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Κραυγή αγωνίας από τα Βιοτεχνικά
Επιµελητήρια της χώρας για τη µεταποίηση
SOS εκπέµπουν τα Βιοτεχνικά Επιµελητήρια της χώρας για το
µέλλον της µεταποίησης µέσω ψηφίσµατος που συνυπέγραψαν
το προηγούµενο Σάββατο, µετά από σύσκεψη που
πραγµατοποιήθηκε στο Βόλο.
Στη συνάντηση συµµετείχαν οι πρόεδροι του Βιοτεχνικού
Επιµελητηρίου Αθήνας, Παύλος Ραβάνης, του Βιοτεχνικού
Επιµελητηρίου Πειραιά, Ανδριανός Μιχάλαρος, του Βιοτεχνικού
Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης, Παναγιώτης Παπαδόπουλος, του
Επαγγελµατικού και Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Ροδόπης,
Αργύριος Αργυρόπουλος, ο πρόεδρος του Επιµελητηρίου
Μαγνησίας, Αριστοτέλης Μπασδάνης, καθώς και µέλη των
διοικητικών επιτροπών των πέντε επιµελητηρίων .
Ενδεικτικό στοιχείο για τη ζοφερή πραγµατικότητα που βιώνει ο
βιοτεχνικός κόσµος είναι το γεγονός ότι τους πρώτους έξι µήνες
του έτους µόνο σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη ρολά
κατέβασαν 2.777 επιχειρήσεις του χώρου, ενώ εγγραφή έκαναν
1.480 επιχειρήσεις.
Ένα χρόνο νωρίτερα σύµφωνα µε τα µητρώα των τριών
επιµελητηρίων την ενεργό δράση αποχαιρέτησαν 3.355
βιοτεχνίες, ενώ έναρξη έκαναν 2.026. Τα στοιχεία καταδεικνύουν
ότι παρά τη συρρίκνωση των διαγραφών, κατά 17,2%, η
αιµορραγία στη βιοτεχνική κοινότητα συνεχίζεται, ενώ η
απροθυµία για ενασχόληση µε το επιχειρείν αυξάνεται χρόνο µε
το χρόνο. Είναι χαρακτηριστικό ότι µεταξύ πρώτου εξαµήνου του
τρέχοντος έτους και του 2013 οι εγγραφές µειώθηκαν κατά
26,9%.
Την ίδια ώρα, σύµφωνα µε τα στοιχεία του Επαγγελµατικού και
Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Ροδόπης το πρώτο εξάµηνο του
τρέχοντος έτους εγγραφή έκαναν 137 επιχειρήσεις µε αντίστοιχο
αριθµό διαγραφών (137). Το πρώτο εξάµηνο του 2013 139
επιχειρήσεις µπήκαν στον επαγγελµατικό στίβο, ενώ σε διακοπή
λειτουργίας προχώρησαν 424 επιχειρήσεις.
Το ψήφισµα
Όπως αναφέρεται στο σχετικό ψήφισµα που απεστάλη στο
υπουργείο Ανάπτυξης «ο παραγωγικός κόσµος και δη ο
βιοτεχνικός, επί µακρόν κρούει τον κώδωνα του κινδύνου στην
πολιτεία, δια µέσου των επιµελητηρίων, για το δυσοίωνο
περιβάλλον που έχει δηµιουργηθεί αναφορικά µε τη µικροµεσαία
επιχειρηµατικότητα. Η µεταποίηση βουλιάζει χωρίς όµως να
λαµβάνονται µέτρα, ενώ η ελληνική βιοτεχνία κινδυνεύει µε πλήρη
αφανισµό.
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Η ουσιαστική ενασχόληση, και όχι τα ευχολόγια για τη
µεταποίηση πρέπει να γίνουν ουσιαστική προτεραιότητα
της πολιτείας που µέχρι σήµερα αντιµετωπίζει τους
επιχειρηµατίες, ως τα µόνιµα υποζύγια, για τη εύρεση
εσόδων. Απαιτείται η εφαρµογή ενός σύγχρονου
αναπτυξιακού πλάνου για τη µεταποίηση της χώρας, το
οποίο θα µπορούσε να συνεισφέρει σηµαντικά στη
διαµόρφωση προϋποθέσεων για την επίτευξη µιας
βιώσιµης αναπτυξιακής δυναµικής όχι µόνο για την ίδια τη
µεταποίηση, αλλά και για την οικονοµία συνολικότερα»…..
…«∆υστυχώς το µόνο που αναπτύσσεται, µετά από
τέσσερα χρόνια οικονοµικής κρίσης, είναι ο ρυθµός των
λουκέτων των επιχειρήσεων που αυξάνεται µε µαθηµατική
ακρίβεια ελέω της φορολογικής λαίλαπας, της υπέρµετρης
λιτότητας, της ελλιπούς και συνήθως ανύπαρκτης
πρόσβασης στον τραπεζικό δανεισµό, µε βιώσιµο κόστος.
Το µέλλον, αν δεν ληφθούν άµεσα µέτρα, που θα
προσφέρουν απτά αποτελέσµατα, δυστυχώς φαντάζει
ζοφερό. Οι επιχειρήσεις και δη οι µικροµεσαίες βρίσκονται
σε µία διαρκή «κατάσταση πολιορκίας» από οφειλές και
χρέη κάθε µορφής (προς ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα) που
τις οδηγεί στα όρια τους. Την ίδια ώρα η συσσώρευση
πολλών και συχνά αντιφατικών, φορολογικών νόµων,
υπουργικών αποφάσεων, υπηρεσιακών εγκυκλίων έχει
καταστήσει οµιχλώδες το φορολογικό τοπίο για κάθε
επιχείρηση, µε αποτέλεσµα να µην είναι γνωστό το ακριβές
νοµικό πλαίσιο των υποχρεώσεων κάθε επιχειρηµατικού
φορέα, αλλά να εξαρτάται από την οποιαδήποτε ερµηνεία
της ∆ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας» συνεχίζει το
ψήφισµα.
Όπως αναφέρεται στο ψήφισµα αυτό που ζητούν τα
επιµελητήρια είναι « ένα νέο απλό, λειτουργικό,
αποτελεσµατικό και δίκαιο φορολογικό σύστηµα, που δεν
θα εστιάζει σε εισπρακτικές ρυθµίσεις, που στηρίζονται σε
άδικες κρίσεις και συχνά δηµιουργούν πλαίσιο προσβολής
της επιχειρηµατικότητας».
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην επικείµενη κατάργηση
της υποχρεωτικής εγγραφής στα επιµελητήρια, από το
2015, «µιας ρύθµισης», που όπως επισηµαίνεται στο
ψήφισµα, «όχι µόνο στερείται επαρκούς αιτιολόγησης,
αλλά και σχεδιασµού για το ποια θα είναι η διάδοχη
κατάσταση. Τα επιµελητήρια, που µε τόση ευκολία
στοχοποιήθηκαν προσφέρουν υπηρεσίες (επιχειρηµατική
πληροφόρηση, συµβουλευτική υποστήριξη, δικτύωση,
στήριξη της εξωστρέφειας κτλ.) που είναι πολλαπλάσιας
αξίας από τις συνδροµές που καταβάλλουν τα µέλη
τους»…

…«Θα είναι τραγικό λάθος να προχωρήσει η κυβέρνηση στην
εφαρµογή µιας ρύθµισης, η οποία θα σηµάνει το θάνατο ενός
θεσµού που έχει αποδείξει την αποδοτικότητα και τη
χρησιµότητά του και πρωτίστως δεν επιδοτείται από τον κρατικό
προϋπολογισµό. Είναι εποµένως ανάγκη να υπάρξει άµεσα
απόσυρση,
της
συγκεκριµένης
πράξης
νοµοθετικού
περιεχοµένου».
Μάλιστα οι εκπρόσωποι των επιµελητηρίων, που ανανέωσαν το
ραντεβού τους για το Σεπτέµβριο την περίοδο της ∆ιεθνούς
Έκθεσης Θεσσαλονίκης, επισηµαίνουν ότι «εφόσον η Πολιτεία
επιδείξει ειλικρινή διάθεση να στοχεύσει προς τις παραπάνω
κατευθύνσεις, τα Επιµελητήρια είναι πρόθυµα να συνδράµουν
µε τον πλέον ουσιαστικό τρόπο».
Όραµα για την επιχειρηµατικότητα
Την ανάγκη αλλαγής της οικονοµικής πολιτικής για να µπορέσει
το επιχειρείν να ελπίζει επισήµανε ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού
Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης, Παναγιώτης Παπαδόπουλος. «Αν
θέλουµε να γυρίσουµε σελίδα, η µικροµεσαία επιχειρηµατικότητα
πρέπει να γίνει ουσιαστική προτεραιότητα της πολιτείας.
∆υστυχώς έως σήµερα η πολιτεία
αντιµετωπίζει τους
επιχειρηµατίες, ως τα µόνιµα υποζύγια, για την εύρεση εσόδων»
σηµείωσε ο πρόεδρος του ΒΕΘ υπογραµµίζοντας ότι «σε µια
εποχή που η χώρα χρειάζεται άµεσα νέες επενδύσεις και θέσεις
εργασίας, η πολιτεία οφείλει να παρέχει ένα βιώσιµο, σταθερό
και ευνοϊκό φορολογικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις, µε
ανταγωνιστικούς συντελεστές, µε µικρό διαχειριστικό κόστος και
µε συγκεκριµένα κίνητρα για την προσέλκυση κεφαλαίων σε
τοµείς και κλάδους στρατηγικής σηµασίας.
Ιδιαίτερη αναφορά κατά την τοποθέτηση του έκανε ο κ.
Παπαδόπουλος και στο µέλλον του επιµελητηριακού θεσµού,
λέγοντας ότι «τα επιµελητήρια οφείλουν να έχουν ρόλο και λόγο,
σε µια περίοδο όπου κρίνεται το µέλλον της επιχειρηµατικότητας
και συνολικά της ελληνικής οικονοµίας. Είναι ο θεσµός που
γνωρίζει άµεσα τις ανάγκες και τα προβλήµατα της αγοράς,
µπορεί να προτείνει ρεαλιστικές λύσεις και µπορεί να παρέχει
ουσιαστικές
υπηρεσίες
για
τη
διευκόλυνση
της
επιχειρηµατικότητας».
«Για να υφίστανται τα επιµελητήρια πρέπει να υφίστανται και οι
επιχειρήσεις» είπε χαρακτηριστικά, από την πλευρά του, ο
πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Αθήνας, Παύλος
Ραβάνης υπογραµµίζοντας ότι πρέπει να δηµιουργηθεί το
κατάλληλο όραµα για την επιχειρηµατικότητα, το οποίο θα
πρέπει να υλοποιήσει η πολιτεία. Ζητούµενα για τον πρόεδρο
του ΒΕΑ είναι η δηµιουργία ευνοϊκού επιχειρηµατικού κλίµατος,
δίκαιου φορολογικού συστήµατος, η ενίσχυση της ρευστότητας,
η έµφαση στην εκπαίδευση και την καινοτοµία και η επένδυση
στην εξωστρέφεια.
«Θεωρούµε τραγικό να πρέπει να πείσουµε για το αυτονόητο. Η
µεταποίηση θα πρέπει να τεθεί επιτέλους στο επίκεντρο της
οικονοµικής πολιτικής µε πράξεις και όχι µόνο στα λόγια»
υπογράµµισε του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Πειραιά,
Ανδριανός Μιχάλαρος, επισηµαίνοντας ότι ο επιµελητηριακός
θεσµός, είναι,
περισσότερο από ποτέ, απαραίτητος.
«Αποτελούµε τη φωνή των επιχειρηµατιών, παρέχοντας τους
µία σειρά υπηρεσιών. Στερώντας µας τους πόρους, µε την
κατάργηση της υποχρεωτικής εγγραφής, οδηγούµαστε σε
βέβαιο λουκέτο» ανέφερε ο κ. Μιχάλαρος.
∆υσοίωνο βλέπει το µέλλον της βιοτεχνίας ο πρόεδρος του
Επαγγελµατικού και Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Ροδόπης,
Αργύριος Αργυρόπουλος, αν δεν ληφθούν άµεσα µέτρα
ανακούφισης. «Απαιτούνται άµεσα µέτρα, διαφορετικά
οδηγούµαστε µε µαθηµατική ακρίβεια σε αύξηση των
επιχειρήσεων που θα βάλουν λουκέτο. Το φορολογικό
περιβάλλον πρέπει να γίνει δικαιότερο, το ασφαλιστικό να µπει
σε νέες βάσεις, η ρευστότητα να ενισχυθεί» σηµείωσε ο κ.
Αργυρόπουλος.

Γ. Ορφανός “Υποχρέωση της Πολιτείας να
στηρίξει τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις”
Την πεποίθηση ότι η Πολιτεία προτίθεται να λάβει µέτρα
που θα συντείνουν στην τόνωση της επιχειρηµατικότητας,
εξέφρασε ο υπουργός Μακεδονίας και Θράκης, Γιώργος
Ορφανός.
Κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε µε τον πρόεδρο
του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ),
Παναγιώτη Παπαδόπουλο, ο κ. Ορφανός αναφέρθηκε στις
πρωτοβουλίες που µπορούν να προσδώσουν µια νέα
δυναµική στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
“Το άνοιγµα της αγοράς µε λύσεις που θα ενισχύουν την
ρευστότητα, η µείωση της φορολογίας και η ρύθµιση των
οφειλών σε περισσότερες δόσεις για εκείνους που έχουν
υποχρεώσεις στην εφορία και στα ασφαλιστικά ταµεία
µπορούν να αλλάξουν το τοπίο”, δήλωσε ο υπουργός
Μακεδονίας και Θράκης.
Από την πλευρά του, ο κ. Παπαδόπουλος εκτίµησε πως το
ΥΜΑΘ θα συµβάλλει στην προσπάθεια επίλυσης των
προβληµάτων των βιοτεχνών. “Ευελπιστούµε ότι θα θέσει
προτεραιότητα στα προβλήµατα που απασχολούν την
πόλη και τους επιχειρηµατίες της”, σηµείωσε ο πρόεδρος
του ΒΕΘ.

∆ιοργάνωση Σεµιναρίων Υγιεινής
και Ασφάλειας Τροφίµων από 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
ης
Κοινοβουλίου και του 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.
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 :
sme-industry@veth.gov.gr

ΖΗΤΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Επιχειρηµατικό φόρουµ και Β2Β συναντήσεις

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Η Πρεσβεία της Ελλάδος στην ΄Αγκυρα µας ενηµερώνει ότι
το τελευταίο δεκαήµερο του Νοεµβρίου , πρόκειται να
πραγµατοποιηθούν Ελληνο-Τουρκικό φόρουµ και Β2Β
επιχειρηµατικές συναντήσεις στη Σµύρνη , υπό την αιγίδα
της Πρεσβείας.

Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Βουλγαρία, µας ενηµερώνει ότι η
εταιρία : OPTIMA MEBEL – Εργ. Επίπλων στη Σόφια,
Βουλγαρία - τηλ. +3592 9946449, +359 894 616969- site :
www.optimamebel.com ενδιαφέρεται να συνεργαστεί µε
παραγωγούς αφρώδους πολυουρεθάνης στην Ελλάδα.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στην Βουλγαρία, www.agora.mfa.gr/bg60.
∆ΙΑΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΕ ΑΓΟΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ
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.

Οι οργανωτικοί πυλώνες, από ελληνικής πλευράς , είναι η
Κεντρική ΄Ενωση Επιµελητηρίων Ελλάδος και το Enterprise
Greece.
Το Φόρουµ θα εστιαστεί κυρίως στους τοµείς ανανεώσιµων
πηγών ενέργειας, τροφίµων και αγροτικών προϊόντων,
τουρισµού, real estate, κατασκευών και δοµικών υλικών ,
ναυτιλίας µεταφορών, logistics, κ.α.
Η προθεσµία υποβολής δηλώσεων συµµετοχής είναι µέχρι
της 30 Ιουλίου 2014 και υποβάλετε στην Κεντρική ΄Ενωση
Επιµελητηρίων Ελλάδος και το Enterprise Greece µε
κοινοποίηση στην Πρεσβεία. Αίτηση συµµετοχής υπάρχει
αναρτηµένη
στον
διαδικτυακό
τόπο
agora
(http://www.agora.mfa.gr/fontoffice/portal.asp?cpage=NODE
&cnode=57&fid=40735).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν
να επικοινωνούν στo ΒΕΘ τηλ. 2310 241383, Fax 2310
232668 και στην ΚΕΕΕ, τηλ: 210 3387104 , (-106), Fax: 210
3622320, e-mail: keeuhcci@uhc.gr .

Τηλ επικοινωνίας, 00905349746456, 00902126035554
www.argonautes-marketing.com, e-mail: ntriantafi@gmail.com
ΤΟΥΡΚΙΑ

Πρόγραµµα χρηστών στην αγορά εργασίας Ν.
Θεσσαλονίκης

Το Ελληνοτουρκικό Επιµελητήριο Βορείου Ελλάδος µας
ενηµερώνει ότι οι προσφορές και ζητήσεις από Τουρκία του
µηνός Ιουνίου , έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
επιµελητηρίου
www.grtrchamber.org,
e-mail
:
secretary@grtrchamber.org..

Το Κέντρο Πρόληψης ΕΛΠΙ∆Α προσκαλεί την Τετάρτη 16
Ιουλίου 2014 και ώρα 17.30 – 20.30, στα γραφεία του (
Ησιόδου 10 – Ν. Κρήνη ) στα πλαίσια του προγράµµατος «
ΣΧΕ∆ΙΑ », Τοπικό Σχέδιο Ενσωµάτωσης Πρώην Χρηστών
στην Αγορά εργασίας Ν. Θεσσαλονίκης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
απευθύνονται στο τηλ. 2310 365177 -8 φαξ 2112 686845.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το πρόγραµµα στο
τηλέφωνο 2310 442043 -4, φαξ 2310 442043 ή στο e-mail :
kpelpida@gmail.com

Επιχειρηµατικά νέα
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 Ιούλιο
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
ΟΥΚΡΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στην Οδησσό απέστειλε συνοπτικό
µηνιαίο δελτίο µηνός Ιουνίου 2014 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 .

Παράταση Προγραµµάτων « Μεταποίηση στις Νέες
Συνθήκες » και « Νέα – Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα »
Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας µας
ενηµερώνει για την έγκριση παράτασης , έως 30/11/2014 ,
για την ολοκλήρωση των ενταγµένων έργων στα
προγράµµατα « Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες » και «
Νέα – Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα » .
Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στο e-mail :
dmin.sec@mindev.gov.gr

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις ∆ιεθνείς
Σπουδές του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας
Το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας µας ενηµερώνει για την
προκήρυξη Πρόγραµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις
∆ιεθνείς Σπουδές, του τµήµατος Ευρωπαϊκών Σπουδών.
Το πρόγραµµα προσφέρει εξειδικευµένη εκπαίδευση στις εξής
κατευθύνσεις :
•
∆ιεθνείς σπουδές µε εξειδίκευση : Ευρωπαϊκές
σπουδές και διπλωµατία
•
∆ιεθνείς σπουδές µε εξειδίκευση : Στρατηγικές
σπουδές και ∆ιεθνή πολιτική.
Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στο τηλ. 2310
891507, e-mail : aadam@uom.gr & ablouchoutzi@uom.gr

∆ιαγωνισµοί στην Ελλάδα
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15/07/2014 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "108ο ΚΑΙ 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ"
τηλ. 210 5272445
15/07/2014 ΑΡ. ∆ΙΑΚ. 9/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ
Μ.Α.Φ.
ΤΗΛ. 2413 504379

1) 15/07/2014 ΑΡ.∆ΙΑΚ. 14/2014 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ (ΒΟΕΙΟ, ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ,
ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ, ΑΡΝΙ) 2) 18/07/2014 ΑΡ.∆ΙΑΚ. 15/2014 ΑΝΟΙΚΤΟΣ
∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ∆ΩΝ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΗΛ. 210 4969163
16/07/2014 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕ
ΚΛΕΙΣΤΕΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΑΙ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΤΗΛ. 2310552957
17/07/2014 ΑΡ. ∆ΙΑΚ. 15/2014 ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΤΗΛ. 2310 99306
17/07/2014 ΑΡ. ∆ΙΑΚ. 006/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ
ΓΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΣΤΟ
ΧΩΡΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
(ΓΙΑΤΡΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ)
ΤΗΛ. 2313 324374
1) 18/07/2014 ΑΡ. ∆ΙΑΚ. 2012/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ.
2) 21/07/2014 ΑΡ. ∆ΙΑΚ. 2005/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ.
3) 30/07/2014 ΑΡ. ∆ΙΑΚ. 11/2014 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ
18/07/2014 ΑΡ. ∆ΙΑΚ. ∆.53/13 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΕΝΤΕΚΑ (11) Α/Φ G-164, ∆ΕΚΑΤΡΙΩΝ (13) Α/Κ
R1340-Α1 ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 359 ΜΑΕ∆Υ ΤΗΛ. 210 8705013
21/07/2014 ΑΡ. ∆ΙΑΚ. 2/2014 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΧΥΤΑ ΠΑΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
ΤΗΛ. 22843 60146
21/07/2014 ΑΡ. ∆ΙΑΚ. 1/2014 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙ∆ΟΥΣ "ΥΠΟ∆ΟΜΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ" ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ. ΤΗΛ. 210 6988442

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΑΕ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
"ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ"
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ
ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙ∆ΙΚΩΝ
ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ"
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΤΖΑΝΕΙΟ"

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

∆ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
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22/07/2014 ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ CPV ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΕΤΗ ΤΗΛ. 2313 308154

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ "Γ.
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - Ο ΑΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ"

363

22/07/2014 ΑΡ. ∆ΙΑΚ. 14015 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΟΥ ΜΗ
ΤΡΟΧΑΙΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ
ΤΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
&
ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ/ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΗΛ. 210 5297229

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΩΝ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.

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.

