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‘Βραβεία Επιχειρηµατικότητας 2014’ από το ΒΕΘ
Ένα καινούργιο θεσµό εγκαινιάζει το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο
Θεσσαλονίκης, σε µία προσπάθεια να αναδείξει τους…
πρωταθλητές της µικροµεσαίας επιχειρηµατικότητας. Ο λόγος
για τα ‘Βραβεία Επιχειρηµατικότητας 2014’ που φιλοδοξούν
να εξελιχθούν σε ετήσιο θεσµό, ξεκινώντας από τον Ιανουάριο
του 2015, οπότε και θα γίνει η βράβευση τεσσάρων
επιχειρήσεων - µελών του ΒΕΘ.
Τα ‘Βραβεία Επιχειρηµατικότητας ΒΕΘ’ ευελπιστούν να
καταδείξουν επιχειρήσεις που καινοτοµούν, επενδύουν,
κάνουν γνωστή τη χώρα µας στο εξωτερικό µε τα υψηλής
ποιότητας προϊόντα τους, στηρίζουν την οικονοµία και την
απασχόληση.
Πιο συγκεκριµένα το ΒΕΘ, προκηρύσσει βραβεία:
-Καινοτοµίας (η καινοτοµία δεν σηµαίνει απαραίτητα
εφεύρεση, νέα τεχνολογία ή πατέντα. Η καινοτοµία µπορεί να
αφορά προϊόντα, υπηρεσίες και επιχειρηµατικά µοντέλα τα
οποία δίνουν λύσεις µε νέους, αποδοτικότερους τρόπους).
-Νέας- ∆ηµιουργικής Επιχείρησης (νέα, δηµιουργική
επιχείρηση που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εποχής).
-Εξαγωγικής ∆ραστηριότητας (επιχείρηση που έχει εστιάσει
στην εξωστρέφεια και ο κύριος όγκος των εσόδων της
προέρχεται από τις εξαγωγές).
-Επιχείρηση - Παράδοση (επιχείρηση που άντεξε στο
χρόνο).
Η επιτροπή που θα αναλάβει την εξέταση των αιτήσεων θα
αναζητήσει επιχειρήσεις που µπορούν να επιδείξουν:
(α) καινοτοµία
(β) δηµιουργικότητα-φρέσκες ιδέες
(γ) εξαγωγικό προφίλ
(δ) βιωσιµότητα της επιχείρησης
(ε) στήριξη των θέσεων εργασίας
(στ) σταθερότητα στο χρόνο
«Είναι δεδοµένο ότι ακόµη και κάτω από τις σηµερινές
δύσκολες συνθήκες, η Ελλάδα, η Βόρεια Ελλάδα, η
Θεσσαλονίκη δεν παύουν να αναδεικνύουν επιχειρηµατικούς
πρωταθλητές, οι οποίοι µας κάνουν να πιστεύουµε ότι η
επιχειρηµατικότητα στη χώρα µας έχει και παρόν και µέλλον»
τονίζει ο πρόεδρος του ΒΕΘ, Παναγιώτης Παπαδόπουλος
υπογραµµίζοντας ότι «το επιχειρείν µπορεί και πρέπει να γίνει
η κινητήριος δύναµη για τη µετάβαση της ελληνικής
οικονοµίας στην επόµενη ηµέρα, συµβάλλοντας στην
οικοδόµηση ενός υγιούς µοντέλου ανάπτυξης, που θα
δηµιουργήσει βιώσιµες θέσεις εργασίας και θα επιτρέψει την
αποκατάσταση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών».
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ΒΕΘ: Οι απαιτήσεις της τρόικα οδηγούν την
ελληνική οικονοµία στα βράχια
Για ωµό εκβιασµό της τρόικα σε βάρος της Ελλάδας, που έχει
δώσει εξετάσεις σε πολλούς τοµείς και τις έχει περάσει µε
επιτυχία, κάνει λόγο ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού
Επιµελητηρίου
Θεσσαλονίκης
(ΒΕΘ)
Παναγιώτης
Παπαδόπουλος αναφερόµενος στο θρίλερ που εξελίσσεται τα
τελευταία εικοσιτετράωρα προκειµένου να επιστρέψουν οι
δανειστές της χώρας και να κλείσει η τρέχουσα αξιολόγηση.
«Ο χρόνος γίνεται ολοένα πιο πιεστικός για τη χώρα µε την
τρόικα να εγείρει παράλογες αξιώσεις. Παράλογη και
αναποτελεσµατική απαίτηση των δανειστών είναι η αύξηση
των κατώτατων συντελεστών ΦΠΑ, η οποία δεν πρόκειται να
συνεισφέρει στην αύξηση των δηµόσιων εσόδων. Η αγορά
έχει στραγγίξει, η φοροδοτική ικανότητα των ελλήνων έχει
εξαντληθεί. Είναι βέβαιο ότι ενδεχόµενες νέες αυξήσεις σε
προϊόντα και υπηρεσίες δεν βοηθούν στην ανταγωνιστικότητα
της ελληνικής οικονοµίας» υπογραµµίζει ο πρόεδρος του
ΒΕΘ, επισηµαίνοντας ότι µε τις αξιώσεις αυτές δεν θα πληγεί
µόνο ο τουρισµός που είναι από τους ελάχιστους κλάδους
που παρουσιάζει άνοδο εν µέσω κρίσης, αλλά και άλλοι
ευαίσθητοι τοµείς.
«∆υστυχώς οι κύριοι της τρόικα δεν µπορούν να αντιληφθούν
τις ιδιαιτερότητες της νησιωτικής Ελλάδας µε αποτέλεσµα να
επαναφέρουν θέµα κατάργησης της έκπτωσης 30% του ΦΠΑ
στα νησιά του Αιγαίου» αναφέρει ο κ. Παπαδόπουλος
τονίζοντας ότι η τρόικα προσπαθεί να δώσει τη χαριστική
βολή στην ήδη σακατεµένη οικονοµία της χώρας.
«Η κυβέρνηση εξακολουθεί να δείχνει σθένος παρά το
βασανιστικό
δίληµµα
µέτρα
ή
ναυάγιο
των
διαπραγµατεύσεων, ωστόσο θα πρέπει και η Ευρώπη να
τηρήσει το λόγο της και να επιδείξει αλληλεγγύη κάτι που
µέχρι σήµερα, συχνά, επιµελώς λησµονεί» καταλήγει ο
πρόεδρος του ΒΕΘ

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον
τους στο διάστηµα
1 έως 15 ∆εκεµβρίου 2014
αποστέλλοντας το φάκελο σχετικά µε την υποψηφιότητα τους
στο public@veth.gov.gr.
Για τυχόν πληροφορίες οι υποψήφιοι µπορούν να
επικοινωνήσουν µε τον διευθυντή του ΒΕΘ, Γιώργο Φιλιππίδη,
στο τηλέφωνο: 2310-277733.

Χάρτα του ICC για την Αειφόρο Ανάπτυξη
Το ∆ιεθνές Εµπορικό Επιµελητήριο (ICC) , µετά από 18
µήνες
εκτεταµένης
εργασίας
και
παγκόσµιας
διαβούλευσης, είναι στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσει
τη Χάρτα του ICC για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Η Χάρτα
έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να παρέχει ένα πρακτικό πλαίσιο
στις επιχειρήσεις, απ΄ όλους τους τοµείς δραστηριοτήτων
και όλων των γεωγραφικών περιοχών, για να τις βοηθήσει
να διαµορφώσουν τη δική τους στρατηγική για τη
βιωσιµότητα των επιχειρήσεων.
Η εφαρµογή των παρακάτω οκτώ αρχών βελτιώνει τις
επιχειρηµατικές λειτουργίες και στρατηγικές, ενώ προωθεί
τη καινοτοµία και τη διαµόρφωση καλύτερων πολιτικών
και αποφάσεων:
Κατευθυντήριες Αρχές ∆ράσης των επιχειρήσεων για
τη στήριξη της Αειφόρου Ανάπτυξης
•
•
•
•
•
•
•
•

Η αειφόρος ανάπτυξη ως προτεραιότητα της
επιχείρησης
Η χωρίς αποκλεισµούς οικονοµική ανάπτυξη και
εξέλιξη
Η περιβαλλοντική ευθύνη και διαχείριση
Ευθύνη προς τους ανθρώπους και τις κοινωνίες
Τα προϊόντα και υπηρεσίες
Αξιολόγηση ενεργειών προσέγγισης
∆ιαφάνεια, επικοινωνίες και εκθέσεις
Σύµπραξη και εταιρικές συνεργασίες για την
συνεχή βελτίωση

Η Χάρτα αποσκοπεί στο να είναι χρήσιµη και για τις µικρές
και µεσαίες επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις στις
αναδυόµενες αγορές, προσφέροντας ένα προσβάσιµο
«σηµείο
εκκίνησης».

Η Χάρτα έχει επικαιροποιηθεί και διευρυνθεί ώστε να
αντικατοπτρίζει µια πιο συνολική προσέγγιση των
επιχειρήσεων στη νέα παγκόσµια πραγµατικότητα,
βοηθώντας να διαχειρίζονται οικονοµικούς, κοινωνικούς
και περιβαλλοντικούς παράγοντες στη λειτουργία τους.
Για περισσότερες πληροφορίες στο ICC ΕΛΛΑΣ τηλ. 210
3810879, φαξ 210 3831189 e-mail : iccgr@otenet.gr, site :
www.iccwbo.gr.

∆ιεθνές συνέδριο έξυπνων δικτύων

Το Τουρκικό Προξενείο , µας ενηµερώνει για το ∆ιεθνές
Συνέδριο έξυπνων δικτύων , που θα γίνει στην
Κωνσταντινούπολη, στις 29 – 30 Απριλίου 2015.
Για περισσότερες πληροφορίες τηλ. 2310 254460 φαξ
2310254448, e-mail : selanik@ekonomi.gov.tr

Εκθέσεις στην Ελλάδα
2η ΄Εκθεση τροφίµων και ποτών - ΕΞΠΟΤΡΟΦ 2015
Πόλη : Ολυµπιακό Κέντρο Ξιφασκίας Ελληνικό, Αθήνα
Ηµεροµηνία : 30 Ιανουαρίου – 2 Φεβρουαρίου 2015
Εκθέµατα : τρόφιµα και ποτά
Πληροφορίες: RM INTERNATIONAL τηλ. 210 9610135 site :
www.expotrof.gr, e-mail : info@expotrof.gr
FASHION EXPO
Πόλη : Intercondinental, Αθήνα
Ηµεροµηνία : 24 – 26 Ιανουαρίου 2015
Εκθέµατα : Έκθεση Μόδας
Πληροφορίες: FASHION EXPO τηλ.
mail:ekthesi@otenet.gr
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24 ∆ιεθνή ΄Εκθεση τροφίµων, ποτών, µηχανηµάτων,
εξοπλισµού και συσκευασίας “DETROP” 2015
Πόλη : ∆ιεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
Ηµεροµηνία : 26 Φεβρουαρίου – 1 Μαρτίου 2015
Εκθέµατα : τρόφιµα , ποτά, µηχανήµατα, εξοπλισµός και
συσκευασία
Πληροφορίες: τηλ. 2310 291111 φαξ 2310 284732 site :
www.helexpo.gr, e-mail : exhibition@helexpo.gr
η

5 ∆ιεθνή ΄Εκθεση Οίνου “ OENOS 2015
Πόλη : ∆ιεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
Ηµεροµηνία : 26 Φεβρουαρίου – 1 Μαρτίου 2015
Εκθέµατα : τρόφιµα , ποτά, µηχανήµατα, εξοπλισµός και
συσκευασία
Πληροφορίες: τηλ. 2310 291111 φαξ 2310 284732 site :
www.helexpo.gr, e-mail : exhibition@helexpo.gr

Εγκύκλιοι – ∆ιατάξεις
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΣΟ∆ΩΝ - ΓΕΝ.∆/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ –
Η
∆/ΝΣΗ 17 ∆ΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ
Ισοτιµίες σε εθνικά νοµίσµατα των ποσών που είναι εκφρασµένα
σε ευρώ σύµφωνα µε το άρθρο 25 του πρωτοκόλλου για τον
ορισµό της έννοιας « καταγόµενα προϊόντα » ή « προϊόντα
καταγωγής » και για τις µεθόδους διοικητικής συνεργασίας της
συµφωνίας ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ – ∆ηµοκρατίας της
Κορέας (Νότια Κορέα).
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΣΟ∆ΩΝ - ΓΕΝ.∆/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ –
Η
∆/ΝΣΗ 17 ∆ΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ
Ισοτιµίες σε εθνικά νοµίσµατα των κρατών- µελών της ΕΕ και της
Χιλής για τα ποσά που είναι εκφρασµένα σε ευρώ στη συµφωνία
σύνδεσης ΕΕ – ∆ηµοκρατίας της Χιλής.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΣΟ∆ΩΝ - ΓΕΝ.∆/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ –
Η
∆/ΝΣΗ 17 ∆ΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ
Κοινοποίηση κατ΄ εξουσιοδότηση κανονισµού (ΕΕ) αριθ.
ης
1015/2014 της επιτροπής της 22
Ιουλίου 2014 για την
τροποποίηση των παραρτηµάτων ΙΙ και ΙΙΙ του κανονισµού (ΕΕ)
αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την εφαρµογή
του συστήµατος Γενικευµένων δασµολογικών προτιµήσεων για
την κατάργηση του κατ΄ εξουσιοδότηση κανονισµού (ΕΕ) αριθ.
154/2013 της επιτροπής.

Επιχειρηµατικά νέα
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σόφια, απέστειλε ενηµερωτικό
δελτίο σχετικό µε τις οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία για
τον Νοέµβριο 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
ΚΙΝΑ
Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στο Πεκίνο, µας
απέστειλε
Εβδοµαδιαίο Ενηµερωτικό ∆ελτίο Γραφείου ΟΕΥ Πεκίνου,
Νοέµβριος Νο3.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στο Πεκίνο, ecocom-beijing@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 11 – 20 Νοεµβρίου 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 .

Εκθέσεις στον κόσµο
HEALTH EXPO 2014
Πόλη : Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ηµεροµηνία: 10 - 13 ∆εκεµβρίου 2014
Εκθέµατα: ιατρικά προϊόντα, νοσοκοµειακός εξοπλισµός,
εργαστηριακά συστήµατα , προϊόντα φροντίδας, κατ΄οίκον κ.α
Πληροφορίες: Ελληνο-Τουρκικό Επιµελητήριο Βορείου
Ελλάδος τηλ. 2310 365177, fax:2112686845, e-mail
:secretary@grtrchamber.org
GREEN CAR KOREA 2014
Πόλη : Κορέα
Ηµεροµηνία: 18 - 20 ∆εκεµβρίου 2014
Εκθέµατα: αυτοκίνητα
Πληροφορίες: τηλ. +82-62-611-2218, fax:+82-62-611-2209,
e-mail : info@greencar.or.kr
DARDECO :ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ,
ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ
Πόλη: Εκθεσιακός χώρος Kram, Τύνιδα
Ηµεροµηνία: 12 – 21 ∆εκεµβρίου 2014
Εκθέµατα: Επίπλωση, φωτιστικά και διακοσµητικά
αντικείµενα, πορσελάνες.
Πληροφορίες: τηλ.: (+216) 71 846632, 71288411 φαξ
(+216) 71879518
site: www.dadeco.com.tn
REISELIVSMESSEN
Πόλη : Όσλο, Νορβηγία.
Ηµεροµηνία: 9-11 Ιανουαρίου 2015
Εκθέµατα: τουρισµός
Πληροφορίες: τηλ.210-9713281, e-mail : info@north-e.com

ΚΙΝΑ
Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στο Πεκίνο, µας
απέστειλε
Εβδοµαδιαίο Ενηµερωτικό ∆ελτίο Γραφείου ΟΕΥ Πεκίνου, 15 –
21/11/2014 τεύχος 4.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στο Πεκίνο, ecocom-beijing@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Βορείου
Ελλάδος απέστειλε ενηµερωτικό οδηγό για τη Ρουµανία. –
Οδηγός Επιχειρείν - Θεσµικό & Επενδυτικό πλαίσιο – Κανόνες
& Πρότυπα Εµπορίου.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ Βόρειας
Ελλάδας
, groeybe@mfa.gr 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 Nοέµβριο 2014.
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

MATKA
Πόλη :Ελσίνκι, Φινλανδία.
Ηµεροµηνία: 15-18 Ιανουαρίου 2015
Εκθέµατα: τουρισµός
Πληροφορίες: τηλ. 2310-254460, e-mail : info@north-e.com
28 INTERNATIONAL CHILDREN BABY MATERNITY
INDUSTRY EXPO
Πόλη :Κωνσταντινούπολη .
Ηµεροµηνία: 15-18 Ιανουαρίου 2015
Εκθέµατα: παιδικό και βρεφικό εξοπλισµος
Πληροφορίες: τηλ. 2310-365177, e-mail :
secretary@grtrchamber.org
SIGEP 2015 - ∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΓΩΤΟΥ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ
ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
Πόλη : Ρίµινι, Ιταλία
Ηµεροµηνία: 17 – 21 Ιανουαρίου 2015
Εκθέµατα: αρτοποιία και ζαχαροπλαστική
Πληροφορίες: τηλ. 210 4282780, e-mail : incout@antacus.gr
IF WEDDING FASHION
Πόλη : Κωνστατνινούπολη , Τουρκία
Ηµεροµηνία: 4-7 Φεβρουαρίου 2015
Εκθέµατα: νυφικά
Πληροφορίες: http:ifwedding.izfas.com.tr/en/anasayfa/
PROEXPO 2015
Πόλη : Μόσχα, Ρωσία.
Ηµεροµηνία: 13 - 15 Φεβρουαρίου 2015
Εκθέµατα: τρόφιµα - ποτά
Πληροφορίες: τηλ. 210 6981127, 210 2117007043, e-mail :
office@hrcc.gr

∆ιαγωνισµοί στην Ελλάδα
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11/12/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘ
152/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΥΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΥΠΟ/ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΑΣ
ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΤΗΛ: 2132041774

Γ.Ν.Α Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ
-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ
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12/12/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘ ∆ΙΑΚ
133/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΤΕ
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΝ
ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ. ΤΗΛ : 2132041774

Γ.Ν.Α Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ
-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ
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16/12/2014 ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ « ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ∆. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ» ΤΗΛ : 210 5272214

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ
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15/1/2015 ΑΡΙΘ.∆ΙΑΚ. 14040 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ,
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
Η
ΑΛΛΟ∆ΑΠΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ. ΤΗΛ : 210-5297229

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΩΝ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ

664

15/1/2015 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Η ΑΛΛΟ∆ΑΠΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΛ:
210-5297229

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΩΝ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ
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26/1/2015 ΑΡΙΘ ∆ΙΑΚ : 020/2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 16
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟΥ, ΓΙΑ ∆ΥΟ ΧΡΟΝΙΑ.
ΤΗΛ:2313323115

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
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5/2/2015 ΑΝΟΙΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ : «
ΓΑΖΑ » ( ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ.∆.Ε
03/2014) ΤΗΛ : 23210-94291

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

663

9/2/2015 ΑΡΙΘ. ∆ΙΑΚ :018/2014 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. ΤΗΛ : 2313-323119

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

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

