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ΒΕΘ: Ο ανασχηµατισµός πρέπει να
σηµατοδοτήσει αλλαγή πολιτικής για την κυβέρνηση
Την ανάγκη να τρέξει ένα «µαραθώνιο» η κυβέρνηση, µετά
το σαρωτικό της ανασχηµατισµό, ώστε να σηµατοδοτήσει
µία νέα αρχή που δεν θα βασίζεται στην υπέρµετρη λιτότητα
και στην ευφάνταστη και παράλογη υπερφορολόγηση, αλλά
στην εκλογίκευση και στην αλλαγή πολιτικών, όπου
απαιτείται, επισηµαίνει ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού
Επιµελητηρίου
Θεσσαλονίκης
(ΒΕΘ),
Παναγιώτης
Παπαδόπουλος.
«Η ανανέωση της κυβερνητικής εικόνας αναµφίβολα γεννά
προσδοκίες και νότα αισιοδοξίας στους πολίτες. Το
ζητούµενο, όµως, δεν είναι ο ανασχηµατισµός, που
λειτουργεί µε όρους επικοινωνιακούς και δεν αποφέρει
κανένα όφελος στην καθηµερινότητα του πολίτη, αλλά οι
απαραίτητες διορθώσεις στο ακολουθούµενο µίγµα
πολιτικής που έχει οδηγήσει την κοινωνία στα όρια του
παροξυσµού» αναφέρει ο
πρόεδρος
του ΒΕΘ,
υπογραµµίζοντας ότι απαιτείται η δηµιουργία νέων φιλικών
συνθηκών για το επιχειρείν, και δη για το µικροµεσαίο,
καθώς και η ανάπτυξη προοπτικών για την προσέλκυση
επενδύσεων.
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Λήψη προληπτικών µέτρων προστασίας από τους
κινδύνους των πυρκαγιών κατά την τρέχουσα θερινή
περίοδο
Η Περιφερειακή Πυροσβεστική ∆ιοίκηση Κεντρικής Μακεδονίας
ενηµερώνει τα κάτωθι ενόψει της τρέχουσας θερινής περιόδου µε
σκοπό την αποτροπή εκδηλώσεων πυρκαγιάς.
Σκόπιµο είναι οι βιοµηχανίες- βιοτεχνίες να εφαρµόσουν τα εξής :
•

•
•
•
•
•

Αποψίλωση των χόρτων από τους προαύλιους χώρους των
εγκαταστάσεων και την αποµάκρυνση όλων των υλικών που
µπορούν να αναφλεγούν και την τοποθέτησή τους σε
ασφαλές µέρος.
Αποψίλωση των ξηρών χόρτων από τα πρανή των δρόµων,
τους ακάλυπτους κοινόχρηστους χώρους και τις πλατείες της
ΒΙΠΕΘ.
Επιθεώρηση και έλεγχο καλής λειτουργίας όλων των µέσων
πυροπροστασίας των εγκαταστάσεων.
Λήψη όλων των γενικών και ειδικών προληπτικών µέσων
πυρασφάλειας.
Ανασυγκρότηση των οµάδων πυρασφάλειας, οι οποίες να
βρίσκονται σε πλήρη ετοιµότητα και επιφυλακή.
Αµέσως µετά τον θερισµό των σπαρµένων εκτάσεων που
βρίσκονται εξωτερικά (περιµετρικά) των βιοµηχανιώνβιοτεχνών να γίνει όργωµα για τη δηµιουργία ζώνης
πυροπροστασίας (αντιπυρική) πλάτους τουλάχιστον 20
µέτρων.
Σωστή διευθέτηση των υλικών που αποθηκεύονται στους
υπαίθριους χώρους καθώς και πρόβλεψη διαδρόµων
πρόσβασης, σε περίπτωση πυρκαγιάς.

«Η αλλαγή πλεύσης σε µια σειρά από τοµείς, µε
κυριότερους τη φορολογική πολιτική, την ενίσχυση της
ρευστότητας στην αγορά και την ενίσχυση των κοινωνικών
παροχών είναι θεµελιώδεις προϋποθέσεις για την αλλαγή
σελίδας της κυβέρνησης µετά τον ανασχηµατισµό»
σηµειώνει ο κ. Παπαδόπουλος, υπογραµµίζοντας ότι ο νέος
υπουργός Οικονοµικών Γκίκας Χαρδούβελης έχει ένα
δύσκολο αγώνα µπροστά του προκειµένου να ξεπεραστούν
τα αγκάθια του παρελθόντος. «Στις προτεραιότητες του νέου
υπουργού Οικονοµικών θα πρέπει να βρεθεί η µικροµεσαία
επιχειρηµατικότητα, η οποία είναι η πλέον ικανή να
ενισχύσει την απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα της
ελληνικής οικονοµίας» τονίζει ο πρόεδρος του ΒΕΘ, ο
οποίος παράλληλα εύχεται καλή επιτυχία και δύναµη στους
νέους υπουργούς, αλλά και σε όσους συνεχίζουν στο ίδιο ή
σε άλλο υπουργείο.

Επίσης σύµφωνα µε την υπ/ αριθµ. 7/1996 Πυροσβεστική
∆ιάταξη, καθορίζονται τα ελάχιστα προληπτικά µέτρα
πυροπροστασίας που πρέπει να λαµβάνονται κατά την εκτέλεση
θερµών εργασιών λόγω κατασκευών ή επισκευών σε κτίρια και
εγκαταστάσεις καθώς και σε ηµιυπαίθριους και υπαίθριους
χώρους, µε σκοπό την πρόληψη και αποτροπή πυρκαγιών και
ατυχηµάτων σε βιοµηχανίες- βιοτεχνίες.

«Ευελπιστώ ότι ο ανασχηµατισµός θα αποτελέσει το
εφαλτήριο για την υιοθέτηση πολιτικών που θα προσφέρουν
άµεσα οφέλη για την κοινωνία και τους µικροµεσαίους της
αγοράς, που έχουν µατώσει κατ΄ επανάληψη, στο όνοµα της
λιτότητας. Αναµένουµε αλλαγή πολιτικών και όχι απλά
προσώπων» καταλήγει ο κ. Παπαδόπουλος.

Το Ελληνο-Τουρκικό Επιµελητήριο Βορείου Ελλάδος µας
ενηµερώνει ότι οι « Προσφορές και Ζητήσεις » από Τουρκία του
µηνός Μαϊου
έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
του
www.grtrchamber.org
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επικοινωνούν µε το Ελληνο-Τουρκικό Επιµελητήριο Βορείου
Ελλάδος τηλ. 2310 365177-8 e-mail : secretary@grtrchamber.org.

•

Προσφορές και ζητήσεις από Τουρκία

Πλατφόρµα προώθησης προϊόντων
∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ
ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΑΠΟ ΤΟ Β.Ε.Θ
Το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης, στην προσπάθειά
του να στηρίξει τις επιχειρήσεις – µέλη του µε αντικείµενο
εργασιών την παραγωγή, επεξεργασία και διάθεση τροφίµων
και σε όσους εµπλέκονται µε τη διαχείριση τροφίµων µε
οιοδήποτε τρόπο κατά το στάδιο της διατροφικής αλυσίδας,
προγραµµατίζει να διοργανώσει εκπαιδευτικά σεµινάρια για τις
«Βασικές αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίµων», σύµφωνα
µε
την
Υπουργική
Απόφαση
ΥΑ.14708/10.08.2007/ΦΕΚ.1616/Β/17.08.2007.
Στόχος των σεµιναρίων είναι η διασφάλιση της ποιότητας στην
παραγωγή – συντήρηση και διάθεση τροφίµων µε ασφάλεια
και η προστασία των καταναλωτών , σύµφωνα µε τον
Κανονισµό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
ης
Συµβουλίου της 29 Απριλίου 2004 για την υγιεινή των
τροφίµων.
Τα σεµινάρια θα είναι συνολικής διάρκειας 10 ωρών και θα
πραγµατοποιηθούν στην αίθουσα σεµιναρίων του ΒΕΘ –
ος
Αριστοτέλους 27, 4 όροφος.
Το κόστος συµµετοχής ανέρχεται συνολικά σε 50 ευρώ
για τα µέλη του επιµελητηρίου και σε 60 ευρώ για τα µη
µέλη , ποσό το οποίο πρέπει να καταβληθεί συγχρόνως µε την
κατάθεση της αίτησης στο Οικονοµικό τµήµα του
Επιµελητηρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση για τα µέλη του ΒΕΘ
είναι η ταµειακή τακτοποίησή τους , όσον αφορά την καταβολή
της ετήσιας συνδροµής τους.
Το απαραίτητο δικαιολογητικό, το οποίο πρέπει να
προσκοµισθεί ταυτόχρονα µε την αίτηση είναι :
•
Φωτοτυπία
της
Αστυνοµικής
Ταυτότητας
ή
∆ιαβατηρίου
Η αίτηση συµµετοχής βρίσκεται αναρτηµένη και στην
ιστοσελίδα του Β.Ε.Θ
www.veth.gov.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθύνεστε στο
τµήµα Βιοτεχνικών Θεµάτων του ΒΕΘ, αρµόδια κα.Α.Γούτα ,
στο τηλέφωνο : 2310-241383
και στο e-mail : smeindustry@veth.gov.gr

Συνέδρια στην Ελλάδα
Οδηγεί η Ενιαία αγορά σε νέα ανάπτυξη ;
Το Υπουργείο Οικονοµικών σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή διοργανώνει στις 16 Ιουνίου 2014 , ( 9.00 π.µ. – 15
µ.µ. ) στο κεντρικό κτίριο του Υπουργείου Οικονοµικών αιθ.
305 Α και Β, συνέδριο µε θέµα : Οδηγεί η Ενιαία Αγορά σε
νέα ανάπτυξη ;
Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συµµετοχής στην
κα Σ. Γκλιάτη τηλ. 210 3332572 και e-mail : sgliati@mnec.gr
3o Ετήσιο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας
Το Ελληνο –Αµερικανικό Εµπορικό Επιµελητήριο σε
συνεργασία µε την Επιτροπή Αγροτεχνολογίας και την
Αµερικάνικη Γεωργική Σχολή , διοργανώνουν το 3o Ετήσιο
Συνέδριο Αγροτεχνολογίας που θα πραγµατοποιηθεί την
Παρασκευή 20 Ιουνίου 2014 στις εγκαταστάσεις του Perrotis
College της Αµερικάνικης Γεωργικής Σχολής.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το συνέδριο στο
τηλ. 2310 286453 site : www.amcham.gr, e-mail :
m.charalambous@amcham.gr

Μας ενηµερώνουν ότι για τις εξαγωγές προϊόντων
παγκοσµίως και την προώθηση τους χωρίς χρέωση, υπάρχει
το δίκτυο της G11/GRW Global Corporation , καθώς επίσης
και για τις εισαγωγές προϊόντων ευκαιρίες παρουσιάζονται και
προωθούνται στην πλατφόρµα www.grwglobal.com
Για περισσότερες πληροφορίες για το υλικό που απαιτείται και
περαιτέρω πληροφορίες στο τηλ. 210 6140979 e-mail : gl1
grw@otenet.gr site : www.grwglobal.com/greecespotlight.htm
Site προώθησης ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό
Το portal www.productsgreek.com παρέχει εκτός Ελλάδας την
έγκυρη ενηµέρωση σε ότι αφορά Ελληνικές επιχειρήσεις και
΄Ελληνες παραγωγούς που πρέπει να επιβιώσουν σε αυτούς
τους χαλεπούς καιρούς ώστε να συνεχίσουν να παράγουν τα
Ελληνικά προϊόντα που χαρακτηρίζονται από την υψηλή
ποιότητα αλλά και από τις οικονοµικές τιµές. Η µεγαλύτερη
όµως προσφορά του site είναι ότι καλύπτει ένα πολύ βασικό
κενό που υπάρχει στον συγκεκριµένο τοµέα: την προβολή στο
εξωτερικό όπου η αγορά «διψά» για ελληνικά προϊόντα και
υπάρχει σηµαντικός χώρος ανάπτυξης των Ελληνικών
επιχειρήσεων.

2o ∆ιεθνές Θερινό Σχολείο στην Ηλεκτρονική
Επιχειρηµατικότητα
Το τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών
Συστηµάτων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου διοργανώνει για
δεύτερη συνεχή χρονιά το ∆ιεθνές Θερινό Σχολείο
Ηλεκτρονικής Επιχειρηµατικότητας “eBiz2014 SUMMER
School ”. To θερινό σχολείο θα πραγµατοποιηθεί στις 25 –
31 Ιουλίου στο Μόλυβο Λέσβου.
Αιτήσεις συµµετοχής µέχρι 20/6/2014.
Για περισσότερες
επισκεφτείτε τα :

πληροφορίες

και

αιτήσεις

εγγραφής

website : https://ebiz2014.pns.aegean.gr/
email : ebiz2014@aegean.gr
facebook : www.facebook.com/eBiz.Summer.School
twitter : https://twitter.com/ebiz2014

∆ιάθεση Ελληνικών προϊόντων σε αγορά
Κωνσταντινούπολης
Σας ενηµερώνουµε ότι ο
κ. Νικόλαος Τριανταφυλλίδης,
διαθέτει γραφείο στην Κωνσταντινούπολη και είναι σε θέση να
εξυπηρετήσει κάθε εµπορική συναλλαγή µεταξύ των δύο
χωρών.
∆ιαθέτει δικηγόρους για αµφότερη νοµική συνεργασία και
συµφωνητικά, καθώς και όχηµα µεταβίβασης εµπορικών
επισκεπτών
Ζητάει συνεργασία µε βιοτεχνίες που παράγουν προϊόντα µε
ελληνική ταυτότητα όπως : φέτα, λάδι, ελιές, τυροπιτοειδή,
κρασιά και ούζο.
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθύνεστε στο
τηλ. 00905349746456, 00902126035554,
Site : www.argonautes-marketing.com, e-mail:
ntriantafi@gmail.com

Επιχειρηµατικά νέα
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 έως 20 Μαϊου 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
ΤΥΝΙ∆Α
Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στην Τύνιδα, µας ενηµερώνει για
προβλήµατα στις µεταφορές και τον εκτελωνισµό των
εµπορευµάτων στην Τυνησία , κυρίως στο λιµάνι Rades
(Tύνιδα, 30/5/2014).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στην Τύνιδα, www.agora.mfa/gr/tn114 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 21 έως 31 Μαϊου 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
ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ
Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σεούλ, απέστειλε ενηµερωτικό
σηµείωµα σχετικά µε πιστοποίηση καταγωγής ελληνικών
εξαγωγών , σύµφωνα µε τη συµφωνία ελευθέρων
συναλλαγών Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και Νοτίου Κορέας.
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
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 Μάιο 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

Εκθέσεις στην Ελλάδα
49η
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
ΕΚΘΕΣΗ
ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ
ΚΑΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ
Πόλη : Κρεµαστή, Ρόδου
Ηµεροµηνία : 13 - 24 Αυγούστου 2014
Εκθέµατα : Χειροτεχνία, αγροτικά προϊόντα και υπηρεσίες
Πληροφορίες: τηλ.: 2310 250928
e-mail : handicrafts-expo@artion.com.gr, site :www.handicraftsexpo.gr

Εκθέσεις στον κόσµο
η

3 ΈΚΘΕΣΗ “ GREATER REGION BUSINESS DAYS ”
Πόλη: Λουξεµβούργο
Ηµεροµηνία: 18 – 19 Ιουνίου 2014
Εκθέµατα: εµπορική έκθεση
Πληροφορίες: τηλ.: 210 3682837 φαξ 210 3682773
e-mail: b4@mfa.gr, www.cc-tu-lu
WORLD TRADE BRIDGE 2014
Πόλη : Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ηµεροµηνία:18 – 19 Ιουνίου 2014
Εκθέµατα: έπιπλα, κατασκευή, δοµικά υλικά και µηχ/τα
κατασκευής.
Πληροφορίες: Ελληνο-Τουρκικό Εµπορικό Επιµελητήριο τηλ.
2310 365177 -8, fax: 2112 686845,
e-mail :secretary@grtrchamber.org
GREECE WELCOMES YOU TO LONDON – Olympia
national hall
Πόλη: Λονδίνο, Αγγλία
Ηµεροµηνία: 3 – 6 Ιουλίου 2014
Εκθέµατα: Ελληνικά προϊόντα κάθε κατηγορίας από τρόφιµα
και ποτά έως έργα τέχνης και υπηρεσίες.
Πληροφορίες: τηλ.: 2130291884-2130291886
e-mail: http://olympia.co.uk/whatson/greek-agora-expo
MACH TECH & METAL
Πόλη: Βουλγαρία
Ηµεροµηνία: 5-8 Ιουλίου 2014
Εκθέµατα: µηχανές κατασκευής µεταλλουργίας, εργαλεία
Πληροφορίες: Πρεσβεία της Ελλάδος στη Σόφια τηλ:+35 92
9447959, 9447790, fax: +35 92 9505375
e-mail: ecocom-sofia@mfa.gr
IFAM
Πόλη: Βουλγαρία
Ηµεροµηνία: 5-8 Ιουλίου 2014
Εκθέµατα: αυτοµατισµός, ροµποτική, µηχανοηλεκτρική
Πληροφορίες: Πρεσβεία της Ελλάδος στη Σόφια τηλ:+35 92
9447959, 9447790, fax: +35 92 9505375
e-mail: ecocom-sofia@mfa.gr
INDONESIA BUILDING MACHANICAL & ELECTRICAL
EXPO 2014
Πόλη: Τζακάρτα, Ινδονησία
Ηµεροµηνία: 14 – 16 Αυγούστου 2014
Εκθέµατα: Μηχανικά , ηλεκτρικά, τεχνολογικά, φωτισµού
προϊόντα.
Πληροφορίες: τηλ - fax.: +30 212 1004102, κιν.: +30 698
5021044
e-mail: anitacremli@gmail.comsite: www.kremlianna.gr

Εγκύκλιος -∆ιατάξεις
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
∆ΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΣΟ∆ΩΝ
ΓΕΝ.∆/ΝΣΗ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ
Η
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ – ∆/ΝΣΗ 17 ∆ΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ
Κοινοποίηση Εκτελεστικού Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. ∆17Α
5004357 ΕΞ2014 σχετικά µε τον ειδικό προορισµό επεξεργασία ψαριών µε τη διαδικασία «επιπαγώµατος» - καν.
1220/2012 του Συµβουλίου.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
∆ΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΣΟ∆ΩΝ
ΓΕΝ.∆/ΝΣΗ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ
Η
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ – ∆/ΝΣΗ 17 ∆ΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ
Κοινοποίηση Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1384/2013 του
ης
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 17
∆εκεµβρίου 2013 για την τροποποίηση του Καν. (ΕΚ) αριθ.
55/2008 του Συµβουλίου για τη χορήγηση αυτόνοµων
εµπορικών προτιµήσεων στη ∆ηµοκρατία της Μολδαβίας.

∆ιαγωνισµοί στην Ελλάδα
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17/06/2014 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΑΕ
"ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΜΟΝΑ∆ΩΝ
ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ"
ΤΗΛ. 210 5272445
17/06/2014 ΑΡ ∆ΙΑΚ. 48Ε/12 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Κ-3000 ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) Κ.
ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΩΝ MTU 20V538 ΤΠΚ ΞΕΝΟΣ ΤΗΛ. 210 5531588, 210 3368630
18/06/2014 ΑΡ ∆ΙΑΚ. Νο 04/2014 ΕΝΙΑΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΚΤΙΡΙΟΥ
ΤΩΝ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ "ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ-ΜΠΟ∆ΟΣΑΚΕΙΟ", ΓΡΕΒΕΝΩΝ
& ΗΜΑΘΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ
18/06/2014 ΑΡ ∆ΙΑΚ. Φ277/2014 ΕΝΙΑΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ "ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ" ΤΩΝ
‘ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ’
ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ (1)
ΕΤΟΥΣ ΤΗΛ. 213 2088715
18/06/2014 ΑΡ ∆ΙΑΚ. Νο 25.14 ∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Service Level Aggreement - SLA) ΤΩΝ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ
ΕΤΟΣ ΤΗΛ.2132054214
18/06/2014 ΑΡ ∆ΙΑΚ. Π.07/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ
"ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΚΑΙ
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΕ ISO 9001/2008ΤΗΛ. 23213 51290
19/06/2014 ΑΡ ∆ΙΑΚ. 17.14 ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΨΝΑ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ
ΤΗΛ. 213 2054326
20/06/2014
ΑΡ
∆ΙΑΚ.
26.14
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ∆ΩΝ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣΤΗΛ. 213 2054326
20/06/2014
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ
ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΟΚΤΩ (8) ΒΟΗΘΩΝ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΗΝΩΝ
ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ
ΤΗΛ. 213 2041642
23/06/2014 ΑΡ.∆ΙΑΚ. 23/2014 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ 77 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΩΝΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΛ. 2313 317987
23/06/2014 ΑΡ ∆ΙΑΚ. 01/2014 ∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΠΕΝΤΕ (05)
ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΘΕΡΜΙΚΩΝ
ΚΑΜΕΡΩΝ
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΝΑ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ ΣΕ ΤΡΙΑ (03)ΠΛΟΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΥΟ
(02) ΤΑΧΥΠΛΟΑ ΣΚΑΦΗ ΤΟΥ ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥΣ
ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΣΟ ΚΑΤΑ ΤΗ
∆ΙΑΡΚΕΙΑ Της ΗΜΕΡΑΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ, ΤΗΛ 2131374210/1081

Επισκεφθείτε µέσω της ιστοσελίδας του Επιµελητηρίου µας www.veth.gov.gr
•
Την ηλεκτρονική πλατφόρµα που προσφέρει Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Συνηγόρου του
Βιοτέχνη bizhHELP ή 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.

