Νοέµβριος 2013

Έτος 12ο

Τεύχος 44

Κατά µέσο, δε, όρο η µείωση των εσόδων αγγίζει το 45%.

Έρευνα ΒΕΘ: Η αβεβαιότητα για το µέλλον βυθίζει την
οικοδοµική δραστηριότητα
Επτά στους δέκα Θεσσαλονικείς δεν θεωρούν ασφαλή
επένδυση το ακίνητο
Παρελθόν φαίνεται να αποτελεί για επτά στους δέκα
καταναλωτές και οκτώ στους δέκα βιοτέχνες της
Θεσσαλονίκης, που δραστηριοποιούνται σε επαγγέλµατα
συναφή µε την οικοδοµή, η άποψη ότι η απόκτηση κατοικίας
είναι ασφαλής επένδυση.
Η αλλεπάλληλη επιβολή, συχνά ευφάνταστων, φόρων οδηγεί
ολοένα και περισσότερους να αναθεωρούν την εκτίµηση ότι η
αγορά κατοικίας αποτελεί απάγκιο για τις όποιες
αποταµιεύσεις.
Μάλιστα για εννιά στους δέκα επιχειρηµατίες η κρίση στην
οικοδοµή θα παραταθεί για περισσότερα από τέσσερα
χρόνια, γεγονός που δηµιουργεί έντονη ανησυχία για το
µέλλον του κλάδου, που χρόνο µε το χρόνο καταγράφει
ολοένα και πιο αποκαρδιωτικά αποτελέσµατα.
Τα στοιχεία προκύπτουν από έρευνα µε θέµα «Το παρόν και
το µέλλον των επαγγελµάτων που σχετίζονται µε την
οικοδοµική δραστηριότητα» και διενεργήθηκε για λογαριασµό
του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) από την
εταιρεία δηµοσκοπήσεων Interview, το διάστηµα 16 έως 18
Οκτωβρίου.
Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε δείγµα 770 ατόµων και
συγκεκριµένα σε 405 επιχειρήσεις – µέλη του επιµελητηρίου
(ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ανελκυστήρες, καυστήρες,
υδραυλικά-καλοριφέρ,
ελαιοχρωµατιστές,
τοποθέτηση
πλακιδίων, κλιµατιστικά, ξυλουργικές εργασίες, αποχετευτικά,
γυαλί, σιδηροκατασκευές, αλουµινοκατασκευές, κουφώµατα,
τζάκια κ.α.), σε 310 καταναλωτές και 55 δικηγόρους και
συµβολαιογράφους.
Οκτώ στους δέκα βλέπουν µείωση τζίρου
Ζοφερή καταγράφεται η εικόνα στα ταµεία των επιχειρήσεων
που ‘ζουν’ από την οικοδοµική δραστηριότητα. Είναι
χαρακτηριστικό ότι σε ερώτηση σχετική µε το τζίρο στο
εννεάµηνο του τρέχοντος έτους έναντι του αντίστοιχου
περσινού το 79% απαντά ότι το είδε να συρρικνώνεται, το
17% να παραµένει στα ίδια επίπεδα και µόλις το 4% να
καταγράφει αύξηση.

Το 85% αγγίζει η πρόθεση για διατήρηση προσωπικού κατά
το επόµενο διάστηµα, το 2% για πρόσληψη και το 13% για
απόλυση.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι επιχειρήσεις που συµµετείχαν στην
έρευνα και διαθέτουν προσωπικό αποτελούν το 44% του
δείγµατος, ενώ οι αυτοαπασχολούµενοι το 56%.
Επιπλέον η τάση διατηρησιµότητας αν και µοιάζει υψηλή,
είναι περισσότερο «αναπόφευκτη», καθώς η πλειονότητα
αυτών που δηλώνουν ότι έχουν προσωπικό κάνουν λόγο για
ένα εργαζόµενο.
Η ψυχολογία βαρόµετρο για την αγορά ακινήτων
Την αβεβαιότητα για το µέλλον, την κακή ψυχολογία των εν
δυνάµει αγοραστών, την δύσκολη πρόσβαση στο δανεισµό
και τις αντικειµενικές αξίες δείχνει ο επιχειρηµατικός κόσµος
ως τις κυριότερες παραµέτρους που οδήγησαν σε ύφεση την
αγορά ακινήτων.
Πιο συγκεκριµένα στην ερώτηση «τι κατά τη γνώµη σας
οδήγησε στην ύφεση την αγορά ακινήτων;», οι συµµετέχοντες
είχαν τη δυνατότητα τριών επιλογών, το 56,4% απάντησε η
αβεβαιότητα για το µέλλον, το 41,9% η δύσκολη πρόσβασή
στο δανεισµό, το 32,5% η κακή ψυχολογία ως απόρροια της
οικονοµικής κρίσης, το 32,9% οι αντικειµενικές αξίες, το
11,1% η ακόρεστη δίψα του Έλληνα για το σπίτι, ενώ το 8,1%
η υπερπροσφορά ακινήτων.
Ζητούν µείωση ή και κατάργηση φόρων
Τη µείωση ή και κατάργηση των φόρων που επιβαρύνουν το
ακίνητο (µεταξύ άλλων: χαράτσια, ΦΑΠ, φόρος µεταβίβασης)
θεωρεί το 79,1% ως σηµαντικότερο κίνητρο προκειµένου να
δοθεί εκ νέου ώθηση στην αγορά ακινήτου. Το 43,2% θεωρεί
κινητήριο µοχλό τη µείωση του ΦΠΑ στο 13%, σε οτιδήποτε
αφορά την οικοδοµή, ενώ το 35% ζητά πρόσβαση στο
δανεισµό. Στην ίδια ερώτηση που σηµειωτέον οι
συµµετέχοντες είχαν τη δυνατότητα τριών επιλογών, το
17,5% ζητά εξίσωση των αντικειµενικών αξιών µε τις
τρέχουσες εµπορικές, το 17,1% την ελαχιστοποίηση ή και
κατάργηση των εξόδων κατά τη µεταβίβαση, ενώ το 7,7% την
αξιοποίηση προγραµµάτων του ΕΣΠΑ που έχουν σχέση µε
την οικοδοµική δραστηριότητα.
Απόρροια της αρνητικής συγκυρίας που έχει διαµορφωθεί
στο χώρο της οικοδοµής είναι το 83% των επιχειρηµατιών να
απαντά ότι δεν θεωρεί ότι η αγορά ακινήτων είναι η καλύτερη
επένδυση, ενώ θετική άποψη έχει το 17%.
Απαισιόδοξο για το µέλλον του κλάδου εµφανίζεται το 88%
των ερωτηθέντων καθώς εκτιµά ότι η κρίση στην οικοδοµή θα

διαρκέσει επί µακρόν, το 10% τρία µε τέσσερα χρόνια και µόλις
το 2% ένα µε δύο.
Αποστοµωτική είναι η απάντηση στην ερώτηση «πιστεύετε ότι
η κυβέρνηση καταβάλλει προσπάθειες για την ανάσχεση της
κρίσης στον κατασκευαστικό κλάδο;». Το 93% απαντά
αρνητικά και µόλις το 7% εκτιµά ότι η κυβέρνηση καταβάλλει
προσπάθειες για την ανακοπή της φθίνουσας πορείας στον
κατασκευαστικό κλάδο.
Τέσσερις στους δέκα χρωστούν στον ΟΑΕΕ ένα έως δύο
χρόνια
Σε βρόγχο εξελίσσεται για πολλούς βιοτέχνες η κάλυψη των
υποχρεώσεων τους προς τον ΟΑΕΕ. Πιο συγκεκριµένα σε
σχετική ερώτηση δύο στους δέκα βιοτέχνες απαντούν ότι δεν
µπορούν να ανταποκριθούν στις οφειλές τους προς τον ΟΑΕΕ,
έξι στους δύο πληρώνουν κανονικά τις εισφορές τους προς το
Ταµείο τους, ενώ δύο στους δέκα έχουν µπει σε ρύθµιση
οφειλών.
Μάλιστα από αυτούς που απάντησαν ότι έχουν οφειλές προς
τον ΟΑΕΕ, το 44% λέει ότι έχει σταµατήσει να πληρώνει ένα µε
δύο χρόνια, το 32% λιγότερο από χρόνο, ενώ το 24%
περισσότερο από δύο χρόνια.
Εννέα στους δέκα καταναλωτές βλέπουν µείωση τιµών το
τελευταίο χρόνο
Η δυσκολία εξασφάλισης δανειοδότησης αποτελεί για το 54%
των καταναλωτών µελανό σηµείο για την αγορά ακινήτου, ενώ
για το 40,9% η αβεβαιότητα για το µέλλον. Την ίδια ερώτηση µε
αυτή που υποβλήθηκε στους επιχειρηµατίες («τι κατά την
άποψη σας οδήγησε στην ύφεση την αγορά ακινήτων;»)
κλήθηκαν να απαντήσουν και οι καταναλωτές, οι οποίοι είχαν
επίσης τη δυνατότητα τριών επιλογών. Για το 33% οι
αντικειµενικές αξίες ήταν αυτές που οδήγησαν την αγορά
ακινήτων σε ύφεση, για το 34,5% η κακή ψυχολογία, για το 9%
η υπερπροσφορά ακινήτων και για το 8% η ακόρεστη δίψα του
Έλληνα για την απόκτηση κατοικίας.
Το 90% των ερωτηθέντων προκρίνει ως καλύτερη λύση για την
επιστροφή της κτηµαταγοράς σε τροχιά ανάπτυξης, τη µείωση
ή και κατάργηση των φόρων που επιβαρύνουν το ακίνητο, το
27% την εξίσωση των αντικειµενικών αξιών µε τις πραγµατικές,
το 30% την ευκολότερη πρόσβαση στο δανεισµό, το 38% την
ελαχιστοποίηση ή και κατάργηση των εξόδων µεταβίβασης, το
26% τη µείωση του ΦΠΑ και το 19% την αξιοποίηση
προγραµµάτων του ΕΣΠΑ που έχουν σχέση µε την οικοδοµική
δραστηριότητα.
Για το 68% των καταναλωτών η αγορά ακινήτου δεν αποτελεί
πλέον την καλύτερη επένδυση, ενώ διαφορετική άποψη έχει το
32%.
Η αρνητική οικονοµική συγκυρία έχει οδηγήσει το 76% στην
αναβολή ανακαίνισης της κατοικίας του, το 8% στην αναβολή
κτισίµατος και το 16% στην αγορά ακινήτου.
Μείωση στις τιµές ακινήτων (τόσο προς πώληση όσο και προς
ενοικίαση) βλέπει τον τελευταίο χρόνο το 90%, το 8% εκτιµά ότι
παρέµειναν ίδιες, ενώ το 2% ότι αυξήθηκαν.
Για το επόµενο διάστηµα το 65% των ερωτηθέντων αναµένει
πτώση τιµών, το 33% σταθεροποίηση και το 2% αύξηση.
Στα «τάρταρα», µέσα σε µία τριετία, ο τζίρος δικηγόρων –
συµβολαιογράφων

Παρατείνεται για δύο µήνες η κλαδική σύµβαση για
500.000 εµποροϋπαλλήλους
Μεγάλη ανατροπή στην υπόθεση της κλαδικής σύµβασης
των εµποροϋπαλλήλων στο παρά πέντε της λήξης ισχύος
της. Αργά χθες το βράδυ, ΕΣΕΕ και ΓΣΕΒΕΕ αποφάσισαν
την υπογραφή ενός πρωτοκόλλου συµφωνίας το οποίο θα
προβλέπει τη διατήρηση για άλλους δύο µήνες, της
κλαδικής σύµβασης που έληγε σήµερα.
∆ηλαδή η σύµβαση θα ισχύσει µέχρι το τέλος του χρόνου
και έως τότε έµποροι και εµποροϋπάλληλοι θα καθίσουν
στο τραπέζι προκειµένου να συµφωνήσουν στην σύµβαση
που θα τεθεί σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2014.
Υπενθυµίζεται ότι η οριστική λήξη της ισχύος της κλαδικής
σύµβασης των εµπορικών επιχειρήσεων και η δυνατότητα
επαναρύθµισης των αµοιβών (µισθών και επιδοµάτων) µε
ατοµικές συµβάσεις εργασίας θα έφερνε µειώσεις
αποδοχών από 32% έως και 55% για 500.000
εµποροϋπαλλήλους
Την ανατροπή γνωστοποίησε πριν υπάρξει η νέα
συµφωνία για παράταση, ο πρόεδρος της Εθνικής
Συνοµοσπονδίας Ελληνικού Εµπορίου Β. Κορκίδης
υπογραµµίζοντας ότι “η έναρξη της µετενέργειας, από
1/11/2013, θα σηµάνει την µετατροπή των συµβάσεων σε
ατοµικές
ενώ
για
τους
νεοπροσλαµβανόµενους
υπαλλήλους θα ισχύουν τα κατώτατα όρια µισθών που είναι
586 ευρώ και 511 ευρώ για τους εργαζόµενους κάτω των
25 ετών, αντί των 860 ευρώ” (-31,8% και - 40,58%,
αντίστοιχα). Οι µειώσεις των αποδοχών θα είναι, ωστόσο,
ακόµη υψηλότερες αν συνυπολογιστούν οι απώλειες από:
1. Την κατάργηση, µε µονοµερή απόφαση του εργοδότη,
σειράς “έξτρα” επιδοµάτων που δεν µετενεργούν
(ταµειακών λαθών 5%, επιµόρφωσης πωλητών 10%,
προϊσταµένου 20% κ.α.). Τα µόνα επιδόµατα που
µετενεργούν είναι τα επιδόµατα πολυετίας (µε βάση τα έτη
υπηρεσίας που είχαν συµπληρωθεί έως το 2012), τέκνων,
πτυχίου και επικίνδυνης εργασίας .
2. Την επαναδιαπραγµάτευση, σε ατοµικό επίπεδο, των
µισθών µε “πάτωµα” ασφαλείας τα νοµοθετηµένα όρια που,
ανάλογα µε τα έτη υπηρεσίας, κυµαίνονται για τον άγαµο
από 586 ευρώ – 761,90 ευρώ (510,95 ευρώ – 562,05 ευρώ
για όσους είναι ηλικίας κάτω των 25ετών) και για τον
έγγαµο από 644,69 ευρώ – 820,51 ευρώ (για τους κάτω
των 25 ετών από 562,02 ευρώ – 613,15 ευρώ) µεικτά. Η
απώλεια, εφόσον υπάρξει συµφωνία εργαζόµενου –
εργοδότη, µπορεί να φτάσει ακόµη και στο 55% για έγγαµο
πωλητή στο τελευταίο µισθολογικό κλιµάκιο (η κλαδική
σύµβαση προέβλεπε 1.827,10 ευρώ ενώ το ανώτατο
θεσµοθετηµένο όριο είναι τα 820,51 ευρώ).

Επιχειρηµατικά νέα
ΚΥΠΡΟΣ

Για µείωση του τζίρου τους κατά µέσο όρο κατά 82% την τριετία
2010-2012, αναφορικά µε τη δραστηριότητα τους που
σχετίζεται µε το ακίνητο, κάνουν λόγο δικηγόροι και
συµβολαιογράφοι.
Στην ερώτηση «τι κατά την άποψή σας θα µπορούσε να δώσει
εκ νέου ώθηση στην αγορά ακινήτων;» (οι επιλογές ήταν τρεις)
το 95% απάντησε η µείωση ή και κατάργηση φόρων που το
επιβαρύνουν, το 55% η πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισµό,
το 25% η ελαχιστοποίηση ή και κατάργηση των εξόδων κατά τη
µεταβίβαση και το 90% η µείωση του ΦΠΑ.

Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Λευκωσία, απέστειλε δελτίο
οικονοµικής και επιχειρηµατικής επικαιρότητας Κύπρου,
Οκτώβριος 2013.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν
να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στη Λευκωσία, agora.mfa/gr/cyprus@mfa.gr ή
την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr

Εκθέσεις στην Ελλάδα
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2 ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΒΟΙΩΤΙΑ 2013
Πόλη : κλειστό χώρο εργοστασίου της UNICOT, Λειβαδιά
Ηµεροµηνία : 20-25 Νοεµβρίου 2013
Εκθέµατα : κατοικία, υπηρεσίες, αυτοκίνητο & µηχανή, τρόφιµα,
ποτά.
Πληροφορίες : Επιµελητήριο Βοιωτίας, κο Μποτονάκη
Σοφοκλή,
τηλ. 22610 28281, φαξ 22610 21347, site :
www.expoviotia.gr
E – LEARNING EXPO 2013
Πόλη : Συνεδριακό Κέντρο ΕΕ∆Ε (Λεωφ. Ιωνίας 200 και
Ιακωβάτων 61, Αθήνα)
Ηµεροµηνία : 14 - 15 ∆εκεµβρίου 2013
Εκθέµατα : Καινοτοµία στην εκπαίδευση για ενεργούς
πολίτες
Πληροφορίες : κα Ιουλία Κωνσταντινίδου, τηλ: +30 694 78 25
183, φαξ: +30 211 0121603,
e-mail:
info[at]elearningexpo.gr, site : www.elearningexpo.gr

Εκθέσεις στον κόσµο
th
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INTERNATIONAL EXHIBITION FOR AGRICULTURE,
FOOD, FOOD PROCESSING AND PACKAGING – IRAQ
AGROFOOD
Πόλη: Ιράκ
Ηµεροµηνία: 18 - 21 Νοεµβρίου 2013
Εκθέµατα: γεωργικά προϊόντα, τρόφιµα, και επεξεργασία και
συσκευασία
Πληροφορίες: κα ∆έσποινα Μελέντη, κιν.: +306942012511
e-mail: dmelenti@newgenesis.gr

Συνέδρια στην Ελλάδα
Επιχειρηµατικό συνέδριο Exports Money Conference 2013

Επιχειρηµατική αποστολή στη Τζέντα
Το Αραβοελληνικό Επιµελητήριο Εµπορίου και Αναπτύξεως,
διοργανώνει επιχειρηµατική αποστολή από 7 – 11 ∆εκεµβρίου
2013, στη Σαουδική Αραβία (Τζέντα).
Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συµµετοχής (έως
1.11.2013), οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν στο
τηλ. 210 6711210 και 210 6726882 εσωτ. 110 & 103, κ. Μαρία
Βεστάρκη
&
΄Αννα
Σακούρ,
e-mail:
admin@arabgreekchamber.gr,
info@arabgreekchamber.gr,
κεντρικού e-mail : chamber@arabgreekchamber.gr .
Επιχειρηµατική αποστολή στη Βαρσοβία
Ο Ελληνικός Οργανισµός Εξωτερικού Εµπορίου ΟΠΕ ΑΕ,
διοργανώνει επιχειρηµατική αποστολή για τον κλάδο
τροφίµων-ποτών από 8 – 11 ∆εκεµβρίου 2013,
στη
Βαρσοβία της Πολωνίας.
Οι τοµείς που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον,
αντιστοιχούν σε διαπιστωµένες ανάγκες της Πολωνικής αγοράς
είναι: Τρόφιµα-ποτά, ελαιόλαδο, τυροκοµικά και τυποποιηµένα
ιχθυηρά, ιδίως delicatessen όπως π.χ.: αυγοτάραχο,
ρακόµελο, λικέρ µαστίχας, µαρµελάδες, κλπ.
Η συµµετοχή στην αποστολή, σας δίνει τη δυνατότητα:
- να πραγµατοποιήσετε προκαθορισµένες συναντήσεις µε τις
κατάλληλες επιχειρήσεις
- να διερευνήσετε τις δυνατότητες συνεργασίας
- να ενηµερωθείτε για τον ανταγωνισµό και τις συνθήκες
αγοράς
Το κόστος συµµετοχής ανέρχεται σε 350 ευρώ πλέον ΦΠΑ
23% ανά εταιρεία, προκειµένου να καλυφθεί το κόστος
οργάνωσης της αποστολής που περιλαµβάνει:
- ατοµικό πρόγραµµα επιχειρηµατικών συναντήσεων από
εξειδικευµένη εταιρία σε συνεργασία µε το Επιµελητήριο
Βαρσοβίας
- διερµηνεία γραµµατειακή υποστήριξη ενοικίαση αιθουσών για
την πραγµατοποίηση των
επιχειρηµατικών συναντήσεων
και διοργάνωση εκδήλωσης.
- ενοικίαση αιθουσών για την πραγµατοποίηση των
επιχειρηµατικών συναντήσεων και διοργάνωση εκδήλωσης.

H Ethos Media S.A. σε συνεργασία µε την ‘Ενωση
∆ιπλωµατικών
Υπαλλήλων
Οικονοµικών
Εµπορικών
Υποθέσεων (ΕΝ∆Υ ΟΕΥ) διοργανώνουν το επιχειρηµατικό
συνέδριο Exports Money Conference 2013, καθώς και την
απονοµή βραβείων υποβοήθησης εξαγωγών Exports
Ecosystem Awards 2013, την Παρασκευή 15 Νοεµβρίου
2013, στο ξενοδοχείο Divani Apollon Palace & Thalasso,
στο Καβούρι, Αθήνα.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συµµετοχής (έως
17.10.2013), οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν στο
τηλ.2310 510047, κ. Κλέοβουλος Μπούζος, και στο e-mail:
kleo@hepo.gr

Το συνέδριο πραγµατοποιείται υπό την αιγίδα του
Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας το οποίο απευθύνεται σε όλους
όσους δραστηριοποιούνται στον τοµέα των εξαγωγών ή
ενδιαφέρονται να αναπτύξουν εξαγωγική δραστηριότητα.

Σε δηµόσια διαβούλευση το νέο Ασφαλιστικό

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το συνέδριο στο
τηλέφωνο
210
9984950,
ή
στο
e-mail
:
moneyconferences@ethosmedia.eu

Το Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδος στη Λουµπλιάνα, µας απέστειλε
στοιχεία για την αγορά ( παραγωγή και εµπόριο ) αλουµινίου
και ειδών από αλουµίνιο στη Σλοβενία.

∆όθηκε την Πέµπτη 31 Οκτωβρίου 2013, σε δηµόσια
διαβούλευση το νέο ασφαλιστικό νοµοσχέδιο.
Το νοµοσχέδιο παρέχει µια σειρά συνεκτικών διατάξεων που
αποσκοπούν πρωτίστως στην άµβλυνση ανισοτήτων και
αδικιών του ασφαλιστικού συστήµατος , στην ουσιαστική
ενδυνάµωση της εισπρακτικής ικανότητας των Ταµείων, αλλά
και στη δυνατότητα ρύθµισης των οφειλών των δανειοληπτών
του πρώην Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας.
Στη ουσία εξευρίσκονται πόροι 500.000.000 ευρώ
και
ολοκληρώνει τον κύκλο «νοικοκυρέµατος» του Ασφαλιστικού ,
εξοπλίζοντας τα Ταµεία µε θεσµικά εργαλεία που βελτιώνουν
δραστικά την εισπρακτική ικανότητα τους, ανέφερε ο Υπουργός
Εργασίας Γιάννη Βρούτσης.

Τα στοιχεία έχουν αναρτηθεί σε ηλεκτρονική µορφή και στη
διαδικτυακή πύλη Agora : http://www.agora.mfa.gr/si108

Μπορείτε να συµµετέχετε στη δηµόσια διαβούλευση στον
ιστότοπο www.Opengov.gr

Στοιχεία για την αγορά αλουµινίου
στη Σλοβενία

∆ιαγωνισµοί στην Ελλάδα
ης
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05/11/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 22979 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ης
ΤΗΣ 2 ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΡΟ∆Ο ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΤΗΛ: 213
2004278

∆ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

663

05/11/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1279/27-09-2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
21 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ ΙΙΙ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ ΣΤΟ
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ» ΤΗΛ: 210 5531425

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ
Ι∆ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

683

05/11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "14 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ" ΤΗΛ: 210 5272445

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΕ

684

05/11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ" ΤΗΛ: 210 5272445

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΕ

685

05/11/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 16/2013 ΜΑΤΑΙΩΣΗ & ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ Ι∆ΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ
ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟΥ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΤΗΛ: 213 2161736

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

615

1. 06/11/2013 ∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ, 2.
27/11/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
(ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕ∆ΙΑ), 3. 18/12/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TRANDUSERS, 4. 19/11/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ» ΤΗΛ.: 2313 303145

∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
ΑΧΕΠΑ & ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

664

06/11/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 3/13 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«ΠΛΑΚΕΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ» ΤΗΛ: 2310 438660

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

665

06/11/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10 ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ ΤΗΛ: 210 3483163

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ»

666

06/11/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 17/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΤΗΛ: 210 4969163

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ
ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ

619

1. 12/11/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΒΑΛΒΙ∆ΕΣΟΜΙΛΙΑΣ ΤΥΠΟΥ
PROVOX II», 2. 10/12/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΕΤ ΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΥΠΟΥ Ι & ΤΥΠΟΥ ΙΙ ΓΙΑ ΜΠΚ, 3. 05/11/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
«ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΟΣΤΕΟΠΩΡΩΣΗΣ», 4.26/11/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ» ΤΗΛ.:2313 303145

∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
ΑΧΕΠΑ & ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

672

12/11/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 33/2013 ∆ΗΜΟΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΝΟΣ (1) ΜΙΚΡΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ (ΤΥΠΟΥ MINI VAN) ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΗΠΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΗΛ: 2313 317532

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

674

12/11/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 13070 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΑΣΙ∆ ΤΗΛ: 210 5297229

ΟΣΕ ΑΕ

686

12/11/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ (ΛΑΒΙ∆ΕΣ-ΨΑΛΙ∆Ι-ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ κλπ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΚΑΡ∆ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΗΛ: 2310 350190

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ"

ο

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

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.

