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Τα Βιοτεχνικά Επιµελητήρια της χώρας
εκπέµπουν SOS για τη βιωσιµότητα του
επιµελητηριακού θεσµού
Τις φωνές τους προτίθενται να ενώσουν τα αµιγή Βιοτεχνικά
Επιµελητήρια Θεσσαλονίκης, Αθηνών, Πειραιά καθώς και το
Επαγγελµατικό και Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Ροδόπης, σε µία
προσπάθεια για τη διατήρηση της βιωσιµότητας των
επιµελητηρίων, µετά την 1η Ιανουαρίου του 2015, οπότε και
καταργείται η υποχρεωτικότητα εγγραφής σε αυτά. Μάλιστα οι
διοικητικές επιτροπές των τεσσάρων επιµελητηρίων αναµένεται
να συναντηθούν άµεσα, προκειµένου να συντονίσουν τις
επόµενες ενέργειές τους.
Το θέµα της επικείµενης συνάντησης των επιµελητηρίων
συζητήθηκε σε συνάντηση του προέδρου του Βιοτεχνικού
Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης, Παναγιώτη Παπαδόπουλου και
του προέδρου του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Αθηνών, Παύλου
Ραβάνη. Ο κ. Ραβάνης, µάλιστα συµµετείχε και στη συνεδρίαση
του διοικητικού συµβουλίου του ΒΕΘ, όπου τέθηκε επί τάπητος
η επόµενη ηµέρα των επιµελητηρίων αλλά και η δεινή
κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η βιοτεχνία.
Τόσο ο κ. Παπαδόπουλος, όσο και ο κ. Ραβάνης επισήµαναν
την αξία του ρόλου των επιµελητηρίων, τονίζοντας ότι
αποτελούν το µοναδικό σηµείο προώθησης και δικτύωσης της
τοπικής οικονοµίας και κατά συνέπεια ο επιχειρούµενος
αφανισµός τους θα οδηγήσει στη µαταίωση της τοπικής και
περιφερειακής ανάπτυξης.
«Επιθυµούµε
αναβαθµισµένα,
και όχι
καθηµαγµένα,
επιµελητήρια που θα µπορούν να συνεισφέρουν στο επιχειρείν.
Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να ξεκινήσει ένας διάλογος για την
αντιµετώπιση του προβλήµατος της οικονοµικής βιωσιµότητας
των επιµελητηρίων και να δοθεί λύση. Η συζήτηση θα πρέπει
να συνδεθεί µε τον εκσυγχρονισµό του επιµελητηριακού
θεσµού, βάσει των ίδιων των προτάσεων των επιµελητηρίων»
τόνισε ο πρόεδρος του ΒΕΘ.

Οφειλές στο ΙΚΑ
Σε κατασχέσεις καταθέσεων για βεβαιωµένες οφειλές
εισφορών από… 50 ευρώ και πάνω και ακινήτων αν
υπάρχουν οφειλές πάνω από 500 ευρώ, θα προχωρεί το
ΙΚΑ, τηρώντας, ωστόσο, το όριο του «ακατάσχετου» επί
µισθών, συντάξεων και επιδοµάτων που προβλέπει η
νοµοθεσία για τα χρέη προς το ∆ηµόσιο και είναι τα 1.500
ευρώ.
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Το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης
στην 79 ∆ΕΘ
Στη µεγάλη γιορτή της πόλης, και όχι µόνο, που διοργανώνει
από τις 6 έως τις 14 Σεπτεµβρίου η ∆ΕΘ-Helexpo προτίθεται να
συµµετάσχει το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ).
η
Ο λόγος για την 79 ∆ΕΘ, η οποία διατηρώντας τους βασικούς
άξονες της επιχειρηµατικότητας και της καινοτοµίας επιστρέφει
στον εµπορικό και διεθνή της χαρακτήρα, µε έµφαση στην
ανάδειξη και ανάπτυξη των εξαγωγικών δυνατοτήτων της
χώρας. Παράλληλα
ο συνδυασµός του εµπορικού και
επιχειρηµατικού περιεχοµένου της 79ης ∆ΕΘ µε το ποικίλο
πρόγραµµα ψυχαγωγικών εκδηλώσεων αναµένεται να
προσδώσουν την απαραίτητη δυναµική µιας πολυδιάστατης
διοργάνωσης.
Στο πλαίσιο αυτό και µε µοναδικό γνώµονα τη στήριξη των
µελών του και την επιχειρηµατικότητα, το ΒΕΘ, που εµπράκτως
την έχει αποδείξει κατ΄ επανάληψη, δεν θα µπορούσε να
απουσιάζει από τη φετινή ∆ΕΘ.
Οι επιχειρήσεις-µέλη του ΒΕΘ που ενδιαφέρονται να
συµµετέχουν στη διοργάνωση θα επωφεληθούν, υπό
προϋποθέσεις που προβλέπονται στην εκθεσιακή πολιτική του
επιµελητηρίου, από ειδική εκπτωτική τιµή και την επιδότηση του
επιµελητηρίου για ατοµικό stand 12 τετραγωνικών µέτρων.
Σηµειώνεται ότι ο συνολικός αριθµός των επιχειρήσεων που θα
επιδοτηθούν από το επιµελητήριο είναι περιορισµένος και θα
τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας. Οι ενδιαφερόµενοι
µπορούν να επικοινωνούν µε το Γραφείο ∆ηµοσίων Σχέσεων
του ΒΕΘ, στα τηλέφωνα: 2310 271708, 2310271854.

Εγκύκλιος ΟΑΕΕ για βιβλιάρια υγείας
Μόνοι όσοι δεν χρωστούν εισφορές ή έχουν ρυθµίσει τις
οφειλές τους και τηρούν τη ρύθµιση (δηλαδή καταβάλλουν
τις δόσεις) µπορούν να «καλύπτονται» από τον Οργανισµό
Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών για παροχές υγείας,
σύµφωνα µε εγκύκλιο του. Συγκεκριµένα, στην περίπτωση που ο
ασφαλισµένος διακόψει την άσκηση επαγγέλµατος δικαιούται
παροχές του κλάδου υγείας για ένα χρόνο από τη διακοπή της
ασφάλισης «υπό την προϋπόθεση εξόφλησης όλων των
οφειλοµένων εισφορών ή εφόσον έχει ρυθµίσει και τηρεί τους
όρους της ρύθµισης».

Στην τελική ευθεία το νέο ΕΣΠΑ µε ενισχύσεις 19,5 δισ. Ευρώ
∆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
ης
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.
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 :
sme-industry@veth.gov.gr

Παράταση µέχρι τις 30 Ιουνίου για τα ΛΑΕΚ 1-25 άτοµα
Παράταση, µέχρι τις 30 Ιουνίου, δόθηκε για την υποβολή
προτάσεων στο πρόγραµµα «Κατάρτιση ΟΑΕ∆-ΛΑΕΚ έτους
2014 για εργαζόµενους επιχειρήσεων που απασχολούν 125 άτοµα», που έχει προκηρύξει ο Οργανισµός Εργατικού
∆υναµικού (ΟΑΕ∆). Η υποβολή
των προτάσεων, που έληγε στις 31 Μαΐου, γίνεται
αποκλειστικά µέσω διαδικτύου στον κεντρικό κόµβο του
ΛΑΕΚ (http://laek.oaed.gr).
Το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) στο
πλαίσιο της προσπάθειας του για ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων – µελών του
συµµετέχει στην υλοποίηση του εν λόγω προγράµµατος.
Τα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης µε τα οποία
συνεργάζεται το ΒΕΘ είναι τα :
•Κ.Ε.Κ «∆ΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ», τηλέφωνο: 2310-567547
•Κ.Ε.Κ «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ», τηλέφωνο: 2310-500905
•Κ.Ε.Κ. «ΑΚΜΗ», τηλέφωνο:2310-283272
•Κ.Ε.Κ «Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε», τηλέφωνο:2310-545967
•Κ.Ε.Κ «ΙΑΣΩΝ», τηλέφωνο:2310-541850
•Κ.Ε.Κ «ΑΚΜΩΝ», τηλέφωνο:2317-775397

∆ράσεις για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και την
αντιµετώπιση των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης
δροµολογούνται άµεσα µέσω του νέου ΕΣΠΑ, προϋπολογισµού
19,520 δισ. ευρώ για την περίοδο 2014-2020.
Σύµφωνα µε ευρωπαϊκές πηγές, η ανώτερη κοινοτική ενίσχυση
στα νέα προγράµµατα θα φθάσει στο 80%, έναντι 95% που είχε
εγκριθεί την άνοιξη του 2010 κατά παρέκκλιση των κοινοτικών
κανονισµών
λόγω
της
κρίσης.
Τα
ποσοστά
της
συγχρηµατοδότησης θα αναπροσαρµοστούν ανάλογα µε το
ειδικό καθεστώς που θα διέπει κατά τη διάρκεια της επόµενης
προγραµµατικής περιόδου τις ελληνικές περιφέρειες.
Η
έγκαιρη προετοιµασία και έγκριση του ελληνικού
προγράµµατος διασφαλίζει ότι αυτή τη φορά δεν θα υπάρξει
χρηµατοδοτικό
κενό
ανάµεσα
στις
δύο
διαδοχικές
προγραµµατικές περιόδους, πράγµα που θα βοηθήσει να
προκηρυχθούν πολύ γρήγορα δράσεις από το νέο ΕΣΠΑ στους
τοµείς:
• Aπασχόληση-εκπαίδευση και κατάρτιση νέων.
• Ενίσχυση ευπαθών κοινωνικών οµάδων.
• Αντιµετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού
αποκλεισµού.
• Υποστήριξη ανέργων.
• Ενεργειακή αναβάθµιση κατοικιών (συνέχεια).
• Τα νέα προγράµµατα του ΕΣΠΑ.
Επιχειρηµατικότητα - Ανταγωνιστικότητα - Καινοτοµία:
Πρόκειται για το µεγαλύτερο πρόγραµµα, µε κοινοτική ενίσχυση
3,64 δισ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε συνολική δηµόσια δαπάνη
4,55 δισ. ευρώ. Αντιστοιχεί στο 25% των πόρων του νέου ΕΣΠΑ
και τα κονδύλιά του θα στραφούν κυρίως στους 9 τοµείς
προτεραιότητας, τουρισµός, αγροδιατροφικός τοµέας, logistics,
περιβαλλοντική βιοµηχανία, φάρµακα - υγεία, παραγωγή και
εξοικονόµηση ενέργειας, τεχνολογίες πληροφορικής και
επικοινωνιών, δηµιουργικές βιοµηχανίες και πολιτισµός.
Περιβάλλον και Μεταφορές: Είναι το δεύτερο µεγαλύτερο
πρόγραµµα, κοινοτικής χρηµατοδότησης 3,5 δισ. ευρώ και
συνολικής δηµόσιας δαπάνης 4,2 δισ. ευρώ. Αφορά στην
ολοκλήρωση του διευρωπαϊκού οδικού και σιδηροδροµικού
δικτύου, του µετρό της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, σε έργα
αεροδροµίων, λιµενικά, διαχείριση αποβλήτων, νέες υποδοµές
και ολοκλήρωση έργων του προηγούµενου ΕΣΠΑ.
Εκπαίδευση - Κατάρτιση - Απασχόληση: Κοινοτική
Χρηµατοδότηση 1,9 δισ. ευρώ που αντιστοιχεί σε συνολική
δηµόσια δαπάνη 4,2 δισ. ευρώ συν 0,17 δισ. (∆.∆. 0,214 δισ.
ευρώ) για απασχόληση των νέων. Αφορά σε κατάρτιση, βελτίωση
δεξιοτήτων, κουπόνια ανέργων, βρεφονηπιακούς σταθµούς,
εκσυγχρονισµό ΟΑΕ∆ κ.λπ.
Μεταρρύθµιση του ∆ηµοσίου, προϋπολογισµού 9,4 δισ. ευρώ
(∆.∆. 0,5 δισ. ευρώ). Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους
πολίτες,
εκσυγχρονισµό
της
∆ικαιοσύνης,
αξιολόγηση
ανθρώπινου δυναµικού, αναβάθµιση ΟΤΑ κ.λπ.
Πρόγραµµα
Αγροτικής
Ανάπτυξης:
Eυρωπαϊκή
Χρηµατοδότηση 4,2 δισ. ευρώ (∆.∆. 5,2 δισ. ευρώ) εκ των
οποίων 1,2 δισ. ευρώ µέσω των ΠΕΠ. Βελτίωση των γεωργικών
εκµεταλλεύσεων και της ανταγωνιστικότητας, στήριξη την
παραγωγών προϊόντων µε εξαγωγικό χαρακτήρα κ.λπ.
Πρόγραµµα
Αλιείας
και
Θάλασσας:
Εκτιµώµενος
προϋπολογισµός 250 εκατ. ευρώ (∆.∆. 333 εκατ. ευρώ)
επενδύσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των
επιχειρήσεων στο σύνολο των κλάδων του τοµέα (αλιεία,
υδατοκαλλιέργειες κ.λπ.
ΠΕΠ:
13
Περιφερειακά
Επιχειρησιακά
Προγράµµατα,
προϋπολογισµού 5,2 δισ. ευρώ και συνολικής δηµόσιας δαπάνης
6,75 δισ. ευρώ.

ΙΚΑ: Ποιοι οφειλέτες µπορούν να ενταχθούν σε
ευνοϊκότερο καθεστώς ρύθµισης
Τη δυνατότητα να επανενταχθούν στο καθεστώς προσωρινού
διακανονισµού, που ίσχυε πριν τη ρύθµιση της «νέας αρχής»
των 38 µηνιαίων δόσεων ή της πάγιας ρύθµισης των 12
µηνιαίων δόσεων (2013), και να αποφύγουν τα µέτρα
αναγκαστικής είσπραξης, δίνει στους εργοδότες οφειλέτες το
ΙΚΑ µε εξαιρετικά επείγουσα εγκύκλιο του διοικητή του
Ιδρύµατος Ροβέρτου Σπυρόπουλου.
Συγκεκριµένα, , η εγκύκλιος προβλέπει ότι στους οφειλέτες που
είχαν ενταχθεί σε διακανονισµό πριν από το 2013 και
εξυπηρετούσαν τους όρους του διακανονισµού αλλά στη
συνέχεια υπήχθησαν υποχρεωτικά στους όρους της ρύθµισης
νέας αρχής κατά τις διατάξεις του ν.4152/2013, παρέχεται η
δυνατότητα, για λόγους χρηστής διοίκησης, «να επανενταχθούν
στο προϊσχύον καθεστώς προσωρινού διακανονισµού, εφόσον
πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής, κατόπιν υποβολής
σχετικού αιτήµατος».
Οι οφειλέτες που πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις, µπορούν
να εγκαταλείψουν τις ρυθµίσεις µε τις λίγες δόσεις και να
επιστρέψουν στον καθεστώς προσωρινού διακανονισµού που
προέβλεπε την καταβολή των τρεχουσών εισφορών συν το
1,25% της κεφαλαιοποιηµένης οφειλής µε ελάχιστο ποσό
µηνιαίας δόσης 150 ευρώ. Η ρύθµιση αυτή, έδινε το δικαίωµα
της αποπληρωµής σε 80 µηνιαίες δόσεις οι οποίες σε
εξαιρετικές περιπτώσεις, µπορούσαν να φθάσουν τις 150
µηνιαίες δόσεις.
Προϋπόθεση είναι, να καταβάλουν το σύνολο των απαιτητών
δόσεων και των απαιτητών τρεχουσών εισφορών µαζί µε τα
πρόσθετα τέλη, ενώ θα ληφθούν υπόψη τα καταβληθέντα
ποσά, και οι περιπτώσεις των οφειλετών που προέβησαν σε
έναντι καταβολές.
Στην ίδια εγκύκλιο αναφέρεται, ότι ισχύει η αναστολή της λήψης
αναγκαστικών και λοιπών µέτρων είσπραξης σε βάρος
περιουσιακών στοιχείων οφειλετών, έως 30 - 6 - 17, που είχαν
υπαχθεί σε καθεστώς προσωρινού διακανονισµού, πριν από
την θεσµοθέτηση της ρύθµισης της «νέας αρχής».
Οι βεβαιωµένες οφειλές προς το ΙΚΑ ξεπερνούν σήµερα τα 5
δισ. ευρώ, ενώ οι οφειλέτες φθάνουν τις 400.000.

ΙΚΑ: Παράταση στις συγκεντρωτικές καταστάσεις 2013 & Α'
τριµήνου 2014
∆ηµοσιεύτηκαν στο Φ.Ε.Κ. οι αποφάσεις µε τις οποίες
παρατείνεται η προθεσµία υποβολής των συγκεντρωτικών
καταστάσεων.
Ειδικότερα,
µε
την
απόφαση
ΠΟΛ.1148/16.5.2014, παρατάθηκε η προθεσµία υποβολής των
συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών προµηθευτών για τις
συναλλαγές που πραγµατοποιήθηκαν το ηµερολογιακό έτος
2013, µέχρι την 10η Οκτωβρίου 2014 για όλους τους
υπόχρεους. Με την απόφαση ΠΟΛ.1149/16.5.2014 παρατάθηκε
η προθεσµία υποβολής των καταστάσεων του πρώτου τριµήνου
του ηµερολογιακού έτους 2014, µέχρι το τέλος Ιουλίου 2014.
ΙΚΑ: Προθεσµία επτά ηµερών για ρύθµιση εργοδοτικών
οφειλών
Επταήµερη προθεσµία θα δίνει το ΙΚΑ σε εργοδότες -οφειλέτες
εισφορών για να ρυθµίζουν τα χρέη τους. Η προθεσµία αφορά
αυτούς που είχαν υποβάλει αιτήσεις υπαγωγής είτε στη «νέα
αρχή» είτε στο παράλληλο καθεστώς ρύθµισης «παλαιών» (έως
31/12/2012) και νέων (από 1/1/2013) χρεών και δεν έχουν
καταβάλει την πρώτη δόση. Παράλληλα το Κέντρο Είσπραξης
Οφειλών έχει περάσει στη λήψη αναγκαστικών µέτρων
είσπραξης για οφειλές ύψους 270 εκατοµµυρίων ευρώ στο
τρίµηνο Ιανουαρίου- Μαρτίου 2014.

Online από τον Ιούλιο οι αιτήσεις για σύνταξη
Αποκλειστικά ηλεκτρονικά µέσω της ιστοσελίδας του ΙΚΑΕΤΑΜ (https://www.ika.gr) θα υποβάλλεται από την 1η
Ιουλίου η αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος ή
αναπηρίας, όπως ενηµέρωσε η διοίκηση του Ιδρύµατος.
Σύµφωνα µε την ανακοίνωση, η διαδικασία είναι πολλαπλά
επωφελής, δεδοµένου ότι οι υποψήφιοι συνταξιούχοι θα
έχουν πλέον τη δυνατότητα να παρακολουθούν ηλεκτρονικά
την πορεία της αίτησης συνταξιοδότησης και γενικά αποκτούν
µε αυτό τον τρόπο άµεση πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες
που παρέχει το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα του
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σχετικά µε τη συνταξιοδότησή τους.
Με τις δυνατότητες αυτές περιορίζεται δραστικά η
προσέλευση στα υποκαταστήµατα και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ενώ
παράλληλα βελτιώνεται η παραγωγικότητα των υπαλλήλων,
απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτάχυνση της διαδικασίας
απονοµής σύνταξης.
Κωδικοί
Από την 1η Ιουνίου οι ασφαλισµένοι που επιθυµούν να
υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση συνταξιοδότησης ή να
αποκτήσουν πρόσβαση στις πληροφορίες που αφορούν την
αίτηση συνταξιοδότησής τους, πρέπει απλώς να εισέλθουν
στην ειδική εφαρµογή της ιστοσελίδας του Ιδρύµατος
(www.ika.gr) και να εισαγάγουν τους κωδικούς που τους
έχουν χορηγηθεί από την Εφορία για την είσοδο στις
ηλεκτρονικές
υπηρεσίες
της
Γενικής
Γραµµατείας
Πληροφοριακών Συστηµάτων. Η ηλεκτρονική εφαρµογή θα
υποστηρίζει τους ασφαλισµένους µε οδηγίες για την ορθή
συµπλήρωση της αίτησης. Παράλληλα, εξακολουθεί να
λειτουργεί η ηλεκτρονική υπηρεσία πιστοποίησης των
ασφαλισµένων µε τον κλειδάριθµο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Κατάθεση νοµοθετικής ρύθµισης για θέµατα της ΕΤΕΑΝ ΑΕ
Τα
Υπουργεία
Οικονοµικών
και
Ανάπτυξης
–
Ανταγωνιστικότητας θα προχωρήσουν το αµέσως επόµενο
διάστηµα σε κατάθεση νοµοθετικής ρύθµισης µε την οποία θα
ανανεωθεί το οµόλογο ονοµαστικής αξίας 640 εκατ. ευρώ, που
αποτελεί µέρος του µετοχικού κεφαλαίου της ΕΤΕΑΝ ΑΕ, και
λήγει τον Αύγουστο του 2014. Με την ψήφιση της
συγκεκριµένης διάταξης και µε την σχετική Κοινή Υπουργική
Απόφαση που θα εκδοθεί στη συνέχεια, δηµιουργούνται οι
προϋποθέσεις για παράταση της προθεσµίας εξόφλησης των
δανείων που είχαν ενταχθεί στα εγγυοδοτικά προγράµµατα της
πρώην ΤΕΜΠΜΕ.
Τις ως άνω προϋποθέσεις παράτασης υπάγονται όχι µόνο
οφειλές από τα προγράµµατα εγγυήσεως δανείων κεφαλαίου
κινήσεως (α' και β' φάση) που είχαν χορηγηθεί από την πρώην
ΤΕΜΠΜΕ, αλλά και οφειλές καθώς και εγγυήσεις από το
σύνολο των προγραµµάτων της πρώην ΤΕΜΠΜΕ και της νυν
ΕΤΕΑΝ.
Σηµειώνεται ότι το τελευταίο δωδεκάµηνο µέσω της ΕΤΕΑΝ ΑΕ
έχουν πραγµατοποιηθεί παρατάσεις αποπληρωµής µέχρι το
τέλος Μαϊου 2014 για περισσότερες από 4.000 επιχειρήσεις µε
εγγυηµένες οφειλές δανείων κεφαλαίου κινήσεως (α' και β'
φάση), ενώ έχουν χορηγηθεί ισάριθµες περίπου εγκρίσεις για
συγχρηµατοδότηση και εγγύηση επιχειρηµατικών δανείων του
Ταµείου Επιχειρηµατικότητας (ΤΕΠΙΧ).
Εκτός από τις 4.000 ήδη εγκριθείσες αναδιαρθρώσεις που δεν
έχουν επιστρέψει στην ΕΤΕΑΝ ΑΕ, χρήση της ευεργετικής
διάταξης της εν λόγω παρατάσεως µπορούν να κάνουν επίσης
1.450 επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί σε λοιπά προγράµµατα
της ΕΤΕΑΝ ΑΕ καθώς και της πρώην ΤΕΜΠΜΕ (Ευρώ 76
εκατ).

∆ιαγωνισµοί στην Ελλάδα
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3/6/2014 ΑΡ. ∆ΙΑΚ. 7234 ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΕΦΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΤΗΛ. 2713 601709
3/6/2014 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΩΜΑΤΙ∆ΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ (ELPI) ΣΤΑ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ESO.500000/Ι∆ΕΠ ΤΗΛ. 211 1069513 & 211 1069514
4/6/2014
ΑΡ
∆ΙΑΚ.
2608/28-04-2014
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
∆ΗΜΟΣΙΟΣ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ ΙΙΙ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ ΣΤΟ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» ΤΟΥ
ΥΠΟ
ΕΡΓΟΥ
35
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ,
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.
4/6/2014 ΑΡ ∆ΙΑΚ. 03/2014 ΕΝΙΑΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΤΩΝ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
ΤΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ«ΜΑΜΑΤΣΕΙΟΜΠΟ∆ΟΣΑΚΕΙΟ» ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΓΡΕΒΕΝΩΝ & ΦΛΩΡΙΝΑΣΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ ΣΕΡΒΙΩΝ, ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ, ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ, ∆ΕΣΚΑΤΗΣ, ΑΡΓΟΥΣ
ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ & ΑΜΥΝΤΑΙΟ ΤΗΛ. 2313 320537
5/6/2014 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΤΟΥ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΝ (∆ΙΑΛΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΒΑΡΕΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ
ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ) ΤΗΛ. 213 20417
5/6/2014 ΑΡ ∆ΙΑΚ. 18/2014 ∆ΗΜΟΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
(ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ-PRESS CONTAINERS) ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1Οκ.µ. ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
5/6/2014 ΑΡ. ∆ΙΑΚ. 393/2014 ∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΥΛΙΚΩΝ: Α) ΠΟΕ
ΟΧΗΜΑΤΑ-ΡΥΜ/ΝΑ-ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Β) ΑΠΟΣΥΡΟΜΕΝΑ
ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Γ) ΑΧΡΗΣΤΑ ΥΛΙΚΑ ΥΠ
(ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΥΛΙΚΑ ∆Β)
∆) ΕΙ∆ΙΚΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ Ε) ∆ΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΣΤ) ΚΕΝΟΙ ΚΑΛΥΚΕΣ
ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ Σ.Ξ.-ΕΛ.ΑΣ. Ζ) ΠΟΕ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΩΤΡΑ Η) ΠΟΕ
ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ Θ) ΜΟΥΣΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ι) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΠΡΕΣΕΣ
ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΟΥ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ. ΤΗΛ. 210 8194646
5/6/2014 ΑΡ ∆ΙΑΚ. 14018 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ
ΑΝΑ∆ΟΧΟ, ΓΙΑ ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΦΥΛΑΞΗΣ
ΧΩΡΩΝ
ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ
ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΟΥ (ΣΣ ΚΙΑΤΟΥ, ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ,
ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΑΓ.
ΘΕΟ∆ΩΡΩΝ ΚΙΝΕΤΤΑΣ, ΜΕΓΑΡΩΝ, ΝΕΑΣ ΠΕ
5/6/2014 ΑΡ ∆ΙΑΚ. Π.06/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ "ΑΣΚΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ"
ΤΗΛ. 23213 51290

ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑ∆ΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ»
ΕΚΕΤΑ / Ι∆ΕΠ

ΑΤΕΙΘ ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ης
∆ΙΟΙΚΗΣΗ 3 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

Γ.Ν.Α. «Ο
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΣ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΟΣΕ ΑΕ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

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.

