Ηνύιηνο 2015

Έηνο 14ν

Π. Παπαδόπνπινο: Σν επηρεηξείλ ρξεηάδεηαη
ζπκθωλία
«Ζ αγνξά κε ηελ παξαηεηακέλε ηξαπεδηθή αξγία θαη ηελ άγλνηα
γηα ην ηη κέιιεη γελέζζαη ηελ επφκελε εκέξα βξίζθεηαη ζε θψκα. Ο
επηρεηξεκαηηθφο θφζκνο εθπέκπεη θξαπγή αγσλίαο πξνθεηκέλνπ
ν εθηάιηεο, πνπ δεη ε αγνξά θαη ε θνηλσλία επξχηεξα, λα κε γίλεη
κφληκνο» ηνλίδεη ν πξφεδξνο ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ
Θεζζαινλίθεο
Παλαγηψηεο
Παπαδφπνπινο,κεηά
ην
δεκνςήθηζκα.
«Απηφ πνπ πξνέρεη είλαη ε ελφηεηα θαη ε επαλεθθίλεζε ηεο
νηθνλνκίαο. Ζ ειιεληθή νηθνλνκία ρξεηάδεηαη άκεζα κία ζπκθσλία
κε ηνπο εηαίξνπο, έζησ θαη ζηελ ψξα κεδέλ, δηαθνξεηηθά
νδεγνχκαζηε νινηαρψο ζε αθξαίεο θαηαζηάζεηο» ζεκεηψλεη ν
πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ επηζεκαίλνληαο φηη ρξεηάδνληαη μεθάζαξεο
ιχζεηο γηα ηελ επφκελε εκέξα.
«Σελ επζχλε ηελ έρεη ε θπβέξλεζε πξνθεηκέλνπ λα καο βγάιεη
απφ ην δχζθνιν κνλνπάηη ζην νπνίν έρεη νδεγεζεί ε ρψξα.
Πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηφ φηη δελ λνείηαη ρψξα κε νηθνλνκία ζε
απφιπηε παξάιπζε, κε θιεηζηέο ηξάπεδεο, κε αδπλακία
πξαγκαηνπνίεζεο εηζαγσγψλ θαη εμαγσγψλ. Ζ ζπληξηπηηθή
πιεηνςεθία ηνπ ιανχ πνπ έδσζε ην ΟΥΗ δελ απνηειεί…
πιπληήξην επζπλψλ. Υξεηάδεηαη ζπκθσλία, άκεζα, γηα λα αξρίζεη
έζησ θαη ππφ δχζθνιεο ζπλζήθεο λα θηλείηαη ε νηθνλνκία
πξνθεηκέλνπ λα κελ δνχκε λέα ινπθέηα επηρεηξήζεσλ, πεξαηηέξσ
εθηίλαμε ηεο αλεξγίαο θαη εμαζιησκέλνπο πνιίηεο» ζεκεηψλεη ν θ.
Παπαδφπνπινο.

4 λέα Πξνγξάκκαηα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ από ην ηκήκα
Μεραληθώλ Πιεξνθνξηαθώλ & Δπηθνηλωληαθώλ πζηεκάηωλ
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ

.

Σν ηκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηαθψλ & Δπηθνηλσληαθψλ
πζηεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ αλαθνηλψλεη ηελ
ιεηηνπξγία 4σλ λέσλ Πξνγξακκάησλ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ
γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2015-2016, ζην αληηθείκελν ησλ
Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ (Π). Ζ δηάξθεηα ζπνπδψλ νξίδεηαη
ζε ηξία δηδαθηηθά εμάκελα θαη πινπνηείηαη ζε πεξηβάιινλ κηθηήο
δηδαζθαιίαο κάζεζεο κε πξφηππεο ζπλδπαζηηθέο κνξθέο πνπ
πεξηιακβάλνπλ έλα πελζήκεξν εληαηηθήο δηδαζθαιίαο αλά
εμάκελν θαη ειεθηξνληθέο δηαδηθαζίεο κάζεζεο. Σα Πξνγξάκκαηα
είλαη : 01. Σερλνινγίεο θαη Γηνίθεζε Πιεξνθνξηαθψλ θαη
Δπηθνηλσληαθψλ ζπζηεκάησλ (θφζηνο θνίηεζεο 3000€), 02.
Έξεπλα ζηα Πιεξνθνξηαθά θαη Δπηθνηλσληαθά πζηήκαηα
(θφζηνο θνίηεζεο 4000€), 03. Γηδαθηηθή Πιεξνθνξηθήο θαη
Δπηθνηλσληψλ (θφζηνο θνίηεζεο 3000€), 04. Πιεξνθνξηαθά θαη
Δπηθνηλσληαθά πζηήκαηα (θφζηνο θνίηεζεο 3000€). Οη αηηήζεηο
ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ζηελ ηζηνζειίδα έσο θαη ηελ Γεπηέξα
20 Ηνπιίνπ. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει 2273082210,
email: dmicsd@icsd.aegean.gr , site: http://msc.icsd.aegean.gr
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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 12ηεηξαγωληθώλ 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

Δκπνξηθόο ύιινγνο Θεζζαινλίθεο
Σαθηηθέο Θεξηλέο Δθπηώζεηο
Από 13-7-2015 έωο 31-8-2015

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.

.

Παξάηαζε πξνζεζκίαο ππνβνιήο αίηεζεο γηα ξύζκηζε
ιεμηπξόζεζκωλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ.
Με λεφηεξε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 70 Ν.4331/15 (ΦΔΚ η. Α΄ 69 / 27-15) παξαηείλεηαη ε πξνζεζκία ππνβνιήο αίηεζεο γηα ξχζκηζε
ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ Ν. 4321/15 φπσο ηζρχεη έσο 31/7/2015.
Δμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ νη επλντθνί φξνη απψιεηαο ηεο
ξχζκηζεο, επηηξέπνληαο ηελ θαζπζηέξεζε έσο έλα κήλα, ηξηψλ
δφζεσλ αλά έηνο ξχζκηζεο.
Ζ παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο γηα έληαμε
ζηε ξχζκηζε εμππεξεηεί ζηελ δηεπθφιπλζή ησλ αζθαιηζκέλσλ,
γηα έληαμή ηνπο ζε απηή, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπλ ηα
δηθαηψκαηα ησλ ηακεηαθά ελήκεξσλ (αζθαιηζηηθή ηθαλφηεηα,
αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα, ζπληαμηνδνηηθέο παξνρέο).
Δπηπιένλ κε ηελ έληαμή ηνπο ζηε ξχζκηζε εμαζθαιίδνπλ ηελ
δπλαηφηεηα άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο κείσζεο ηεο αζθαιηζηηθήο
θαηεγνξίαο θιάδνπ ζχληαμεο έσο θαη 3 θαηψηεξεο αζθαιηζηηθέο
θαηεγνξίεο απφ απηή πνπ ππάγνληαη ππνρξεσηηθά έηζη ψζηε λα
θαζίζηαηαη πην εθηθηή ε δπλαηφηεηα λα παξακείλνπλ ζπλεπείο ζ’
απηή θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο.
αο ελεκεξψλνπκε φηη
ε αίηεζε ππνβάιιεηαη δηαδηθηπαθά
(www.oaee.gr) κέζσ ηεο Τπεξεζίαο «ΡΤΘΜΗΣΔ ΔΓΧ» ή ζηηο
αξκφδηεο Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο ΟΑΔΔ.
Δάλ ε νθεηιή έρεη βεβαησζεί ζην Κ.Δ.Α.Ο. ε αίηεζε ππνβάιιεηαη
δηαδηθηπαθά (www.ika.gr) ή ζηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο Κ.Δ.Α.Ο.

Απφ ηε Γεπηέξα, 13 Ηνπιίνπ έσο ηε Γεπηέξα 31
Απγνχζηνπ 2015 ζα δηαξθέζνπλ νη ηαθηηθέο ζεξηλέο
εθπηψζεηο έηνπο 2015, ζχκθσλα κε ην άξζξν 15 ηνπ λ.
4177/2013.
Οη εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα δψζνπλ
πξνζνρή ζηα εμήο:
1.

Ζ αλαγξαθή δηπιήο ηηκήο, δειαδή ηεο παιαηάο
(ζπλήζσο δηαγξακκέλεο) θαη ηεο λέαο ηηκήο ησλ
πξντφλησλ πνπ πσινχληαη κε έθπησζε είλαη
ππνρξεσηηθή.

2.

Ζ αλαγξαθή ηνπ πνζνζηνχ έθπησζεο
επηηξέπεηαη αιιά δελ είλαη ππνρξεσηηθή. ε
πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ
εθπηψζεσλ πέξαλ ησλ δηπιψλ ηηκψλ, γίλεηαη
ρξήζε θαη πνζνζηψλ (%) ηα πνζνζηά απηά ζα
πξέπεη λα είλαη ζπγθεθξηκέλα σο πξνο ηελ θάζε
θαηεγνξία εηδψλ πνπ αλαθέξνληαη θαη λα
επαιεζεχνληαη απφ ηελ ζχγθξηζε ησλ δπν
ηηκψλ. Δπηπιένλ ζα πξέπεη καδί κε ην πνζνζηφ,
λα πξνζδηνξίδεηαη φηη πξφθεηηαη γηα έθπησζε (
π.ρ. 20% έθπησζε ).

3.

Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηελ
αθξίβεηα ησλ εθπησηηθψλ αλαγγειηψλ πξνο ηνλ
πειάηε. Ζ θάζε παξνρή πξέπεη λα ηαπηίδεηαη θαη
λα αληαπνθξίλεηαη πξνο ηελ αλαγγειία,
νηθνλνκηθά, πνζνηηθά θαη πνηνηηθά.

4.

Σν πνζνζηφ έθπησζεο πνπ δηαθεκίδεη θάζε
θαηάζηεκα, ζα πξέπεη λα είλαη πξαγκαηηθφ θαη
φρη παξαπιαλεηηθφ.

5.

Ζ δηελέξγεηα εθπηψζεσλ είλαη ζηε δηαθξηηηθή
επρέξεηα ηεο θάζε επηρείξεζεο.

Καηά ηελ δηελέξγεηα ησλ ηαθηηθψλ εθπηψζεσλ, απαηηείηαη
ηδηαίηεξε πξνζνρή απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο εκπφξνπο,
γηαηί νη θπξψζεηο είλαη απζηεξέο θαη δελ επηηξέπεηαη λα
επηβάιινληαη ιφγσ ιάζνπο.
Σέινο, ππελζπκίδεηαη φηη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 άξζξνπ
16 λ. 4177/2013, ηα θαηαζηήκαηακπνξνχλ λα αλνίμνπλ
πξναηξεηηθά ηελ πξψηε Κπξηαθή θαηά ηελ έλαξμε ηεο
ρξνληθήο πεξηφδνπ ησλ εθπηψζεσλ, ήηνη ηελ Κπξηαθή,
19 Ηνπιίνπ 2015.
ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΟ ΩΡΑΡΗΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ
ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΩΝ
ΚΤΡΗΑΚΖ 19 Ηνπιίνπ 2015:

11π.κ. έωο 6κ.κ.

Δλεκεξωηηθή Δθδήιωζε γηα ηελ Αγνξά ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο κε Θέκα
«Ζ Οηθνλνκία θαη ην Δπηρεηξεκαηηθό Πεξηβάιινλ ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο»
Σν Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ ζαο πξνζθαινχλ ζηελΖκεξίδα πνπ
δηνξγαλψλνπλ κε ζέκα «Ζ Οηθνλνκία θαη ην Δπηρεηξεκαηηθό Πεξηβάιινλ ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο», πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ
νο
Σεηάξηε 15Ηνπιίνπ 2015 θαη ώξα 11:00 ζηελαίζνπζα «ΔΡΜΖ» ηνπ ΔΒΔΑ (Αθαδεκίαο 7, 6 φξνθνο).
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.: 210 3382256 / 210 3382466, θαμ: 210 3382378 , email: excom@acci.gr

Απόθαζε παξάηαζεο ηνπ ρξόλνπ νινθιήξωζεο έξγωλ
ζην πξόγξακκα "Δμωζηξέθεηα – Αληαγωληζηηθόηεηα
ηωλ Δπηρεηξήζεωλ"

Απόθαζε παξάηαζεο ηνπ ρξόλνπ νινθιήξωζεο έξγωλ
ζην πξόγξακκα "Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο"
Με ηελ κε Α.Π.: Οηθ. 70538/572/2015
Απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Παξαγσγηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, Πεξηβάιινληνο θαη
Δλέξγεηαο
ηξνπνπνηείηαη ε ππ’ αξηζκ. πξση. Oηθ.
11088/1164/01-10-2010
Τπνπξγηθή
Απφθαζε
θαη
παξαηείλεηαη
ν ρξφλνο νινθιήξσζεο έξγσλ ηνπ
Πξνγξάκκαηνο «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» ηνπ
Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα θαη
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΠΑΔ) ηνπ ΔΠΑ 2007-2013».
πγθεθξηκέλα ηξνπνπνηείηαη ν Οδεγφο ηνπ πξνγξάκκαηνο
«Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο», σο αθνινχζσο: 1)
Αληηθαζίζηαηαη ην θεθάιαην 9 «ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ
ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΔΠΔΝΓΤΖ», σο εμήο: Ζ δηάξθεηα
πινπνίεζεο ησλ εγθεθξηκέλσλ έξγσλ νξίδεηαη ζε:  Σξηάληα
(30) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απφθαζεο
έληαμεο ηεο επηρείξεζεο κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο έσο
30/10/2015, εθφζνλ ην αίηεκα ππνβιεζεί πξηλ ηελ εκεξνκελία
νινθιήξσζεο ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ
έξγνπ. Καη’ εμαίξεζε, δχλαηαη λα δνζεί πξφζζεηε παξάηαζε
ηξηψλ κελψλ κφλν ζε πεξηπηψζεηο ηεθκεξησκέλεο αλσηέξαο
βίαο. Τπάξρεη επίζεο θαη ε δπλαηφηεηα ηξνπνπνίεζεο ηνπ
επελδπηηθνχ ζρεδίνπ φπσο ιεπηνκεξψο νξίδεηαη ζην Κεθ. 14
ηνπ παξφληνο νδεγνχ. 2) Σξνπνπνηείηαη ην ηειεπηαίν εδάθην
ηεο
ηξίηεο
παξαγξάθνπ
ηνπ
ππνθεθαιαίνπ
14.4
«Υξεκαηνδφηεζε – Τπνβαιιφκελα Γηθαηνινγεηηθά», σο εμήο :
Δπίζεο απεληάζζνληαη επηρεηξήζεηο (δηθαηνχρνη) νη νπνίεο
εληφο 30 κελψλ αληίζηνηρα (ή έσο 30/10/2015 εάλ έρεη
εγθξηζεί παξάηαζε) δελ ππέβαιαλ αίηεκα θαη έθζεζε
νινθιήξσζεο. 3) Αληηθαζίζηαηαη ην ππνθεθάιαην 14.5
«Παξάηαζε νινθιήξσζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ», σο
εμήο: ε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηή ε νινθιήξσζε ηνπ
έξγνπ εληφο ηεο πξνζεζκίαο ησλ πξνβιεπφκελσλ 30 κελψλ
νη δηθαηνχρνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ ηεθκεξησκέλε αίηεζε
παξάηαζεο νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ ζηνλ ΔΦΔΠΑΔ. Ζ
δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ηνπ ρξφλνπ νινθιήξσζεο
θαζνξίδεηαη έσο ηελ 30/10/2015. Απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο
είλαη λα ππνβιεζεί ε ζρεηηθή αίηεζε πξηλ ηελ εκεξνκελία
νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ θαη λα έρεη θαηαβιεζεί (εμνθιεκέλεο
δαπάλεο) ην 30% ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ. Ζ
παξάηαζε δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηελ 30/10/2015.
Πεξαηηέξσ παξάηαζε κέρξη 3 κήλεο δίλεηαη κφλν ζε
εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο (πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο) θαη
εθφζνλ ππαίηηνο γηα ηελ θαζπζηέξεζε νινθιήξσζεο ηνπ
έξγνπ δελ είλαη ν δηθαηνχρνο ηνπ έξγνπ.

Με ηελ κε Α.Π.: Οηθ. 70545/573 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Παξαγσγηθήο
Αλαζπγθξφηεζεο,
Πεξηβάιινληνο
θαη
Δλέξγεηαο
ηξνπνπνηείηαη ε ππ’ αξηζκ. πξση. Oηθ.
1246/95/04-02-2011 Τπνπξγηθή Απφθαζε θαη παξαηείλεηαη
ν ρξφλνο νινθιήξσζεο έξγσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο
«Δμσζηξέθεηα – Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» ηνπ
Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα θαη
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΠΑΔ) ηνπ ΔΠΑ 2007-2013».
πγθεθξηκέλα ηξνπνπνηείηαη ν Οδεγφο ηνπ πξνγξάκκαηνο
«Δμσζηξέθεηα – Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ», σο
αθνινχζσο: Α) Αληηθαζίζηαηαη ην θεθάιαην 10 «Υξνληθή
∆ηάξθεηα Τινπνίεζεο Έξγσλ», σο εμήο: «Ζ δηάξθεηα
πινπνίεζεο ησλ εγθεθξηκέλσλ έξγσλ νξίδεηαη ζε 34 (ηξηάληα
ηέζζεξηο) µήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο απφθαζεο έληαμεο
ηεο επηρείξεζεο, µε δπλαηφηεηα παξάηαζεο έσο θαη 30-102015, εθφζνλ ην αίηεµα ππνβιεζεί πξηλ ηελ ηππηθή
εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ.» Β) Σξνπνπνηείηαη ε
πέµπηε
παξάγξαθνο
ηνπ
ππνθεθαιαίνπ
14.4
«Υξεκαηνδφηεζε – Τπνβαιιφκελα δηθαηνινγεηηθά», σο
εμήο: «Δπίζεο απνηάζζνληαη επηρεηξήζεηο (δηθαηνχρνη), νη
νπνίεο εληφο 34 µελψλ αληίζηνηρα (ή έσο ηηο 30-10-2015 εάλ
έρεη εγθξηζεί παξάηαζε) δελ ππέβαιαλ αίηεµα θαη έθζεζε
νινθιήξσζεο.» Γ) Αληηθαζίζηαηαη ην ππνθεθάιαην 14.7
«Παξάηαζε νινθιήξσζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ», ηνπ
θεθαιαίνπ 14, σο εμήο: «ε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη
δπλαηή ε νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ εληφο ησλ πξνζεζµηψλ
πνπ αλαθέξνληαη ζην θεθ. 10, (δειαδή εληφο 34 κελψλ) νη
δηθαηνχρνη µπνξνχλ λα ππνβάιινπλ ηεθµεξησµέλε αίηεζε
παξάηαζεο νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ ζηνλ ΔΦΔΠΑΔ. Ζ
δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ηνπ ρξφλνπ νινθιήξσζεο
θαζνξίδεηαη έσο ηελ 30/10/2015. Απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο
είλαη λα ππνβιεζεί ε ζρεηηθή αίηεζε πξηλ ηελ εκεξνκελία
ιήμεο ησλ 34 κελψλ θαη λα έρεη θαηαβιεζεί ηνπιάρηζηνλ ην
30% ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ (εμνθιεκέλεο
δαπάλεο,
ζπµπεξηιαµβαλνµέλσλ
πξνθαηαβνιψλ).
Πεξαηηέξσ παξάηαζε κέρξη ηξεηο (3) κήλεο δίλεηαη κφλν ζε
εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο θαη εθφζνλ ππαίηηνο
γηα ηελ θαζπζηέξεζε νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ δελ είλαη ν
δηθαηνχρνο ηνπ έξγνπ.»

.

Πξνζθνξά ζπλεξγαζίαο από Διιεληθή Δπηρείξεζε
Ζ Δηαηξεία «THEPERFECTNUTS - ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ
ΒΟΡΡΗΑ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ ΔΠΔ» κε δξαζηεξηφηεηα ζηελ
εκπνξία, επεμεξγαζία, ηππνπνίεζε μεξψλ θαξπψληξνθίκσλ θαη αληηπξνζσπείεο εηζαγσγέο-εμαγσγέο, καο
ελεκεξψλεη φηη δεηάεη ζπλεξγαζία κε επηρεηξήζεηο
παξαγγειηνιήπηεο γηα ηα πξντφληα ηεο ζηνλ λνκφ
Θεζζαινλίθεο. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο : ηει:
2299040907,
email:
nuts@otenet.gr
,
site:
www.theperfectnuts.com
Σν Δκπνξηθό θαη Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ
καο ελεκεξώλεη γηα ηελ παξαθάηω πξνζθνξά
ζπλεξγαζίαο:
ΚΟΤΣΟΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ ΑΝΣΧΝΖ ΔΗΑΓΧΓΔ ΔΞΑΓΧΓΔ
ν
Γ/ΝΖ: 61 ρηιηφκεηξν λέαο Δζληθήο Οδνχ Παηξψλ Πχξγνπ 27051 Αλδξαβίδα
ΣΖΛ: (+30) 26230 55200 e-mail:
info@greekfruits.comwebsite: www.greekfruits.gr
ΖΜ/ΝΗΑ ΔΠΗΣΟΛΖ: 19-05-2015
ΑΡ.ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟΤ: Β.7343
ΔΗΑΓΧΓΖ - ΔΞΑΓΧΓΖ ΦΡΟΤΣΧΝ

.

Δπηρεηξεκαηηθά Νέα
ΠΟΛΩΝΗΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε Βαξζνβία, απέζηεηιε
ελεκεξσηηθφ δειηίν Πνισλίαο γηα ηνλ ηνκέα ηνπ ειεθηξνληθνχ
εκπνξίνπ (e- Commerce) ζηελ Δ.Δ. θαη ζηελ Πνισλία.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο
ζηε Βαξζνβία (www.agora.mfa.gr/pl101 ),email: ecocomwarsaw@mfa.gr ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘwww.veth.gov.gr .
ΣΕΔΝΣΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε Σδέληα, απέζηεηιε ελεκεξσηηθφ
δειηίν ζρεηηθά κε «Νένη θαλφλεο γηα δηαθεθξηκέλνπο
αιινδαπνχο επελδπηέο γηα εηζαγσγή ηνπο ζην ανπδαξαβηθφ
Υξεκαηηζηήξην - Tadawul».
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο
ζηε Σδέληα (www.agora.mfa.gr/sa106), Email:ecocomjeddah@mfa.grή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr
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20/07/2015 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 20.000 ΣΔΜ. ΠΟΤΛΟΒΔΡ ΟΠΛΗΣΧΝ ΣΖΛ. 210-3483215
20/07/2015 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 18.000 ΣΔΜ ΣΕΑΚΔΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΖ ΣΖΛ.210-3483215
20/07/2015 ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΦΑΛΗΖ ΔΝΟ (1) ΔΣΟΤ ΑΠΟ ΣΖΝ 1
ΟΚΣΧΒΡΗΟΤ 2015 ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΑΚΧΝ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ ΚΑΗ
ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ
ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ ΣΖΛ. 2132005169
20/07/2015 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΟΟΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΧΝ ΜΔ ΤΝΟΓΟ
ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΣΖΛ. 2313324377
21/07/2015 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 50.000 ΣΔΜ. ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΥΗΣΧΝΗΧΝ ΓΗΑ
ΚΑΛΤΦΖ ΑΝΑΓΚΧΝ Ν// ΟΠΛΗΣΧΝ ΣΖΛ.210-3483215
21/07/2015 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 40.000 ΣΔΜ. ΜΠΔΡΔΓΧΝ ΜΠΛΔ ΚΑΗ 12.000 ΣΔΜ.
ΜΠΔΡΔΓΧΝ ΠΡΑΗΝΧΝ ΜΔ ΔΘΝΟΖΜΟ ΟΠΛΗΣΧΝ ΣΖΛ.210-3483215
21/07/2015 ΑΝΟΗΚΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΔΞΑΡΣΖΖ ΣΖΛ. 2108705013
21/07/2015 ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΖ ΣΖ
ΑΦΑΛΣΟΣΡΧΖ ΛΧΡΗΓΧΝ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΜΔΧΝ ΜΑΕΗΚΖ
ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΒΑΗΚΟΤ ΟΛΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΣΖΛ 2313317538
21/07/2015 ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
«ΠΡΟΒΑΗΜΟΣΖΣΑ & ΟΡΗΟΘΔΣΖΖ ΘΔΔΧΝ ΣΑΘΜΔΤΖ ΣΗ
ΓΖΜΟΣΗΚΔ ΟΓΟΤ Σ.Π.» ΣΖΛ.2313317538
22/07/2015 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 92.130 ΕΔΤΓΧΝ ΜΑΛΛΗΝΧΝ ΚΑΛΣΧΝ ΟΠΛΗΣΧΝ
ΣΖΛ.210-3483215
22/07/2015 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 17.000 ΣΔΜ. ΠΔΣΔΣΧΝ ΠΡΟΧΠΟΤ ΚΑΗ 32.000 ΣΔΜ.
ΠΔΣΔΣΧΝ ΛΟΤΣΡΟΤ ΣΖΛ.210 3483215
22/07/2015 ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΔΡΓΟΛΑΒΟΤ ΔΚΣΔΛΔΖ
ΔΡΓΑΗΧΝ ΜΔΣΑΣΡΟΠΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΘΖΚΧΝ ΣΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΔΝΟΤ
ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΣΖΛ 2313323115
22/07/2015 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΠΛΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΠΛΔΗΟΓΟΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΟΗΖΖ ΥΑΡΣΟΤ ΣΖΛ
2310576314
23/07/2015 ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΛΗΚΧΝ
ΔΛΛΖΝΗΚΖ Ζ ΑΛΛΟΓΑΠΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ
ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΣΖΝ ΥΑΜΖΛΟΣΔΡΖ ΣΗΜΖ Δ ΔΤΡΧ ΣΖΛ.2105297229
24/07/2015 ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΔΘΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ» ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΣΟΗΜΟΤ ΦΑΓΖΣΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΗΣΗΖ ΜΑΘΖΣΧΝ
ΜΟΤΗΚΟΤ ΓΤΜΝΑΗΟΤ-ΛΤΚΔΗΟΤ ΗΛΗΟΤ» ΣΖΛ. 2132030136
24/07/2015 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ
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