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Έηνο 14ν

Π. Παπαδόπνπινο: H αγνξά αξγνζβήλεη ελ κέζω
πόιωζεο
«Σα αιιεπάιιεια ιάζε, ε ‘αέλαε’ ρσξίο απνηέιεζκα
δηαπξαγκάηεπζε, ε επηπνιαηφηεηα θαη νη ιενληαξηζκνί νδήγεζαλ
ηε ρψξα ζε κία απφ ηηο πην δχζθνιεο πεξηφδνπο ηεο» ηνλίδεη ν
πξφεδξνο ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Θεζζαινλίθεο,
Παλαγηψηεο Παπαδφπνπινο ππνγξακκίδνληαο φηη νδεγνχκαζηε
ζε έλα… κεηακθηεζκέλν δεκνςήθηζκα κε παξαπιαλεηηθφ
εξψηεκα πνπ νδεγεί κε γνξγνχο ξπζκνχο ζηελ πφισζε κεηαμχ
ηνπ λαη θαη ηνπ φρη.
«Οη εμειίμεηο ησλ ηειεπηαίσλ εκεξψλ κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηνπ
δεκνςεθίζκαηνο θαη ηελ επηβνιή ησλ capitalcontrols πνπ έρεη
λεθξψζεη ηελ νηθνλνκηθή δσή ηεο ρψξαο δελ αθήλνπλ πεξηζψξηα
γηα εθεζπραζκνχο» αλαθέξεη ν πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ, ηνλίδνληαο
«ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο δνχκε ζε ζπλζήθεο αζθπμίαο θαη
αβεβαηφηεηαο κε ηε δήηεζε ζην λαδίξ, παξά ηηο ππνζρέζεηο γηα
ακνηβαία θαη επσθειή ζπκθσλία. Σειηθά νδεγεζήθακε, βηαίσο
θαη εζπεπζκέλα ζε απνθάζεηο πνπ ζα θξίλνπλ ην κέιινλ ηεο
ρψξαο. Γπζηπρψο νη ζιηβεξέο εηθφλεο, κε ηνπο πνιίηεο λα
ηξέρνπλ παληθφβιεηνη απφ ηα μεκεξψκαηα ηνπ πξνεγνχκελνπ
αββάηνπ ζηα ΑΣΜ δεκηνπξγψληαο νπξέο θαη ην θιείζηκν ησλ
ηξαπεδψλ είλαη κφλνλ ε αξρή. Ζ θπβέξλεζε δείρλεη λα κελ
αληηιακβάλεηαη φηη κε ην λέν ζθεληθφ πνπ δηακνξθψλεηαη
θαηαβαξαζξψλεηαη ν ηνπξηζκφο, ν πιένλ δπλακηθφο ππιψλαο ηεο
αγνξάο, νδεγείηαη ζε εθηίλαμε ε αλεξγία, νδεγνχκαζηε ζε λέν
κεγάιν θχκα ινπθέησλ ζηελ αγνξά, ζε κεγάιεο δπζθνιίεο γηα ηηο
εμαγσγέο θαη εηζαγσγέο, ζε αλαγθαζηηθή ‘αξγία’ ηεο νηθνλνκίαο
κε αλαπφθεπθηεο επηπηψζεηο ζηε ξνή εζφδσλ ζηα θξαηηθά
ηακεία, ζε κηα ζπγθπξία θαηά ηελ νπνία ε ειιεληθή νηθνλνκία έρεη
επηζηξέςεη νπζηαζηηθά ζε πξσηνγελή ειιείκκαηα».
«Πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηφ φηη ε ρψξα έρεη αλάγθε απφ θεθάιαηα
γηα λα κπνξέζεη λα επηβηψζεη. Γελ ππάξρνπλ ελαιιαθηηθέο
ιχζεηο. Ζ Ρσζία, ε Κίλα καο έρνπλ δηακελχζεη ζε φινπο ηνπο
ηφλνπο φηη ε ζέζε ηεο Διιάδαο είλαη εληφο ηεο επξσδψλεο. Καη
είλαη αιήζεηα φηη ε ζέζε ηεο ρψξαο είλαη ζηελ θαξδηά ηεο
Δπξψπεο. Ο θφβνο, ε αλαζθάιεηα θαη ν δηραζκφο δελ αμίδεη ζηε
ρψξα. Όια ηα άιια, είλαη ςεπηνδηιήκκαηα, κπξνζηά ζηνλ θίλδπλν
κίαο απαξάδεθηεο εμφδνπ απφ ηελ Δπξσδψλε. Ξεθάζαξα, ν
κηθξνκεζαίνο επηρεηξεκαηηθφο θφζκνο ιέεη φρη ζην "lobby" ηεο
δξαρκήο ζεκεηψλεη ν πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ.
«Απηφ πνπ απαηηείηαη είλαη λα πνχκε φρη ζην δηραζκφ, φρη ζηηο
νπξέο ηεο ληξνπήο, φρη ζηελ … αβάζηαρηε ειαθξφηεηα ηνπ είλαη,
θαη ζηε δηαζηξέβισζε ηεο αιήζεηαο πνπ γηα θάπνηνπο έρεη γίλεη
δεχηεξε θχζε. Ζ ζέζε ηεο ρψξαο είλαη εληφο ηνπ επξψ. Γελ
ρξεηαδφκαζηε άιιεο πεξηπέηεηεο, έρνπκε πεξάζεη απφ ζθνπέινπο.
Σψξα πεξηζζφηεξν παξά πνηέ ρξεηάδεηαη λεθαιηφηεηα θαη
νπζηαζηηθή δηαπξαγκάηεπζε έζησ θαη ζην θαη πέληε, κε θξηηήξην
ηελ εμαζθάιηζε ηνπ κέιινληνο ηεο ρψξαο πξνθεηκέλνπ λα
επηζηξέςνπκε ζηελ νκαιφηεηα» θαηαιήγεη ν πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ.
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πκκεηνρή Β.Δ.Θ.
ε
ζηελ 80 Γηεζλή Έθζεζε Θεζζαινλίθεο
Σν
Βηνηερληθφ
Δπηκειεηήξην
Θεζζαινλίθεο
ζα
ε
ζπκκεηάζρεη θέηνο κε δηθφ ηνπ Πεξίπηεξν ζηελ 80 ΓΔΘ
επηδνηψληαο επηρεηξήζεηο-κέιε ηνπ.
Ζ 80ε ΓΔΘ –πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ 5 έσο 13
επηεκβξίνπ 2015, ζην Γηεζλέο Δθζεζηαθφ Κέληξν ηεο
πφιεο- δηαηεξψληαο ηνπο βαζηθνχο άμνλεο ηεο
Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο,
ηεο
Καηλνηνκίαο
θαη
ηεο
Δμσζηξέθεηαο , έρεη επεηεηαθφ ραξαθηήξα ηηκψληαο ηνλ
κεγαιχηεξν θαη παιαηφηεξν ζεζκφ φρη κφλν ζηελ πφιε
αιιά
ζε
φιε
ηε
ρψξα.
Όπσο ζεκεηψλεηαη ζε ζρεηηθή αλαθνίλσζε, ζα είλαη κία
δηνξγάλσζε - γηνξηή, κε κνλαδηθέο εθπιήμεηο ζηνπο
πνιινχο εθαηνληάδεο εθζέηεο θαη ηνπο εθαηνληάδεο
ρηιηάδεο επηζθέπηεο , εθπιήμεηο πνπ ζα αλαθνηλψλνληαη
ζηαδηαθά θξαηψληαο ην ελδηαθέξνλ φισλ ακείσην θαη
απηή ηελ ζρέζε 80 ρξφλσλ πάληα γνεηεπηηθή.
Με πεξηζζφηεξνπο απφ 255.000 επηζθέπηεο ζηελ
πξνεγνχκελε δηνξγάλσζε θαη απμεκέλν ηνλ εθζεζηαθφ
ρψξν θαηά 40% ζπγθξηηηθά κε ηελ 79ε ΓΔΘ, θηινδνμεί
θαη θέηνο απφ ηηο 05 έσο ηηο 13 επηεκβξίνπ λα γίλεη ην
απφιπην ζεκείν αλαθνξάο, αθφκα κεγαιχηεξε θαη πην
ειθπζηηθή.
Με απηά ηα δεδνκέλα ην Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην
Θεζζαινλίθεο, ζην πιαίζην ηεο αληαπνδνηηθφηεηαο ησλ
ππεξεζηψλ ηνπ, απνθάζηζε θέηνο λα δηνξγαλψζεη
νκαδηθή ζπκκεηνρή ησλ επηρεηξήζεσλ – κειψλ ηνπ ζηελ
ε
80
Γηεζλή
Έθζεζε
Θεζζαινλίθεο.
Δηδηθφηεξα, ην ΒΔΘ
ζα επηδνηήζεη
πελήληα (50)
επηρεηξήζεηο – κέιε ηνπ.
Οη επηρεηξήζεηο πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ, ζα βξίζθνληαη ζην
πεξίπηεξν 13 κε ηδηαίηεξν stand θαη ζα ηχρνπλ, φρη
κφλνλ ηεο εθπηωηηθήο ηηκήο, αιιά θαη ηεο επηδόηεζεο
ηνπ 50% ελόο stand 12 ηεηξαγωληθώλ κέηξωλ [πνπ ζα
δηαζέηεη ην βαζηθφ εμνπιηζκφ] απφ ην επηκειεηήξην .
Πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία επηινγήο
ησλ εηαηξηψλ πνπ ζα είλαη εθζέηεο ζην ΠΔΡΗΠΣΔΡΟ ΣΟΤ
ΒΔΘ, ζηελ νπνία ζα ηεξεζεί απζηεξά ε ζεηξά
πξνηεξαηόηεηαο, είλαη ε επηρείξεζε λα είλαη κέινο ηνπ
Δπηκειεηεξίνπ θαη λα έρεη εμνθιήζεη θαη ηε ζπλδξνκή ηνπ
έηνπο 2015.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο παξαθαινχληαη νη
ελδηαθεξφκελνη λα επηθνηλσλνχλ κε ην Γξαθείν Γεκνζίσλ
ρέζεσλ ηνπ Β.Δ.Θ., ηειέθσλαεπηθνηλσλίαο
2310
271708 email : public@veth.gov.gr

Παξάηαζε Καηαβνιήο ηωλ
θνξνινγηθή Γηνίθεζε Οθεηιώλ

Γηνξγάλωζε εκηλαξίωλ Τγηεηλήο
θαη Αζθάιεηαο Σξνθίκωλ από ην Β.Δ.Θ
Σν Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ
λα ζηεξίμεη ηηο επηρεηξήζεηο – κέιε ηνπ κε αληηθείκελν εξγαζηψλ
ηελ παξαγσγή, επεμεξγαζία θαη δηάζεζε ηξνθίκσλ θαη ζε φζνπο
εκπιέθνληαη κε ηε δηαρείξηζε ηξνθίκσλ κε νηνδήπνηε ηξφπν θαηά
ην ζηάδην ηεο δηαηξνθηθήο αιπζίδαο, δηνξγαλψλεη εθπαηδεπηηθά
ζεκηλάξηα γηα ηηο «Βαζηθέο αξρέο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο
Σξνθίκσλ»,
ζχκθσλα
κε
ηελ
Τπνπξγηθή
Απφθαζε
ΤΑ.14708/10.08.2007/ΦΔΚ.1616/Β/17.08.2007.
ηφρνο ησλ ζεκηλαξίσλ είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ
παξαγσγή – ζπληήξεζε θαη δηάζεζε ηξνθίκσλ κε αζθάιεηα θαη ε
πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ , ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ
852/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
29εο Απξηιίνπ 2004 γηα ηελ πγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ.
Σα ζεκηλάξηα είλαη ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 10 σξψλ ην θαζέλα θαη
πξαγκαηνπνηνχληαη
ζηελ αίζνπζα ζεκηλαξίσλ ηνπ ΒΔΘ –
Αξηζηνηέινπο 27, 4νο φξνθνο.
Σν θφζηνο ζπκκεηνρήο αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζε 50 επξψ , πνζφ ην
νπνίν πξέπεη λα θαηαβιεζεί ζπγρξφλσο κε ηελ θαηάζεζε ηεο
αίηεζεο ζην Οηθνλνκηθφ ηκήκα ηνπ Δπηκειεηεξίνπ. Απαξαίηεηε
πξνυπφζεζε γηα ηα κέιε ηνπ ΒΔΘ είλαη ε ηακεηαθή ηαθηνπνίεζή
ηνπο , φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή ηεο εηήζηαο ζπλδξνκήο ηνπο.Ζ
αίηεζε ζπκκεηνρήο βξίζθεηαη αλαξηεκέλε θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Β.Δ.Θ www.veth.gov.gr.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα απεπζχλεζηε ζην
ηκήκα
Βηνηερληθψλ
Θεκάησλ
ηνπ
ΒΔΘ,
αξκφδηνο
θ..Γ.Γειεράηζηνο, ζην ηειέθσλν : 2310-241383 θαη ζηνe-mail :
sme-industry@veth.gov.gr.

Βεβαηωκέλωλ

ζηε

Όιεο νη πξνζεζκίεο θαηαβνιήο ησλ βεβαησκέλσλ ζηε
Φνξνινγηθή Γηνίθεζε νθεηιψλ παξαηείλνληαη κέρξη θαη
ηελ ηξίηε εξγάζηκε εκέξα απφ ηε ιήμε ηεο ηξαπεδηθήο
αξγίαο. Απηφ αλαθνίλσζε ε Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ
Δζφδσλ, κε ζθνπφ ηε δηεπθφιπλζε ησλ θνξνινγνπκέλσλ
θαη ηελ απνθπγή πξφζζεησλ επηβαξχλζεσλ απφ ηε κε
έγθαηξε πιεξσκή ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ, ιφγσ
ηεο ηξαπεδηθήο αξγίαο. Όπσο δηεπθξηλίδεη ην ππνπξγείν
Οηθνλνκηθψλ, θαηά ην δηάζηεκα πνπ δηαξθεί ε ηξαπεδηθή
αξγία, δελ ππάξρεη θακία επηβάξπλζε κε ηφθνπο,
πξφζηηκα, πξνζαπμήζεηο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο ησλ
θάζε είδνπο θνξνινγηθψλ νθεηιψλ, ησλ νπνίσλ νη
πξνζεζκίεο θαηαβνιήο ιήγνπλ ζε εκέξα ηξαπεδηθήο
αξγίαο. Ζ ξχζκηζε θαηαιακβάλεη θαη ηηο πξνζεζκίεο
θαηαβνιήο ησλ παξαθξαηνχκελσλ θαη επηξξηπηφκελσλ
θφξσλ.

.

Έωο ηηο 10 Ηνπιίνπ Ζ Καηαβνιή Αζθαιηζηηθώλ
Δηζθνξώλ θαη Γόζεωλ
Έσο ηηο 10 Ηνπιίνπ παξαηείλεηαη ε πξνζεζκία θαηαβνιήο
αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη δφζεσλ πξνο ην Ίδξπκα
Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ πνπ έιεγε 30 Ηνπλίνπ, ζχκθσλα
κε αλαθνίλσζε ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Ηδξχκαηνο. Όπσο
αλαθέξεηαη ζηελ αλαθνίλσζε, ε απφθαζε ειήθζε ιφγσ
ηεο εηδηθήο ηξαπεδηθήο αξγίαο πνπ θεξχρζεθε κε ηελ
Πξάμε
Ννκνζεηηθνχ
Πεξηερνκέλνπ.

εο

.

Νέα Παξάηαζε Καηαιεθηηθήο Ζκεξνκελίαο ηεο 3
Πξόζθιεζεο Δθδήιωζεο Δλδηαθέξνληνο Ηδηωηηθώλ Πξάμεωλ
ηνπ Σνπηθνύ Πξνγξάκκαηνο Αιηείαο «Αεηθόξνο Αλάπηπμε
Γπηηθήο Αθηήο Θεξκαϊθνύ Κόιπνπ» ηνπ Άμνλα 4 ηνπ ΔΠΑΛ
2007-2013
Ύζηεξα απφ ηελ ππ’αξηζκ. 1331/30-06-2015 ζχκθσλε γλψκε ηεο
ΔΤΓ ΔΠ Αιηείαο θαη Θαιαζζψλ, ρνξεγείηαη εθ λένπ παξάηαζε
εο
κέρξη ηελ Παξαζθεπή 31 Ηνπιίνπ 2015 ηεο 3 Πξφζθιεζεο
Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο Ηδησηηθψλ Πξάμεσλ ηνπ Σνπηθνχ
Πξνγξάκκαηνο Αιηείαο «Αεηθφξνο Αλάπηπμε Γπηηθήο Αθηήο
Θεξκατθνχ Κφιπνπ» ηνπ Άμνλα 4 ηνπ ΔΠΑΛ 2007-2013.
Ζ ππνβνιή ησλ πξνηάζεσλ είλαη ζηα γξαθεία ηεο Ο.Σ.Γ. Αιηείαο νο
ΑΝΔΘ Α.Δ., Γ/λζε: Θεζζαινλίθε, Πινχησλνο 27, 3 φξνθνο.
Σ.Κ. 54655, ηει. 2310801070 θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο
(απφ Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή, 9:00-16:00). Γηα αλαιπηηθφηεξεο
πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ηεο
παξνχζαο πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο κπνξείηε λα
απεπζχλεζηε ζηνλ θ. Γηψξγν Εηάλθα, ηειέθσλν: 2310801068, email: ziankas@aneth.grθαη θ. Καηεξίλα Σδηθνπνχινπ, ηειέθσλν:
2310801065, e-mail: tzikopoulou@aneth.gr.

Ζκεξίδα κε Θέκα
«ηλεκά κε Θέα» Γηα ηα Παηδηά Σεο ΔΛΔΠΑΠ
ζην πην Όκνξθν Μπαιθόλη ηεο Πόιεο
Ζ ΔΛΔΠΑΠ Θεζζαινλίθεο ζαο πξνζθαιεί ζηελ Ζκεξίδα πνπ
δηνξγαλψλεη κε ζέκα «”ηλεκά κε ζέα” γηα ηα παηδηά ηεο ΔΛΔΠΑΠ
ζην πην φκνξθν κπαιθφλη ηεο πφιεο», πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί
ηελ Γεπηέξα 6 Ηνπιίνπ 2015 θαη ψξα 21:30 ζην Roof ηνπ θηηξίνπ
Μ2 ηνπ κεγάξνπ Μνπζηθήο.
Γεληθή είζνδνο 4,00 επξψ(€).
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει: 2310318218, θαμ:
2310318211 , email: info_thes@elepap.gr , site: www.elepap.gr

.

.

ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΩΝΗΜΩΝ ΚΑΣΟΠΗΝ ΣΖ ΔΚΓΟΖ
ΣΖ ΠΡΑΞΖ ΣΟΤ ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ
«ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΑΡΓΗΑ ΒΡΑΥΔΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ»
Δλεκεξψλνληαη νη θνξείο ηνπ δεκνζίνπ πνπ δηελεξγνχλ
δηαγσληζκνχο, θαηφπηλ ηεο έθδνζεο ηεο Πξάμεο
Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ «Σξαπεδηθή αξγία βξαρείαο
δηάξθεηαο» (ΦΔΚ Α/65/28-06-2015) θαη ζρεηηθά κε ηελ
πξνζθφκηζε εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ γηα ζπκκεηνρή ζε
Γηαγσληζκφ, φηη δχλαηαη λα θάλνπλ ρξήζε ηεο δηάηαμεο
ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 10 ΠΓ 118/2007 (ΦΔΚ
Α/150/10.07.2007) ή ηεο αληίζηνηρεο δηάηαμεο ζηνλ νηθείν
Καλνληζκφ Πξνκεζεηψλ ηνπο. εκεηψλεηαη φηη, ζηνπο
δηαγσληζκνχο πνπ δηελεξγνχληαη ειεθηξνληθά, ε
«θαηαιεθηηθή εκεξνκελία δηελέξγεηαο» ζα πξέπεη λα
ηξνπνπνηεζεί/ κεηαηεζεί ζηνλ ζπζηεκηθφ δηαγσληζκφ πξηλ
ηε ιήμε ηεο εκεξνκελίαο απηήο.

.

Ζκεξίδα κε Θέκα
Δπηρεηξεκαηηθό Πεξηβάιινλ ζηελ Ηαπωλία:
HOW TO ENTER THE MARKET OF THE RISING SUN
Ο χλδεζκνο Βηνκεραληψλ Βνξείνπ Διιάδνο, ην EU-Japan
Centre for SMEs θαη ην Δπηκειεηήξην Καβάιαο ζαο
πξνζθαινχλ ζηελ Ζκεξίδα πνπ δηνξγαλψλνπλ κε ζέκα
«Δπηρεηξεκαηηθφ Πεξηβάιινλ ζηελ Ηαπσλία: How to Enter
the Market of the Rising Sun», πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί
ηελ Πέκπηε 9 Ηνπιίνπ 2015 θαη ψξα 14:30 ζην Ξελνδνρείν
The Met Hotel ζηελ Θεζζαινλίθε.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: site: http://www.japangreece-business.gr/#!greek-embasy-businesscalendar/crh1

Οδεγίεο γηα ηνλ ηξόπν ηαθηνπνίεζεο ζπλαιιαγώλ κε
Δθνξία θαη ηειωλεία
Οδεγίεο πξνο ηνπο θνξνινγνχκελνπο θαη ηηο επηρεηξήζεηο
γηα ηνλ ηξφπν ηαθηνπνίεζεο ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπο κε ηελ
εθνξία θαη ηα ηεισλεία ζην πιαίζην ηεο ηξαπεδηθήο αξγίαο
βξαρείαο δηάξθεηαο, ε νπνία θαηαιακβάλεη φια ηα πηζησηηθά
ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα, ηα ηδξχκαηα
πιεξσκψλ θαη ηα ηδξχκαηα έθδνζεο ειεθηξνληθνχ
ρξήκαηνο, εμέδσζε ε Γεληθή Γξακκαηέαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ
Καηεξίλα
αββαΐδνπ.
Με ηελ εγθχθιην ελεκεξψλεη ηνπο θνξνινγνχκελνπο θαη ηηο
επηρεηξήζεηο φηη κπνξνχλ λα δηελεξγνχλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο
κε ειεθηξνληθφ ηξφπν, ελψ αλ δελ ην θάλνπλ ζην δηάζηεκα
ηεο ηξαπεδηθήο αξγίαο δελ πξφθεηηαη λα ράζνπλ ην δηθαίσκα
ππαγσγήο
ηνπο
ζε
ξπζκίζεηο
νθεηιψλ.
Αλαιπηηθά
δηεπθξηλίδνληαη
ηα
αθφινπζα:
1. Γηα ππνρξεψζεηο θαηαβνιήο -βεβαησκέλσλ ή/θαη
ξπζκηζκέλσλ νθεηιψλ πνπ θαζίζηαληαη απαηηεηέο ζήκεξα
θαη θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο ηξαπεδηθήο αξγίαο, δχλαληαη λα
πξαγκαηνπνηνχληαη
πιεξσκέο
ειεθηξνληθά
κέζσ
web/internetbanking, phonebanking, κέζσ απηφκαησλ
ηακεηνινγηζηηθψλ κεραλψλ (ΑΣΜ' s), κε θαηαβνιή κεηξεηψλ
ζηα ΔΛ.ΣΑ. ή ελαιιαθηηθά κε θαηαβνιή κεηξεηψλ (ρσξίο
φξην) ή κε ρξήζε θαξηψλ πιεξσκψλ (πηζησηηθέο,
ρξεσζηηθέο, πξνπιεξσκέλεο θιπ) ζηηο θαηά ηφπνπο Γ.Ο.Τ.
ε θάζε πεξίπησζε, αθφκα θαη αλ δελ πξαγκαηνπνηεζνχλ νη
πιεξσκέο κε ηνπο αλσηέξσ ηξφπνπο φζν ρξφλν δηαξθεί ε
ηξαπεδηθή αξγία, δελ ζα νθείιεηαη ηφθνο εθπξφζεζκεο
θαηαβνιήο θαη δελ ζα απφιιπληαη νη ξπζκίζεηο γηα ην ίδην
παξαπάλσ
δηάζηεκα.
2. ηα αλσηέξσ πεξηιακβάλνληαη θαη νη αηηήζεηο ξπζκίζεσλ
πνπ έγηλαλ απφ 24.6.2015 κε ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηεο
1εο δφζεο ή ηεο πξνθαηαβνιήο απφ 29.6.2015 θαη κεηά.
3. Ζ ππνβνιή φισλ ησλ δειψζεσλ ή αηηήζεσλ ξχζκηζεο
ζπλερίδεηαη θαλνληθά ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο
θαη πξνζεζκίεο. Γηα ηελ θαηαβνιή νθεηιψλ πνπ πξνθχπηνπλ
απφ
απηέο,
ηζρχνπλ
ηα
πξναλαθεξφκελα.
4. Όζνλ αθνξά ηα Σεισλεία, ηέζεθε ήδε ζε παξαγσγηθή
ιεηηνπξγία ε εθαξκνγή ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ θαη
ζπλεπψο νη ζπλαιιαζζφκελνη δχλαληαη λα πιεξψλνπλ ηηο
ηεισλεηαθέο νθεηιέο ηνπο ειεθηξνληθά, κέζσ web-Banking.
Οη ζπλαιιαζζφκελνη ζα πξέπεη λα αλαδεηήζνπλ ηηο ζρεηηθέο
νδεγίεο ζηελ Γηαδηθηπαθή Πχιε ηεο Σεισλεηαθήο Τπεξεζίαο
ζηελ
ειεθηξνληθή
δηεχζπλζε
www.icisnet.gr.
εκεηψλεηαη φηη ελαιιαθηηθά, φπνπ δελ είλαη δπλαηή ε
ειεθηξνληθή
πιεξσκή,
γηα
ηε
δηεπθφιπλζε
ησλ
ζπλαιιαζζνκέλσλ,
νη
πιεξσκέο
δχλαληαη
λα
πξαγκαηνπνηνχληαη ηφζν κε κεηξεηά, ρσξίο πεξηνξηζκφ ζην
πνζφ, φζν θαη κε επηηαγέο.

Εεηήζεηο πλεξγαζίαο
Σν Γξαθείν ΟΔΤ ηεο Πξεζβείαο ηεο Διιάδνο ζηελ Σχληδα καο
ελεκεξψλεη γηα ηηο παξαθάησ δεηήζεηο ζπλεξγαζίαο:
ΣΤΝΖΗΑ
DMC
Γ/ΝΖ: Bureau: BlocA, 1eretage No2, RezigCenter, 9 Ruedes
Usines-SidiRezig 2033 Megrine Usines&Entrepots :
RouteKhlidia - DouarelHouch - Naassen
ΣΖΛ: (+216) 71433609 FAX: (+216) 71432046, e-mail: dmc-

tunisia@topnet.tn
Αξκφδηνο: θ. Ridha TAIEB, Gerant, θηλ.: (+216)98256540
Δλδηαθέξνλ εηζαγσγήο δνινκίηε.
SOCIETE TUNISIENNE DE MARBRE
Γ/ΝΖ: Ave. Mohamed Hergam, 8021 BeniKhalled
ΣΖΛ: (+216)72372768,22940911 FAX: (+216)72372833, email: stm.marbre@hotmail.fr
Αξκφδηα: θα Maiza Naziha, Gerante
Δλδηαθέξνλ εηζαγσγήο καξκάξσλ.
Crystal International Trading Co (CIT)
PO.Box 236 El Mannar II, Σχληδα 2092
ΣΖΛ: (+216)98267496,52308014, e-mail:

sua62@yahoo.com / suahmed62@gmail.com /
manager@crystaltunis.com ,
site: www.crystaltunis.com
Αξκφδηνο: θ. S.U. Ahmed, Γελ. Γ/ληήο.
Δλδηαθέξνλ εηζαγσγήο αξαβνζηηειαίνπ, ειηειαίνπ,
δπκαξηθψλ, ξπδηνχ, ηνκαηνπνιηνχ, θξεάησλ (κνζραξίζηνπ
θξέαηνο θαη θνηφπνπινπ), ηφλνπ.
.
Δπηρεηξεκαηηθά Νέα

ΛΟΒΔΝΗΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε Ληνπκπιηάλα,
απέζηεηιε
ελεκεξσηηθφ κε ζέκα «Δμσηεξηθφ Δκπφξην ινβελίαο
Ηαλνπάξηνο - Απξίιηνο 2015 - Γηκεξείο Δκπνξηθέο πλαιιαγέο
- Οηθνλνκηθά ηνηρεία».
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο
ζηε
Ληνπκπιηάλα
(www.agora.mfa.gr/si108),
Email:
grecom.slovenia@siol.net ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ
www.veth.gov.gr .

Δθζέζεηο ζηελ Διιάδα

ΗΑΠΩΝΗΑ

EXPOAEGEAN 2015
Πόιε : Μπηηιήλε
Ζκεξνκελία : 21-24 Απγνχζηνπ 2015 (Νέα Ζκεξνκελία)
Δθζέκαηα : εκπφξην, αγξνηνπξηζηηθά, γεσξγηθά κεραλήκαηα,
εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, ζέξκαλζε, θιηκαηηζκφο, δηαηξνθηθέο
επηρεηξήζεηο, πνηνπνηίεο, ηππνπνίεζε, επαγγεικαηηθφο
εμνπιηζκφο, δνκηθά & δηαθνζκεηηθά
Πιεξνθνξίεο: ηει. 2251048111,site: www.expoaegean.gr

Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζην Σφθπν, απέζηεηιε ζπλνπηηθή
έξεπλα αγνξάο γηα ηελ Ηαπσληθή αγνξά ηπξηνχ θαη εηδηθφηεξα
γηα ηελ παξνπζία ηεο θέηαο.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο
ζην Σφθπν (www.agora.mfa.gr/jp70 ), email: ecocomtokyo@mfa.gr ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr

.

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖΝ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΚΑΗ
ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ (ΓΓΟΜΟ) ΜΔ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΣΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ
Σν Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ αλαθνηλψλεη ηελ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ πιήξσζε 90
ζέζεσλ θνηηεηψλ, νη νπνίνη ζα παξαθνινπζήζνπλ ην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (ΠΜ) ζηελ Γηνίθεζε θαη Γηαρείξηζε
Οηθνλνκηθψλ Μνλάδσλ θαη Οξγαληζκψλ (ΓΓΟΜΟ) κε θαηεχζπλζε ηε Λνγηζηηθή.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει: 210 3689453 (ψξεο 10:00-16:00), email: accounting@econ.uoa.gr , site: www.ddomoacc.uoa.gr

Γηαγωληζκνί ζηελ Διιάδα
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09/07/2015 ΑΝΟΗΚΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΔΘΝΖ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΠΟΛΔΗΠΟΜΔΝΟΤ
ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΧΝ ΥΟΛΔΗΧΝ ΚΑΗ ΣΜΖΜΑΣΧΝ ΔΝΣΑΞΖ ΣΟΤ
ΓΖΜΟΤ ΝΔΑΠΟΛΖ ΤΚΔΧΝ ΣΖΛ.2310 679172,175
09/07/2015 ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΝΟ
ΦΖΦΗΑΚΟΤ ΜΑΣΟΓΡΑΦΟΤ ΜΔ ΒΗΟΦΗΑ ΣΖΛ. 26613-60641
09/07/2015 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΘΖΚΧΝ ΔΝΣΤΠΧΝ (ΓΗΦΤΛΛΑ ΠΛΑΣΗΚΖ ΤΛΖ
ΓΔΛΣΗΧΝ ΣΑΤΣΟΣΖΣΧΝ) ΣΖΛ.2106926798
09/07/2015 ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΗΚΧΝ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΣΖΛΔΚΟΠΗΚΖ ΔΞΔΓΡΑ
ΤΝΣΖΡΖΖ ΖΛΔΚΣΡΟΚΗΝΖΖ ΣΖΛ. 210 5297229
09/07/2015 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΖΜΟΗΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
"ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΟΞΤΓΟΝΟΤ (ΤΓΡΟ ΟΞΤΓΟΝΟ) ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΛΤΦΖ ΣΧΝ
ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΟΤ Δ ΔΣΖΗΑ ΒΑΖ ΣΖΛ. 27136017090
10/07/2015 ΓΖΜΟΗΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΥΖΜΗΚΧΝ ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΧΝ ΑΗΜΑΣΟΛΟΓΗΚΟΤ,
ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΟΤ, ΑΝΟΗΟΛΟΓΗΚΟΤ, ΒΗΟΥΖΜΗΚΟΤΓΗΑΒΖΣΟΛΟΓΗΚΟΤ ΚΑΗ ΑΗΜΟΓΟΗΑ ΜΔ ΣΑΤΣΟΥΡΟΝΖ
ΠΑΡΑΥΧΡΖΖ ΤΝΟΓΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΖΛ 210 4592120
13/07/2015 ΓΗΔΘΝΖ ΑΝΟΗΚΣΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΔΡΓΟΛΑΒΟΤ ΔΠΗΓΔΗΧΝ ΓΟΛΧΜΑΣΗΚΧΝ ΦΔΚΑΜΧΝ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΣΟΤ ΓΑΚΟΤ ΣΖΛ. 213200158
14/07/2015 ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
ΠΟΤ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΔΗ ΣΟΝ ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΚΣΗΡΗΧΝ ΚΑΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ
ΣΟΤ ΟΔ ΓΗΑ ΓΔΚΑΟΚΣΧ ΜΖΝΔ ΣΖΛ.2105297261
14/07/2015 ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΟ ΔΡΓΟ 2ν ΓΖΜΟΣΗΚΟ
ΥΟΛΔΗΟ ΝΔΑ ΜΑΓΝΖΗΑ, ΓΖΜΟΤ ΓΔΛΣΑ,ΝΟΜΟΤ
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ-ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ & Ζ/Μ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ
ΣΖΛ.2105272214
14/07/2015 ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
ΤΝΣΖΡΖΖ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΧΝ Σ.Π. ΣΖΛ.2313317538
14/07/2015 ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
ΓΗΑΝΟΗΞΔΗ-ΓΗΑΜΟΡΦΧΔΗ ΟΓΧΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΡΟΥΗΟΓΡΟΜΗΚΧΝ
ΣΖΛ.2313317533
14/07/2015 Γ’ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 18.000 ΚΗΛΧΝ ΔΛΑΣΗΚΟΤ ΒΟΤΛΚΑΝΗΜΟΤ ΑΡΒΤΛΧΝ
MASTER BATCH ΣΖΛ 2104612534
15/07/2015 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΖ Δ
ΔΡΓΟΛΑΒΟ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΥΧΡΧΝ ΣΟΤ 424
ΓΝΔ ΣΖΛ.2310 381080
15/07/2015 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΖΜΟΗΟ ΣΑΚΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΓΗΑ ΖΥΟ, ΦΧΣΗΣΗΚΖ ΚΑΛΤΦΖ
ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ ΣΖΛ. 2313317531

ΓΖΜΟ ΝΔΑΠΟΛΖ - ΤΚΔΧΝ

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ
ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.
ΓΔΝΗΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΓΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΣΡΗΠΟΛΖ "Ζ
ΔΤΑΓΓΔΛΗΣΡΗΑ"
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ
«ΣΕΑΝΔΗΟ»

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ
ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.
ΚΣΗΡΗΑΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ Α.Δ.

ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ ΔΡΓΟΣΑΗΟ

424 ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

Δπηζθεθζείηε κέζω ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ καο www.veth.gov.gr

Σελ ειεθηξνληθή πιαηθόξκα πνπ πξνζθέξεη Τπεξεζίεο Ζιεθηξνληθνύ πλεγόξνπ ηνπ Βηνηέρλε
ζην www.bizhelp.gr γηα νπνηνδήπνηε πξόβιεκα αληηκεηωπίδεηε κε Γεκόζηα Τπεξεζία ή ζέιεηε λα
ππνβάιιεηε νπνηνδήπνηε εξώηεκα.

Σελ ειεθηξνληθή πιαηθόξκα πνπ πξνζθέξεη Τπεξεζίεο Ζιεθηξνληθήο Γηθηύωζεο b2bmall ή ζην
www.b2bmall.eu, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώλεζηε θαη λα πξνκεζεύεζηε πξνϊόληα κειώλ ηνπ
επηκειεηεξίνπ.

