Μάϊος
Ρύθµιση Οφειλών Ασφαλιστικών Ταµείων
Τη δυνατότητα να ρυθµίσουν οφειλές που είχαν έως το τέλος του
2012 προς τα ασφαλιστικά ταµεία έως και σε 100 δόσεις, µε
ελάχιστη µηνιαία καταβολή τα 50 ευρώ, δίνει εγκύκλιος του
υπουργού Εργασίας.
Μόνο τα φυσικά πρόσωπα τα οποία δεν ασκούν επιχειρηµατική
δραστηριότητα και οφείλουν στα ασφαλιστικά ταµεία ποσά έως
5.000 ευρώ και δεν µπορούν να εξοφλήσουν τις ληξιπρόθεσµες
εισφορές στα Ταµεία µε το σύστηµα των 48 δόσεων, θα µπορούν
να κάνουν χρήση της ευεργετικής ρύθµισης έως 100 δόσεις,
αναλόγως του εισοδήµατός τους και µε ελάχιστο ποσό δόσης τα 50
ευρώ.
Και αυτό σε αντίθεση µε την αντίστοιχη απόφαση του υπουργείου
Οικονοµικών, στην οποία ορίζεται ως ελάχιστη δόση το ποσό των
15 ευρώ ακόµη και για οφειλή που υπερβαίνει τις 5.000 ευρώ.
Εποµένως, σε αυτήν την κατηγορία εντάσσονται ασφαλισµένοι
που αυτασφαλίζονται καθώς και ελεύθεροι επαγγελµατίες οι
οποίοι έχουν κλείσει τις επιχειρήσεις τους και είναι σε
διαδικασία σύνταξης.
Αυτό ορίζει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για τους όρους και τις
προϋποθέσεις ένταξης στη ρύθµιση «νέας αρχής» των οφειλών
στα Ταµεία. Σύµφωνα µε το σχέδιο, το οποίο φέρει την υπογραφή
του αρµόδιου υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση, ο ανώτατος
αριθµός δόσεων για όλες τις άλλες περιπτώσεις οφειλετών δεν
µπορεί να υπερβαίνει τις 48, οι οποίες δεν εκτείνονται πέραν της
30ής Ιουνίου του 2017.
Όσοι ενταχθούν στη νέα ρύθµιση θα απολέσουν τις όποιες
διευκολύνσεις είχαν από προηγούµενες ρυθµίσεις. Η νέα
ρύθµιση έως και 48 δόσεων αφορά τις υποχρεώσεις προς τα
Ταµεία έως τις 31.12.2012.
Εποµένως, ο οφειλέτης για να κάνει χρήση των νέων διατάξεων
αποπληρωµής ασφαλιστικών εισφορών παλαιότερων χρόνων
πρέπει, αρχικώς, να εξοφλήσει τις οφειλές του 2013 –εάν
υπάρχουν τέτοιες– µέσω της πάγιας ρύθµισης και στη συνέχεια
να κάνει αίτηση για την ένταξη των παλαιότερων οφειλών.
Αυτό σηµαίνει ότι το χρέος του, το οποίο διαµοιράζεται σε παλαιό
και νεότερο, θα ενταχθεί σε δύο ρυθµίσεις: Το χρέος του 2013 θα
υπαχθεί στην πάγια ρύθµιση 12 δόσεων (για τις εφορίες η
αντίστοιχη απόφαση του υπουργείου Οικονοµικών ορίζει έως και
24 δόσεις) και στη συνέχεια το χρέος µε κεφαλαιοποίηση έως
31.12.2012 θα υπαχθεί στο σύστηµα των 48 δόσεων.

Για όλους όσοι ενταχθούν στη ρύθµιση θα χορηγείται µηνιαίο
αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας, στο οποίο θα
αναγράφεται και το υπολειπόµενο ποσό οφειλής. Από την ευνοϊκή
ρύθµιση των 48 δόσεων εξαιρούνται όσοι οφειλέτες Ταµείων έχουν
καταδικαστεί ή έχει ασκηθεί κατ’ αυτών ποινική δίωξη.
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΒΕΘ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
∆ΕΥΤΕΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013
To Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία µε το
Γραφείο της Αναπληρωτού Γενικής Γραµµατέως ∆ιεθνών
Οικονοµικών Σχέσεων & Αναπτυξιακής Συνεργασίας Υπουργείου
Εξωτερικών, κ. Μάγδας Καρακόλη, και την Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας διοργανώνουν ενηµερωτική εκδήλωση µε θέµα :
«ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ & ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ» τη
∆ευτέρα, 27 Μαϊου 2013 στις 6.30 το απόγευµα, στην αίθουσα
ος
συνεδριάσεων του Β.Ε.Θ., Αριστοτέλους 27 – 4 όροφος.
Σκοπός της εκδήλωσης είναι να ενηµερωθούν οι ελληνικές
επιχειρήσεις για τα χαρακτηριστικά της τουρκικής και βουλγαρικής
αγοράς, καθώς και για τις δυνατότητες προώθησης των ελληνικών
εξαγωγών στις παραπάνω αγορές.
Το θέµα θα αναπτύξουν :
κ. Χαράλαµπος Κουναλάκης, Γενικός Σύµβουλος
Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων, Πρεσβεία της
Ελλάδος στην Άγκυρα &
κ. Θεολογία Βούλγαρη, Γραµµατέας Ο.Ε.Υ. Β΄, Πρεσβεία
της Ελλάδος στη Σόφια

Συνάντηση γνωριµίας µε την Πρέσβη της Ελλάδας στο Ριάντ
Στο Υπουργείο Εξωτερικών θα πραγµατοποιηθεί την Πέµπτη
30/5/2013 και ώρα 12.00µ.µ – 14.00µ.µ συνάντηση γνωριµίας µε τον
Πρέσβη της Ελλάδας στο Ριάντ, κ. Ιωάννη Χριστοφίλη.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επικοινωνούν στο τηλέφωνο 210 3682760, κ. Σ. Λάκογλου – 210
3682764 κ. Λ. Πετρόπουλος ή να αποστέλλουν e-mail : b08@mfa.gr

Επιχειρηµατικές συναντήσεις µε Κονγκολέζους επιχειρηµατίες
Το Κονγκοελληνικό Επιµελητήριο ανακοινώνει την έναρξη
επισκέψεων κονγκολέζων επιχειρηµατιών στην Ελλάδα – Αλβανία –
Βουλγαρία – Σερβία κατόπιν συνεννοήσεως µε τον Πρέσβη της
Ελλάδος στην Κινσάσα κ. Α. Κατράνη, για τη χορήγηση
περιορισµένης βίζας εισόδου στη χώρα µας σε εµπόρους που
ενδιαφέρονται για τις συναντήσεις. Στις συναντήσεις θα υπάρχει
επιτροπή 5 δηµάρχων της πόλης Κινσάσα µε επικεφαλή ένα
βουλευτή του κυβερνώντος κόµµατος ώστε να προχωρήσουν σε
διµερή κρατική συµφωνία
Η πρώτη 8 ήµερη επίσκεψη, θα
πραγµατοποιηθεί τέλη Μαϊου µε οµάδα 12 κυριών επιχειρηµατιών
στις αρχές Ιουνίου και µετά µια οµάδα 30 – 40 επιχειρηµατιών και θα
τελειώσει µε την τελευταία οµάδα 3 ειδικευµένων ατόµων εταιρίας
εξόρυξης χαλκού.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επικοινωνούν στο τηλέφωνο 0030 210 7776001, 00302107776838
φαξ
0030
2107776001
ή
να
αποστέλλουν
e-mail
:
rdc.congrec@gm ail.com, www.congrec.com

Έρευνα Β.Ε.Θ.:
Αχτίδες φωτός στο τούνελ της ύφεσης βλέπουν επιχειρηµατίες
και καταναλωτές
Ψαλίδι στις τιµές των προϊόντων τους έβαλαν από την αρχή του
έτους βιοτέχνες της Θεσσαλονίκης µε τη µείωση να αγγίζει, κατά
µέσο όρο, το 25,5%. Την ίδια ώρα όπως προκύπτει από έρευνα
που εκπόνησε για λογαριασµό του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου
Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) η εταιρεία δηµοσκοπήσεων Interview, τόσο οι
επιχειρηµατίες όσο και οι καταναλωτές που συµµετείχαν αρχίζουν
να διακρίνουν αχτίδες… αισιοδοξίας στο βαθύ τούνελ της ύφεσης.
Η έρευνα µε θέµα ‘Οικονοµική συγκυρία και οι επιπτώσεις της σε
ΜµΕ και καταναλωτές της Θεσσαλονίκης’ διενεργήθηκε το διάστηµα
9 έως 10 Μαΐου σε δείγµα 705 ατόµων (405 επιχειρήσεων - µελών
του επιµελητηρίου και 300 καταναλωτών). Σηµειώνεται ότι η εν
λόγω έρευνα πραγµατοποιείται, ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, από
το ΒΕΘ.

8 στους 10 θα διατηρήσουν τους εργαζόµενους τους
Ισχυρή καταγράφεται η βούληση για τη διατήρηση των θέσεων
εργασίας από οκτώ στους δέκα βιοτέχνες που συµµετείχαν στην
έρευνα. Συγκεκριµένα για το επόµενο εξάµηνο το 83% των
ερωτηθέντων δήλωσε ότι θα διατηρήσει τους εργαζόµενους του, το
6% ότι θα προχωρήσει σε προσλήψεις και το 11% σε απολύσεις.
Πέντε µήνες νωρίτερα, και συγκεκριµένα το ∆εκέµβριο του 2012, το
5% των συµµετεχόντων έκανε λόγο για προσλήψεις, το 25% για
απολύσεις (υπερδιπλάσιο ποσοστό από αυτό του Μαΐου του
τρέχοντος έτους), ενώ το 70% διατύπωνε την πρόθεσή του να
κρατήσει σταθερό τον αριθµό των εργαζοµένων του. Την ίδια ώρα ο
δείκτης αυτοαπασχόλησης κατά την τρέχουσα έρευνα άγγιζε το
57%, όταν τον ∆εκέµβριο του 2012 ήταν στο 60%.
Και µπορεί τα νέα για το επόµενο εξάµηνο, στο επίπεδο της
απασχόλησης, να µοιάζουν ευοίωνα, ωστόσο στο εξάµηνο που
διανύουµε τα στοιχεία για τον εν λόγω δείκτη είναι αποκαρδιωτικά.
Συγκεκριµένα όπως προκύπτει από την ερώτηση ‘πόσα άτοµα
απολύθηκαν από την επιχείρησή σας στο εξάµηνο που διανύουµε;’
οι απολύσεις, κατά µέσο όρο, ανά επιχείρηση έφτασαν τα 2,02
άτοµα. Ο µέσος όρος απολύσεων το ∆εκέµβριο του 2012 ήταν 1,45
άτοµα.
Στο µεταξύ, για µείωση του τζίρου τους από την αρχή του έτους
κάνουν λόγο επτά στους δέκα επιχειρηµατίες (72%) ενώ καµία
µεταβολή διαπίστωσε το 22% και αύξηση το 6%.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι το ποσοστό των βιοτεχνών που είδαν το
τζίρο τους να παρουσιάζει αύξηση είναι ενισχυµένο έναντι του
∆εκεµβρίου του 2012. Συγκεκριµένα πέρυσι µόλις το 2% µιλούσε
για αύξηση τζίρου, το 86% για µείωση, ενώ το 12% δεν είχε
καταγράψει καµία µεταβολή.
Για το επόµενο εξάµηνο το 58% βλέπει µείωση τζίρου (το ∆εκέµβριο
του 2012 το 70% των συµµετεχόντων προέβλεπε συρρίκνωση
εσόδων), το 10% αναµένει αύξηση (πέρυσι το ∆εκέµβριο το
αντίστοιχο ποσοστό ήταν στο 8%), ενώ καµία µεταβολή προβλέπει
ότι θα έχει το 32% (πέρυσι το ποσοστό ήταν στο 22%).
Οριακά αυξηµένη είναι η αισιοδοξία για το µέλλον των επιχειρήσεων
στην τρέχουσα έρευνα έναντι της περσινής. Συγκεκριµένα το 32%
των ερωτηθέντων δηλώνει αισιόδοξο για το µέλλον της επιχείρηση
του, όταν τον ∆εκέµβριο του 2012 το ποσοστό ήταν στο 29%.

Προχώρησαν σε µειώσεις τιµών
Σε µειώσεις τιµών προχώρησαν οκτώ στους δέκα βιοτέχνες από την
αρχή του έτους προκειµένου να γίνουν περισσότερο ελκυστικοί για
τους καταναλωτές που πλέον προχωρούν στις όποιες αγορές µε
µεγάλη φειδώ. Η µέση µείωση των τιµών άγγιξε το 25,5%.
Το ενδεχόµενο, να συµβεί κάτι παρόµοιο µε αυτό που συνέβη µε το
κούρεµα των καταθέσεων στην Κύπρο, βλέπει ως ορατό το 76%
των συµµετεχόντων στην έρευνα, ενώ το 24% θεωρεί ότι οι
ελληνικές καταθέσεις είναι ασφαλείς.
Την εκτίµηση ότι η ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών προς το
δηµόσιο και τα ασφαλιστικά ταµεία σε 48 δόσεις θα εξυπηρετήσει
εκφράζει το 61% . Αντίθετη άποψη έχει το 39%.
Για πέντε στους δέκα ερωτηθέντες η παραµονή της χώρας στη
ζώνη του ευρώ είναι αδιαπραγµάτευτη, καθώς εκτιµούν ότι πρέπει
να παραµείνουµε πάση θυσία. Τρεις στους δέκα έχουν αντίθετη
άποψη ενώ το 14% δηλώνει ότι δεν γνωρίζει/δεν απαντά.

Απολύσεις δηµοσίων υπαλλήλων θέλουν έξι στους δέκα
επιχειρηµατίες
Ενισχυµένο έναντι του ∆εκεµβρίου του 2012 είναι το ποσοστό των
βιοτεχνών, που απαντούν ότι η κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει
σε απολύσεις δηµοσίων υπαλλήλων. Συγκεκριµένα στην τρέχουσα
έρευνα το 63,7% των ερωτηθέντων απαντά ότι η κυβέρνηση
πρέπει να προχωρήσει σε απολύσεις, όταν το ∆εκέµβριο του 2012
το ποσοστό ήταν στο 61,2%.
Επικριτικό για το ζήτηµα των επίορκων δηµοσίων υπαλλήλων
εµφανίζεται το 86,9%, το οποίο απαντά ότι η κυβέρνηση δεν
προχωρά µε γοργούς ρυθµούς.
Αναφορικά µε την πιθανότητα λήψης νέων µέτρων επτά στους δέκα
ερωτηθέντες απαντούν ότι θα χρειαστεί να ληφθούν νέα µέτρα
ούτως ή άλλως, ενώ το 19,5% εκτιµά ότι αν εφαρµοστούν τα εν
εξελίξει µέτρα, δεν θα χρειαστούν νέα.

Χωρίς τέλος η συρρίκνωση των οικογενειακών εισοδηµάτων
Για µείωση κατά µέσο όρο κατά 39% του οικογενειακού τους
εισοδήµατος κάνουν λόγο οι καταναλωτές. Συγκεκριµένα το 73%
των ερωτηθέντων απαντά ότι τα έσοδα τους έχουν υποστεί µείωση
από την αρχή του έτους, ενώ το 26% απαντά ότι έχει παραµείνει
στα ίδια επίπεδα. Μόλις το 1% των συµµετεχόντων είδε βελτιωµένο
τον οικογενειακό του προϋπολογισµό.
Σηµειώνεται ότι κατά µέσο όρο τα εισοδήµατα των νοικοκυριών
όπως καταγράφηκε στην έρευνα του ∆εκεµβρίου είχαν περιοριστεί
κατά 38%, όταν στην έρευνα τον Ιούνιο του 2012 οι ερωτηθέντες
έκαναν λόγο για συρρίκνωση κατά µέσο όρο, κατά 32%.
Επιδεινούµενος είναι και ο δείκτης της ανεργίας, µε το µέσο όρο
των ανέργων να αγγίζει τους 1,8 ανά οικογένεια, όταν τον
∆εκέµβριο ήταν 1,2 άτοµα ανά οικογένεια. Τον Ιούνιο του 2012
στην αντίστοιχη ερώτηση οι άνεργοι άγγιζαν τα 1,65 άτοµα ανά
οικογένεια.
Όπως προκύπτει από την τρέχουσα έρευνα το 52,7% των
οικογενειών έχει ένα άνεργο µέλος, το 33% δύο άνεργα µέλη, το
7,7% τρία, το 2,2% τέσσερα ενώ το 4,4% πέντε και άνω.
Περισσότερο αισιόδοξοι εµφανίζονται οι συµµετέχοντες στην
έρευνα για το µέλλον των νοικοκυριών τους. Συγκεκριµένα το 11%
των ερωτηθέντων εκτιµά ότι η κατάσταση του νοικοκυριού του θα
είναι καλύτερη το επόµενο εξάµηνο όταν την εκτίµηση αυτή
διατύπωνε το ∆εκέµβριο του 2012 µόλις το 4%. Χειρότερη εκτιµά
ότι θα είναι η κατάσταση του νοικοκυριού του το 47%, ενώ το 42%
εκτιµά ότι θα παραµείνει η ίδια.

Φοβούνται το κούρεµα των καταθέσεων στην Κύπρο
Κάτι παρόµοιο µε το κούρεµα των καταθέσεων στην Κύπρο
φοβάται ότι θα συµβεί και στη χώρα µας το 66% των ερωτηθέντων,
ενώ το 34% απαντά ότι οι καταθέσεις είναι ασφαλείς.
Για το 63% η χώρα µας πρέπει να παραµείνει πάση θυσία στο
ευρώ, ενώ για το 28% ισχύει το αντίθετο. Σηµαντικό είναι το
ποσοστό (9%) όσων δεν απάντησε στην ερώτηση.
Νέα µέτρα φοβάται ότι θα έρθουν το 66,4% των συµµετεχόντων
στην έρευνα, ενώ το 21,5% εκτιµά ότι αν εφαρµοστούν τα µέτρα
που µας έχουν επιβληθεί δεν θα χρειαστεί η λήψη νέων.
Θετικά αποτιµά το 64% τη ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών
προς το δηµόσιο και τα ασφαλιστικά ταµεία, ενώ το 57% θεωρεί ότι
το οριζόντιο κούρεµα κατά 15% στο χαράτσι των ακινήτων θα
αποτελέσει ανάσα για τους ιδιοκτήτες.
Απολύσεις δηµοσίων υπαλλήλων ζητά το 53% των καταναλωτών,
το 6,7%
προσλήψεις ενώ το 40,3% τη διατήρηση των
υπαρχόντων.
Ηχηρό µήνυµα, για εγρήγορση, στέλνει η απάντηση των
καταναλωτών αναφορικά µε τους χειρισµούς της κυβέρνησης στο
ζήτηµα των επίορκων δηµόσιων υπαλλήλων. Συγκεκριµένα το 94%
απαντά ότι η κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει, πιο γρήγορα,
ενώ µόλις το 1,3% λέει ότι προχωρά µε τους ρυθµούς που πρέπει.

Παρέµβαση ΒΕΘ για το µέλλον του ΟΑΣΘ

Πρόγραµµα: “Επιχειρηµατική Επανεκκίνηση”

Τον κώδωνα του κινδύνου για το µέλλον του Οργανισµού Αστικών
Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ), εξαιτίας των σοβαρών
ταµειακών προβληµάτων που αντιµετωπίζει, κρούει το Βιοτεχνικό
Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ).

Ξεκίνησε από την Μεγάλη Τετάρτη 01 Μαϊου 2013, το πρόγραµµα
«Επιχειρηµατική Επανεκκίνηση», που υπόσχεται δάνεια µε
ευνοϊκό επιτόκιο. Ειδικότερα, το πρόγραµµα υπόσχεται κεφάλαια
κίνησης και επενδυτικά δάνεια µε ευνοϊκό, επιδοτούµενο κατά
50% επιτόκιο για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις.

Αιτία για την παρέµβαση του ΒΕΘ στάθηκε επιστολή του ΟΑΣΘ
προς τους παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης, µε την οποία
τους ενηµερώνει για τα προβλήµατα επιβίωσης που
αντιµετωπίζει. Μάλιστα όπως αναφέρεται στην επιστολή «αν το
ελληνικό δηµόσιο δεν ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του προς
η
τον ΟΑΣΘ, τότε µετά την 27 Μαΐου θα βρεθεί στη δυσάρεστη
θέση να κηρύξει στάση πληρωµών και θα διακόψει το έργο του».
Συγκεκριµένα ο ΟΑΣΘ ζητά την άµεση καταβολή (µέχρι τις 24
Μαΐου) από το ελληνικό δηµόσιο 15 εκατ. ευρώ από τα 80εκατ.
ευρώ που είναι οι οφειλές του προς τον Οργανισµό.
«Ο ΟΑΣΘ αποτελεί το µοναδικό µέσο αστικής συγκοινωνίας για
τη Θεσσαλονίκη. Το µετρό που όλοι αναµένουµε, καθυστερεί
χαρακτηριστικά, ενώ άλλα µεγαλεπήβολα σχέδια (όπως η
υποθαλάσσια αρτηρία) έχουν µείνει στα συρτάρια. Παρόλα αυτά
όπως όλα δείχνουν ο ΟΑΣΘ, που έχει 56 χρόνια παρουσίας στην
πόλη, απαξιώνεται συνεχώς µε αποτέλεσµα να τίθεται εν
αµφιβόλω η λειτουργία του από την επόµενη εβδοµάδα» τονίζει ο
πρόεδρος του ΒΕΘ Παναγιώτης Παπαδόπουλος, επισηµαίνοντας
ότι «µε τα λεωφορεία του ΟΑΣΘ καθηµερινά µετακινούνται
χιλιάδες συµπολίτες µας, είτε από επιλογή, είτε επειδή αποτελεί
την πιο οικονοµική λύση. Όλοι αυτοί θα πρέπει να αναζητήσουν
άλλους τρόπους µεταφοράς αν ο ΟΑΣΘ αναστείλει τη λειτουργία
του».
«Η λιτότητα δεν µπορεί να οδηγεί στον ευτελισµό το µοναδικό
βραχίονα αστικής µεταφοράς που διαθέτει η Θεσσαλονίκη, ούτε
να δηµιουργεί και νέα ταλαιπωρία τους πολίτες της» αναφέρει ο κ.
Παπαδόπουλος.
«Έστω και την τελευταία στιγµή πρέπει να πρυτανεύει η λογική
από την πλευρά του ελληνικού δηµοσίου που ούτως ή άλλως,
κινείται µε ρυθµούς χελώνας στις αποπληρωµές των οφειλών
της» καταλήγει ο πρόεδρος του ΒΕΘ.

Το υπουργείο Ανάπτυξης ανακοίνωσε την υπογραφή των
συµβάσεων µε τις 14 τράπεζες που θα συµµετάσχουν.
Τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα θα καλύψουν - ισόποσα µε το νέο
Ταµείο - το 50% των δανείων που θα χορηγηθούν, το συνολικό
ύψος των οποίων θα ανέλθει σε 550 εκατ. ευρώ. ∆ηλαδή το
υπουργείο µέσω του ΕΤΕΑΝ µετέχει µε 275 εκατ. ευρώ (άτοκα
δάνεια) και οι τράπεζες µε 275 εκατ. ευρώ (αν και όπως ειπώθηκε
δεσµεύθηκαν να παρέχουν δάνεια 330 εκατ. ευρώ). Το επιτόκιο
που αναµένεται από πλευράς υπουργείου να δίνουν οι τράπεζες
για το µερίδιό τους είναι 8 - 8,5% και έτσι µεσοσταθµικά το τελικό
επιτόκιο δανεισµού υπολογίζεται περί το 4,5%, αν και αυτό θα
φανεί στην πράξη από τις προσφορές των τραπεζών στους
υποψήφιους δανειολήπτες.
Τα δάνεια κεφαλαίου κινήσεως θα ανέρχονται από 10.000 έως
300.000 ευρώ ανάλογα µε τις λειτουργικές ανάγκες της
επιχείρησης και η διάρκεια αποπληρωµής τους δεν θα υπερβαίνει
τους 48 µήνες.
Τα επενδυτικά δάνεια διαµορφώνονται από 10.000 έως 800.000
ευρώ µε διάρκεια 5-12 έτη και δυνατότητα περιόδου χάριτος από
6 µήνες έως 2 έτη, ανάλογα µε το χρόνο υλοποίησης της
επένδυσης.

\
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να πληροφορούνται τα ειδικότερα
χαρακτηριστικά της συγκεκριµένης δράσης καθώς και των λοιπών
ενεργών δράσεων της ΕΤΕΑΝ ΑΕ, µέσω της ιστοσελίδας
www.etean.com.gr και από τις συνεργαζόµενες τράπεζες.
Οι τράπεζες που συµµετέχουν είναι : ALPHA BANK - ATTICA
BANK – ΕΘΝΙΚΗΤΡΑΠΕΖΑ - EFG EUROBANK SA - NEA
PROTON BANK – ΝΕΟΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ PROBANK A.E .-.ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ - ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ - ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
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31/05/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 3/8-4-2013 ∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. ΤΗΛ.: 2695 360606

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
«ΑΓΙΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ»
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31/05/2013
ΑΡ
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
3/2013
∆ΗΜΟΣΙΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ
ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ
∆ΟΛΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΨΕΚΑΣΜΩΝ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΙΣΗ
ΤΟΥ
ΕΛΙΑΣ ΤΗΛ:213 2005149 ΚΑΙ 213 2005138

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
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31/05/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 05/2013 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (01) ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ (O.P.V.)
ΤΗΛ:210-419 1081
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03/06/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ (1) ΠΗΓΗΣ
ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ELITE 100 ΤΗΛ:210 3483163

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ»
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03/06/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ JP-8 ΤΗΛ:210-870 50 15

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ
ΕΠΙΓΕΙΩΝ
∆ΑΚΟΥ
ΤΗΣ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

