
για τις επιχειρήσεις, που δεν θα ξεπερνά το 20%, ώστε να
είναι στοιχειωδώς ανταγωνιστικός σε σύγκριση µε
γειτονικές χώρες.
- Μείωση της προκαταβολής φόρου κερδών σε 50% από
80% που είναι σήµερα, σε µια περίοδο ασφυκτικά
περιορισµένης ρευστότητας για τις επιχειρήσεις.
- Μείωση των συντελεστών ΦΠΑ, µε στόχο την τόνωση της
ζήτησης και την ανάκαµψη της ψυχολογίας στην αγορά.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙ∆Α
που συνδιοργανώνουν µε θέµα:
«Παρουσίαση προγράµµατος :
Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων
στους τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου –
Υπηρεσιών
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013»

- Άρση των φορολογικών αντικινήτρων για την ανέγερση
και αγορά κατοικίας, καθώς και για τα ακίνητα που
χρησιµοποιούνται για επαγγελµατικές ή βιοτεχνικές
δραστηριότητες.

την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 19.00.
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Β.Ε.Θ
( Αριστοτέλους 27, 4oς όροφος, Θεσσαλονίκη)

-Παροχή
κινήτρων
στις
επιχειρήσεις
που
δραστηριοποιούνται σε δυναµικούς κλάδους, όπως: η
ενέργεια, οι εξαγωγές και ο τουρισµός.

Στην εκδήλωση θα παραστεί και θα χαιρετήσει
εκπρόσωπος
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Ειδικές Οικονοµικές Ζώνες
Την ανάγκη δηµιουργίας Ειδικών Οικονοµικών Ζωνών
(ΕΟΖ) στις παραµεθόριες περιοχές, µε ευνοϊκό καθεστώς
φορολόγησης των επιχειρήσεων που θα εγκατασταθούν
εντός αυτών, επισηµαίνει το ΒΕΘ. Για τις επιχειρήσεις αυτές
θα πρέπει να δοθούν κίνητρα εγκατάστασης και
συγκεκριµένα:
-Μειωµένος φορολογικός συντελεστής για τις επιχειρήσεις
εντός ΕΟΖ, κάτω του 10% σε σχέση µε το 20% που ισχύει
σήµερα για τις επιχειρήσεις ανά την επικράτεια.

Ο Πρόεδρος του Β.Ε.Θ
Παναγιώτης Παπαδόπουλος

ΕΕ∆Ε – Τµήµα Μακεδονίας
H ΕΕ∆Ε – Τµήµα Μακεδονίας διοργανώνει σεµινάριο σχετικά
µε την εφαρµογή του νέου « Κώδικα Φορολογικής
Απεικόνισης Συναλλαγών » σχετικά µε την τήρηση των
βιβλίων ή την έκδοση των στοιχείων για να προσαρµόσουν οι
επιχειρήσεις τα µηχανογραφικά τους συστήµατα σύµφωνα µε
τις διατάξεις του νέου νόµου, το Σάββατο 23/2/2013 στην
αίθουσα εκπαίδευσης ΕΕ∆Ε – Τµήµα Μακεδονίας και
ος
ώρα 9.00 – 14.00 (Λ. Σοφού 3 – Θεσσαλονίκη 8 όροφος).
Το δικάιωµα συµµετοχής για µέλη της ΕΕ∆Ε είναι 80 ευρώ και
για µη µέλη 100 ευρώ. Για περισσότερες πληροφορίες στο
τηλ.
2310
522314,
2310
553319
practice@uom.gr/http://practice.uom.gr

- Απλοποίηση

των

διαδικασιών

αδειοδότησης.

- Οι επιχειρήσεις που θα ιδρυθούν και θα
δραστηριοποιηθούν εντός των ΕΟΖ θα πρέπει να
αναλαµβάνουν και συγκεκριµένες δεσµεύσεις, µε στόχο τη
δηµιουργία πρόσθετων πλεονεκτηµάτων για τις τοπικές
κοινωνίες.
Απλουστεύσεις διαδικασιών
Για ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών προκειµένου να
υπάρξει προσέλκυση επενδύσεων κάνει λόγο το ΒΕΘ που
προτείνει:
-Απλοποίηση των διαδικασιών για την έναρξη
επιχειρήσεων
-Απλούστερες και ταχύτερες διαδικασίες έγκρισης
επενδύσεων, ειδικά σε κλάδους υψηλής προστιθέµενης
αξίας, για την οικονοµία και την απασχόληση.

Πρόγραµµα υποτροφιών σε απόφοιτους
Επαγγελµατικών Λυκείων (ΕΠΑΛ)
και Επαγγελµατικών Σχολών (ΕΠΑΣ)
Η Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών, Βιοτεχνών ,
Εµπόρων Ελλάδος µας ενηµερώνει για την υλοποίηση
προγράµµατος υποτροφιών, σε απόφοιτους Επαγγελµατικών
Λυκείων ( ΕΠΑΛ) και Επαγγελµατικών Σχολών (ΕΠΑΣ) που
έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους κατά τα τελευταία δύο
έτη. Η διάρκεια της υποτροφίας κάθε ατόµου, που αντιστοιχεί
σε απασχόληση µε σκοπό την απόκτηση επαγγελµατικής
εµπειρίας θα είναι (6) µήνες.
Για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα
http://www.matheteia4u.gov.gr, τηλ. 801 11 801 84

:

-Ολοκλήρωση των µεταρρυθµίσεων
κλειστών αγορών και επαγγελµάτων.

για

το

άνοιγµα

- Μείωση των φορολογικών συντελεστών για τις
επιχειρήσεις, ώστε η Ελλάδα να καταστεί ανταγωνιστική σε
σχέση µε τις γειτονικές της χώρες.
-Εφαρµογή ρυθµιστικών πλαισίων που καθορίζουν µε
σαφήνεια τους περιβαλλοντικούς όρους και τις
προδιαγραφές χρήσης γης.
-Μείωση του χρόνου εκδίκασης υποθέσεων, µε
προτεραιότητα σε αυτές που αφορούν την αδειοδότηση
σηµαντικών επενδύσεων
.

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ Ο.Ε.Υ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Τo Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σόφια
απέστειλε ενηµερωτικό δελτίο µε προκηρύξεις που αφορούν:
Προµήθεια , ιατρικού εξοπλισµού , για τις ανάγκες
νοσοκοµειακών φορέων
[Ηµεροµηνία κατάθεσης
προσφορών 18-3-2013]

•

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνήσετε
µε το Γραφείο ΟΕΥ της Ελλάδας στη Σόφια τηλ.: 003592
9447959-9447790,
κα
Desislava
Borisova
,
economy@grembassysofia.org , www.agora.mfa.gr/bulgaria
και στην ιστοσελίδα www.minfin.bg/en/tenders.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΕΛΛΑ∆Α
η

5 ∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ” ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ
ΠΗΓΩΝ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Πόλη : Θεσσαλονίκη, HELEXPO - ∆ΕΘ
Ηµεροµηνία : 21 – 24 Φεβρουαρίου 2013
Εκθέµατα :
ανανεώσιµες
και συµβατικές πηγές,
εξοικονόµησης ενέργειας, τεχνολογίας και περιβάλλοντος
Πληροφορίες :
τηλ. 2310 291548, 257, e-mail
energy@helexpo.gr, tif@helexpo.gr
ΕΛΑΙΟΤΕΧΝΙΑ – ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ
Πόλη : Αθήνα, Αίθουσα Ξιφασκίας - Ελληνικό
Ηµεροµηνία : 1 – 3 Μαρτίου 2013
Εκθέµατα : Ελαιόλαδο
Πληροφορίες : τηλ. 210 9245577, e-mail : info@verticom.gr
3η ΕΚΘΕΣΗ WEBWORLD
Πόλη : Αθήνα, Ζάππειο Μέγαρο
Ηµεροµηνία : 9 – 10 Μαρτίου 2013
Εκθέµατα : Internet ( εταιρείες κατασκευής ιστοσελίδων και
ηλεκτρονικών καταστηµάτων)
Πληροφορίες : τηλ. 210 9245577, e-mail : info@verticom.gr

e-mail

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 1 έως 21 –31 Ιανουαρίου 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 το
Ιανουάριο 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
ΣΟΥΗ∆ΙΑ
Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σουηδία, απέστειλε το
ενηµερωτικό δελτίο Οικονοµικών και Επιχειρηµατικών
ειδήσεων από τη Σουηδία, για το µήνα Ιανουάριο 2013.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στη Σουηδία, commerce.stockholm@mfa.gr ή την ιστοσελίδα
του ΒΕΘ www.veth.gov.gr

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Gulfood
Πόλη: Ντουµπάι, Ντουµπάι
Ηµεροµηνία: 25-28.2.2013
Εκθέµατα: τρόφιµα-ποτά
Πληροφορίες: ΟΠΕ, τηλ.: 210 9982102, fax: 210 9961927
e-mail: info@hepo.gr, site: www.hepo.gr, www.gulfood.com

η

7 ∆ΙΑ∆ΡΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΥΕΚΘΕΣΗ ΓΕΥΣΕΙΣ & ΖΩΗ
Πόλη : Αθήνα, Εκθεσιακό χώρο Περιστερίου
Ηµεροµηνία : 12 – 14 Απριλίου 2013
Εκθέµατα : παραδοσιακά και βιολογικά προϊόντα
Πληροφορίες : www.atou.gr
Ε – ΛΑ∆Ι – ΟΙΝΟΣ 2013
Πόλη : Αθήνα, Ζάππειο Μέγαρο
Ηµεροµηνία : 18 – 21 Απριλίου 2013
Εκθέµατα : ελιά, λάδι , κρασί
Πληροφορίες
:
τηλ.
210
5570910
info@goldenexpo.gr

ΑΡΜΕΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στο Ερεβάν, απέστειλε το Νο 4
εβδοµαδιαίο ενηµερωτικό δελτίο για το µήνα Ιανουάριο 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

:

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΣΤΟ
ΜΠΑΚΟΥ ΤΟΥ ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ
Το Εµπορικό και Οικονοµικό Επιµελητήριο Ελλάδος Αζερµπαϊτζάν ενηµερώνει για το Επιχειρηµατικό και
Επενδυτικό Φόρουµ στο Μπακού του Αζερµπαϊτζάν, 5-7
Μαϊου 2013 .
Για περισσότερες πληροφορίες site :
http://www.greekazerchamber.eu,
info@greekazerchamber.e.u. τηλ.: 210 7244997 fax 210
7244551

FREIZEITMESSE
Πόλη: Nurnberg, Γερµανία
Ηµεροµηνία: 27.2-3.3.2012
Εκθέµατα: Τουρισµός
Πληροφορίες: Γραφείο ΟΕΥ στο Μόναχο, τηλ.: +4989
99886718 , fax: +4989 409 626 , e-mail: ecocommunich@mfa.gr, www.freizeimesse.de
New York Wine Expo
Πόλη: Νέα Υόρκη, ΗΠΑ
Ηµεροµηνία: 1-3.3.2013
Εκθέµατα: τρόφιµα-ποτά
Πληροφορίες: ΟΠΕ, τηλ.: 210 9982102, fax: 210 9961927
e-mail: info@hepo.gr, site: www.hepo.gr, www.wineexpos.com/Wine/NY/
Foodex
Πόλη: Τόκυο, Ιαπωνία
Ηµεροµηνία: 5-8.3.2013
Εκθέµατα: τρόφιµα-ποτά
Πληροφορίες: ΟΠΕ, τηλ.: 210 9982102, fax: 210 9961927
e-mail:
info@hepo.gr,
site:
www.hepo.gr,
www.ima.or.ip/foodex

∆ιαγωνισµοί στην Ελλάδα
906

18/02/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 033/2012 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΛ:2313-323115

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

909

18/02/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 38 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ
ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΤΗΛ:2310-993063,2313-303063

ΑΧΕΠΑ

26

18/02/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 157/2012 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΛΩΣΙΜΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΚΟΝΙΩΣΗΣ-ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΤΗΛ:2310-494558 & 2310-494559

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

39

18/02/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 9/2012 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 5.000
ΛΙΤΡΩΝ ΠΟΣΙΜΗΣ ΥΓΡΗΣ Υ∆ΡΟΧΛΩΡΙΚΗΣ ΜΕΘΑ∆ΟΝΗΣ,ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 mg/ml
ΤΗΛ:210-8219313

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

48

18/02/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 12036 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΟΥ ΜΗ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΣΕ
ΤΗΛ:210-5297229

ΟΣΕ

5

19/02/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 59/2012 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΛ:25313 51551-51351

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
«ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»

11

19/02/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 84/2012 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ
ΤΗΛ:25313 51551-51351

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
«ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»

28

19/02/2013 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
∆ΥΝΑΜΟΜΕΤΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΡΥΠΩΝ ΤΗΛ:2310-498100

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ &
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

12

20/02/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 85/2012 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΗΛ:25313 51551-51351

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
«ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»

24

20/02/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 158/2012 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α)∆ΥΟ ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 4Χ4 ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΛΥΣΤΙΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ,∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ∆ΙΑΣΠΟΡΕΑ ΑΛΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΙΑΣΠΟΡΕΑ ΑΛΑΤΟΣ Β)ΕΠΤΑ ΤΕΤΡΑΤΡΑΤΡΟΧΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΚΕΛΙΣΤΗ
ΚΑΡΟΤΣΑ ΤΥΠΟΥ VAN ΤΗΛ.: 2310-494558 &2310-494559

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

43

20/02/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆.34/2012 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΗΛ:23213-51291

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

32

21/2/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1/2011 ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ
ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.Π ΤΖΑΝΕΙΟ ΤΗΛ:210-4592120

ΤΖΑΝΕΙΟ

4

21/02/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 007/2012 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ 60 ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛ:213-1514-272

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

900

22/02/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 151/2012 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛ:2310/877788

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΟΠΗΣ &
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ

926

22/2/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 151/2012 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛ:2310-877788

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

931

23/02/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆35/2012 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ
ΤΗΛ:23210-94279

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

914

25/02/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 028/2012 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΕΡΓΟΥ-∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΙΚΤΩΝ
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ(ΜΕΑ),ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ(ΑΕΑ),ΑΣΤΙΚΩΝ
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ(ΑΣΑ) ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΤΗΛ.:2313 323115

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

61

25/02/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10/13 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΨΥΞΗΣ ΤΜU-72 ΤΩΝ ΠΥΡΑΥΛΩΝ ΑΙΜ-9 ΜΕ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ
ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΤΗΛ:210-8705015

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

65

25/02/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2/2013 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΛ:2610-969055

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

81

25/02/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1/2013 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΛ:25313-51351

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
"ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

30

26/02/2013 Α’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ
ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ – ΗΜΕΡΙ∆ΩΝ –
∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ – ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΜΕ Α’
ΚΑΙ Β’ ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ: ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ,
ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΤΗΛ.: 213-2009842

Π & Α ΚΥΡΙΑΚΟΥ

47

26/02/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 12052 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΛ:210-5297229

ΟΣΕ

50

26/02/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 12054 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΟΥ ΜΗ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΣΕ
ΤΗΛ:210-5297229
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