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Β.Ε.Θ. προς πρωθυπουργό: Βάλτε τέλος στην
υπερφορολόγηση
Να µπει ένα τέλος στην υπέρµετρη φορολόγηση, αλλά και στην
ανελέητη λιτότητα ζητά µε υπόµνηµα του προς τον
πρωθυπουργό, Αντώνη Σαµαρά το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο
Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ).
Το υπόµνηµα παρέδωσε στον πρωθυπουργό ο πρόεδρος του
ΒΕΘ, Παναγιώτης Παπαδόπουλος κατά τη διάρκεια συνάντησης
µε εκπροσώπους της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων στο
Μέγαρο Μαξίµου. Στο υπόµνηµα αποτυπώνονται οι θέσεις και
ης
οι προτάσεις του ΒΕΘ για την οικονοµία εν όψει και της 79
∆ΕΘ.
Σύµφωνα µε τον πρόεδρο του ΒΕΘ τα προβλήµατα στην
πραγµατική οικονοµία και στην αγορά παραµένουν και µάλιστα
αυξάνονται. «Ο επιχειρηµατικός κόσµος γνωρίζει πολύ καλά ότι
παρά το γεγονός ότι η ελληνική οικονοµία εισήλθε σε φάση
σταθεροποίησης, το ‘παιχνίδι’ της ανάκαµψης, και για κάποιες
περιπτώσεις επιχειρήσεων, της επιβίωσης, δεν έχει κερδηθεί.
Απαιτούνται, άµεσα, µέτρα που δεν θα βασίζονται στην
ανελέητη και ευφάνταστη υπερφορολόγηση. Σε διαφορετική
περίπτωση, ο κύκλος της διαρκούς ύφεσης θα είναι
επαναλαµβανόµενος µε θύµατα µόνον επιχειρήσεις και θέσεις
εργασίας» αναφέρει ο κ. Παπαδόπουλος υπογραµµίζοντας ότι
«η δυναµική και διατηρήσιµη µεσοπρόθεσµα ανάπτυξη που
χρειάζεται η χώρα, απαιτεί την αλλαγή της οικονοµικής
πολιτικής που εφαρµόζεται στο εσωτερικό µε αποφάσεις της
ελληνικής κυβέρνησης που δεν θα εκπορεύονται από τις
δεσµεύσεις που έχει αναλάβει έναντι των εταίρων και των
δανειστών της».
Καταγράφοντας τα προβλήµατα που εµποδίζουν τον
παραγωγικό µετασχηµατισµό της χώρας το υπόµνηµα του ΒΕΘ
επισηµαίνει:
«-Τροχοπέδη αποτελεί η ελλιπής χρηµατοδότηση. Παρά το ότι
η κεφαλαιακή επάρκεια του τραπεζικού συστήµατος έχει
ενισχυθεί, ο ρυθµός µεταβολής της χρηµατοδότησης του
εγχώριου ιδιωτικού τοµέα εξακολουθεί να είναι αρνητικός. Το
ύψος των επιτοκίων παραµένει απαγορευτικό. Μια µεγάλη
ελληνική επιχείρηση πληρώνει σήµερα για το δανεισµό της
µέχρι και υπερδιπλάσιο επιτόκιο, σε σύγκριση µε ανταγωνιστές
της στον πυρήνα της ευρωζώνης.
-Παρά τις επιµέρους βελτιώσεις, το φορολογικό περιβάλλον
στην Ελλάδα παραµένει εχθρικό για την επιχειρηµατικότητα και
τις επενδύσεις. Ο φορολογικός συντελεστής για τα κέρδη των
επιχειρήσεων συνεχίζει να είναι κατά πολύ υψηλότερος από
όλες τις γειτονικές µας χώρες.
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∆ύο συσκέψεις στο Β.Ε.Θ. το Σαββατοκύριακο
Τη φωνή τους για το µέλλον της µεταποίησης ενώνουν το
Σάββατο 6 Σεπτεµβρίου, τα Βιοτεχνικά Επιµελητήρια της
χώρας.
Πρόκειται για τη δεύτερη σύσκεψη των Βιοτεχνικών
Επιµελητηρίων µέσα σε διάστηµα δύο µηνών, κατά τη
διάρκεια της οποίας θα αναζητηθούν λύσεις για τη δηµιουργία
και εφαρµογή ενός σύγχρονου αναπτυξιακού πλάνου για τη
µεταποίηση της χώρας.
Στη σύσκεψη, θα συµµετέχουν οι πρόεδροι του Βιοτεχνικού
Επιµελητηρίου Αθήνας, Παύλος Ραβάνης, του Βιοτεχνικού
Επιµελητηρίου
Πειραιά,
Ανδριανός
Μιχάλαρος,
του
Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης, Παναγιώτης
Παπαδόπουλος, του Επαγγελµατικού και Βιοτεχνικού
Επιµελητηρίου Ροδόπης, Αργύριος Αργυρόπουλος, ο
πρόεδρος του Επιµελητηρίου Μαγνησίας, Αριστοτέλης
Μπασδάνης.
Η συνάντηση πραγµατοποιείται στην αίθουσα συνεδριάσεων
του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης, Αριστοτέλους
ο
27, στον 4 οροφο, στις 18.30 µµ.
Την Κυριακή, 7 Σεπτεµβρίου, στις 9.30 π.µ. στην αίθουσα
συνεδριάσεων του ΒΕΘ, λαµβάνει χώρα η συνεδρίαση του
∆ικτύου Επιµελητηρίων Αδελφοποιηµένων Πόλεων Ελλάδος
µε την Πάφο της Κύπρου.
Χαιρετισµούς θα απευθύνουν ο υπουργός Μακεδονίας –
Θράκης, Γιώργος Ορφανός, η Αν. Γενική Γραµµατέας ∆ιεθνών
Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας, Μάγδα
Καρακόλη και ο ∆ήµαρχος Καλαµαριάς, Θεοδόσης
Μπακογλίδης.
Εισηγήσεις θα πραγµατοποιήσουν η κα. Καρακόλη, ο
πρόεδρος του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου
(ΕΒΕ) Πάφου, Ανδρέας ∆ηµητριάδης, ο πρόεδρος του
Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης, Παναγιώτης
Παπαδόπουλος, ο αντιπρόεδρος οικονοµικών του ΕΒΕ
Πάφου, Ηλίας Μυριάνθους, ο γενικός διευθυντής του ΕΒΕ
Πάφου, Κενδέας Ζαµπυρίνης, ο επιστηµονικός συνεργάτης
της εταιρείας συµβούλων επιχειρήσεων Euricon, Βασίλης
Σιωµάδης και η Ζωή Γιαννοπούλου από το Ινστιτούτο
Κατάρτισης ∆ιαµεσολαβητών.

Η εξοντωτική φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας, η αστάθεια
του συστήµατος, τα λάθη, οι αστοχίες και οι συνεχείς αλλαγές
στην εφαρµογή των ρυθµίσεων, λειτουργούν αποτρεπτικά στην
ανάληψη κάθε δραστηριότητας.
-Η φοροδιαφυγή και η εισφοροδιαφυγή δηµιουργούν συνθήκες
αθέµιτου ανταγωνισµού µεταξύ των επιχειρήσεων, αλλά και
σοβαρές απώλειες στα έσοδα του κράτους και των ασφαλιστικών
ταµείων.
Ρευστότητα-κόστος δανεισµού
Ιδιαίτερη µνεία στο υπόµνηµα γίνεται για το κόστος δανεισµού
αλλά και για τα κόκκινα δάνεια. Πιο συγκεκριµένα ζητείται να
δοθεί το ταχύτερο δυνατόν λύση στο θέµα των «κόκκινων
δανείων». Μια λύση που θα παρέχει δυνατότητες
αναδιάρθρωσης σε βιώσιµους κλάδους και επιχειρήσεις, αλλά
κυρίως θα συµβάλει στην ουσιαστική αποκατάσταση των
συνθηκών χρηµατοδότησης της οικονοµίας.
Σύµφωνα µε το ΒΕΘ:
Απαιτείται άµεση µείωση του κόστους δανεισµού. Τα
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα µέσω των υψηλών επιτοκίων
επιχειρούν να καλύψουν τις αυξηµένες επισφάλειες. Το κόστος
όµως αυτής της επιλογής το πληρώνουν χιλιάδες υγιείς ελληνικές
επιχειρήσεις, οι οποίες αναζητούν διέξοδο από την κρίση και
λόγω ελλιπούς ρευστότητας, παγώνουν τα σχέδια τους.
Επιπλέον θα πρέπει να επανέλθει η δυνατότητα πλαφόν στις
τράπεζες, προκειµένου οι επιχειρηµατίες να εξυπηρετούνται
καλύτερα εν µέσω της οικονοµικής ανοµβρίας.
Φορολογία
Αναφερόµενο το ΒΕΘ στη φορολογία επισηµαίνει την ανάγκη
συνολικής αλλαγής νοοτροπίας, που θα αντιµετωπίζει τη
φορολογία ως εργαλείο για την ανάπτυξη της οικονοµίας και όχι
ως εύκολη λύση για να κλείνουν οι τρύπες του προϋπολογισµού.
Παράλληλα το ΒΕΘ προτείνει:
-Φορολογικό συντελεστής 15% στο σύνολο των φορολογητέων
κερδών για τα νοµικά πρόσωπα.
-Αναβάθµιση του Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας, ως προς τα
πρόστιµα και τους ελέγχους.
-Σταδιακή µείωση συντελεστών ΦΠΑ.
-Μείωση της προκαταβολής του φόρου εισοδήµατος που,
σήµερα φτάνει στο 80%, στο 50%.
-Απαλλαγή από ΦΠΑ για τις µικρές επιχειρήσεις µε ετήσια
ακαθάριστα έσοδα έως 25.000 ευρώ.
-Αναµόρφωση της φορολογίας ακινήτων, σε ορθολογικές βάσεις.
Άρση των φορολογικών αντικινήτρων για την ανέγερση και
αγορά κατοικίας, καθώς και για τα ακίνητα που χρησιµοποιούνται
για επαγγελµατικές ή βιοτεχνικές δραστηριότητες.
-Αναστολή του πόθεν έσχες για αγορά ή κατασκευή πρώτης
κατοικίας.
Για τον ΕΝΦΙΑ, το Επιµελητήριο επισηµαίνει ότι θα πρέπει άµεσα
να υπάρξει µέριµνα για την εξαίρεση των βιοτεχνικών
επιχειρήσεων στο πλαίσιο των αλλαγών/διορθώσεων που
εξετάζει το οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης.
Επιπρόσθετα ζητά τροποποίηση του σχεδίου ρύθµισης οφειλών
προς τα ασφαλιστικά ταµεία µε βάση και την πρόταση της ΚΕΕΕ:
- Η καταβολή των δόσεων, πέραν των τρεχουσών µηνιαίων
εισφορών, σε διάστηµα 51 µηνών. Το ύψος της δόσης να
αυξάνεται κλιµακωτά,
ξεκινώντας
από το
1% της
κεφαλαιοποιηµένης οφειλής για το πρώτο δωδεκάµηνο και
φθάνοντας στο 3%, από το τέταρτο δωδεκάµηνο και µέχρι την
τελική εξόφληση.
Το ΒΕΘ σηµειώνει ότι δεν θα πρέπει να συνδέεται η ρύθµιση
στην οποία έχει υπαχθεί ο ενδιαφερόµενος µε τις τρέχουσες
οφειλές, τις οποίες ενδεχοµένως λόγω αδυναµίας να µην µπορεί
να
τις
εξυπηρετήσει.
Λιµάνι – Μετρό
Ιδιαίτερος λόγος στο υπόµνηµα γίνεται για το λιµάνι της
Θεσσαλονίκης, το οποίο σύµφωνα µε το ΒΕΘ θα πρέπει άµεσα
να αξιοποιηθεί , σε εξειδικευµένους επενδυτές λιµενικών
εγκαταστάσεων και λειτουργιών, ώστε να επιταχυνθούν οι ρυθµοί
ανάπτυξης
του
ΟΛΘ.
Για το µετρό, το ΒΕΘ αναφέρει ότι «θα πρέπει κάποια στιγµή να
µπει ένα τέλος στο µακροχρόνιο εργοτάξιο, µε την ολοκλήρωση
του έργου, καθώς οι µόνοι ζηµιωµένοι είναι οι επιχειρηµατίες, οι
κάτοικοι και οι επισκέπτες της Θεσσαλονίκης».

∆ιοργάνωση Σεµιναρίων Υγιεινής
και Ασφάλειας Τροφίµων από 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, διοργανώνει 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
ης
και του Συµβουλίου της 29 Απριλίου 2004 για την υγιεινή
των τροφίµων.
Τα σεµινάρια θα είναι συνολικής διάρκειας 10 ωρών το
καθένα και πραγµατοποιούνται στην αίθουσα σεµιναρίων
ος
του ΒΕΘ – 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.
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

Προγράµµατα επιµόρφωσης από τη
Μάθησης και Εκπαίδευσης του ΑΠΘ

∆οµή ∆ια Βίου

Η ∆οµή ∆ια Βίου Μάθησης ΑΠΘ µας ενηµερώνει για τα
προγράµµατα επιµόρφωσης που θα υλοποιηθούν τους
επόµενους µήνες.
Πρόγραµµα « Μεθοδολογία Lean Six Sigma –
Yellow Belt ( επίπεδο Ι ) » - Ηµεροµηνίες
υλοποίησης : 15/9 – 19/9, διάρκεια 40 ώρες.
•
Πρόγραµµα « Εκπαίδευση σε θέµατα διαχείρισης
ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ ISO
9001:2008 » - Ηµεροµηνίες υλοποίησης : 13/10 –
17/10 & 20/10 – 21/10, διάρκεια 40 ώρες.
Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στο τηλ.
2310997687, e-mail : dlambro@chem.auth.gr
•

Παράταση για ένα χρόνο, και το 2015, του υφιστάµενου
καθεστώτος προστασίας της κύριας κατοικίας των
δανειοληπτών από τους πλειστηριασµούς φέρεται να
προωθεί η κυβέρνηση αν και η τρόικα διαφωνεί µε ένα
τέτοιο ενδεχόµενο. Την πρόθεση να ανασταλούν οι
πλειστηριασµοί και για το 2015, µέσα από την κατάθεση
σχετικής τροπολογίας , επιβεβαίωσε χθες και ο υφυπουργός
Ανάπτυξης Γεράσιµος Γιακουµάτος.

Ποια καταστήµατα ανοίγουν τις δυο Κυριακές της ∆ΕΘ
Εβδοµάδα Εξαγωγών
Ανοιχτά θα είναι τα εµπορικά καταστήµατα του ιστορικού
κέντρου της Θεσσαλονίκης, χωρίς καµία προϋπόθεση τις
Κυριακές 7 και 14 Σεπτεµβρίου 2014, που θα λειτουργεί η
∆ιεθνή Έκθεση, σύµφωνα µε του Εµπορικού Συλλόγου.
Συγκεκριµένα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, τις Κυριακές
7 και 14 Σεπτεµβρίου 2014 επιτρέπεται να λειτουργήσουν
(προαιρετικά):

•
•

Όλα τα εµπορικά καταστήµατα του ιστορικού κέντρου
της Θεσσαλονίκης, χωρίς καµία προϋπόθεση
Τα εµπορικά καταστήµατα του ∆ήµου Θεσσαλονίκης
που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου Β

Ο Εµπορικός Σύλλογος προτείνει το ωράριο λειτουργίας των
καταστηµάτων τις δυο Κυριακές της ∆ΕΘ να είναι από τις
11.00 - 18.00. Ο ΕΣΘ στην ανακοίνωσή του υπενθυµίζει τους
δυο πρόσφατους νόµους:
Α) Ιστορικό Κέντρο της Θεσσαλονίκης
Σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση που δηµοσιεύτηκε στο
υπ’αριθ. 1859/ΦΕΚ Β΄ επιτρέπεται, για ένα (1) έτος, η
προαιρετική λειτουργία όλων των εµπορικών Καταστηµάτων τις
Κυριακές, στο Ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπως αυτό
«Ιστορικό Κέντρο της Θεσσαλονίκης είναι η περιοχή που
ορίζεται από το Λιµάνι (παλαιό τµήµα), την παλιά Παραλία
(α΄προβλήτα έως τον Λευκό Πύργο), την οδό Π.Μελά που
καταλήγει στο ιερό της Αγίας Σοφίας, την οδό Στ.Τάττη και
τµήµα των οδών Σωκράτους, Χριστοπούλου, Φιλίππου και
Αγίας Σοφίας µέχρι την οδό Κασσάνδρου και το ∆ιοικητήριο,
την οδό Καραολή & ∆ηµητρίου, την Πλατεία Βαρδαρίου και τα
δυτικά τείχη µέχρι το φρούριο του Βαρδαρίου και το Λιµάνι».
Β) Περιοχή ∆ήµου Θεσσαλονίκης
Με βάση την ΓΑΝ ΜΕΘ οικ.1897/24-10-2013 απόφαση του
Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης
επιτρέπεται η λειτουργία των εµπορικών καταστηµάτων,
προαιρετικά, τις δύο Κυριακές λειτουργίας της ∆ιεθνούς
Έκθεσης
Θεσσαλονίκης
στην
περιοχή
του
∆ήµου
Θεσσαλονίκης αρκεί να πληρούν τις εξής ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
α. να έχουν συνολική επιφάνεια εµβαδού, όπως αυτό
αναγράφεται στο λογαριασµό παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος,
µέχρι διακόσια πενήντα
(250)
τετραγωνικά µέτρα,
β. να µην ανήκουν υπό οποιαδήποτε νοµική σχέση σε αλυσίδα
καταστηµάτων, εξαιρουµένων των περιπτώσεων συµβάσεων
δικαιόχρησης
(franchise)
γ. να µην λειτουργούν µε συµφωνίες συνεργασίας τύπου
"κατάστηµα εντός καταστήµατος" (shops−in−a−shop) και να
µην βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήµατα ("outlet"), εµπορικά
κέντρα ή εκπτωτικά χωριά.

Η Global Greece µας ενηµερώνει για την εβδοµάδα
εξαγωγών , που διοργανώνεται στις 15 – 20 Σεπτεµβρίου
2014, στο ξενοδοχείο Στράτος Βασιλικός στην Αθήνα και
στις 19 – 27 Σεπτεµβρίου 2014, στο ξενοδοχείο CITY
στη Θεσσαλονίκη.
Το σεµινάριο απευθύνεται στον επιχειρηµατία που θέλει
να ασχοληθεί µε τις εξαγωγές και σε νέους επιστήµονες ή
συµβούλους που θέλουν να εξειδικευθούν στο διεθνές
εµπόριο και γενικά σε όσους θέλουν να ανοιχθούν στις
διεθνείς αγορές.
Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310
474191 , φαξ 2310 474192 ή στο e-mail :
info@globalgreece.gr
∆ιαχείριση οικο -βιοµηχανικών πάρκων
Η Ανατολική Α.Ε. µας ενηµερώνει για τη διοργάνωση
σεµιναρίου µε θέµα : ∆ιαχείριση οικο -βιοµηχανικών
πάρκων την Τρίτη 9 Σεπτεµβρίου 2014 και ώρα 10.00
π.µ., στην αίθουσα εκδηλώσεων του Τεχνικού
Επιµελητηρίου Ελλάδας/Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας..
Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310
463930 , φαξ 2310 486203 ή στο site : www.anatoliki.gr.

Επιχειρηµατικές αποστολές στην Τουρκία
Το Ελληνοτουρκικό Εµπορικό Επιµελητήριο µας
ενηµερώνει για 5 επιχειρηµατικές αποστολές µε ΄Ελληνες
επιχειρηµατίες που συµµετάσχει τον µήνα Σεπτέµβριο στις
κάτωθι εκθέσεις :
• Real estate (µεσιτείες) [11-14/9/2014]
• ∆ιεθνής έκθεση συσκευασίας – Μηχανήµατα
τεχνολογίας τροφίµων [18-21/9/2014]
• ∆ιεθνής έκθεση ασφάλειας
- πυρκαγιάς –
έκτακτης ανάγκης και διάσωσης – επαγγελµατικής
υγείας και ασφάλειας – ενηµέρωσης και δικτυακής
ασφάλειας – έξυπνο σπίτι & αυτοµατισµοί κτιρίων
[18-21/9/2014]
• ∆ιεθνής έκθεση Led συστηµάτων και τεχνολογιών
– ηλεκτρικών υλικών και εξοπλισµού – παροχή
ενέργειας [25-28/9/2014]
• ∆ιεθνής έκθεση βιοµηχανίας και τεχνολογίας
ανελκυστήρων και κυλιόµενων σκαλών [2528/9/2014]
• ∆ιεθνής έκθεση µηχανηµάτων επεξεργασίας
ξύλου, κοπτικά εργαλεία και εργαλεία χειρός βιοµηχανιών επίπλων, δασικών προϊόντων,
τεχνολογίες ξύλου και αξεσουάρ [27/9 –
1/10/2014]
Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 211 7000264 -7,
φαξ 211 7409283, e-mail : info@etee.gr

Την
ηλεκτρονική
διασύνδεση
του ΟΑΕΕ µε
το
πληροφοριακό
σύστηµα
των
ΚΕΠ
«ΕΚΕΡ-Ερµής»
προβλέπει κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Εργασίας. Το αποτέλεσµα για
τους ασφαλισµένους και τους συνταξιούχους του ταµείου είναι ότι
θα µπορούν να εκδώσουν και µέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης
Πολιτικών σειρά βεβαιώσεων αρµοδιότητας του ΟΑΕΕ όπως
είναι:
•
•
•

Η βεβαίωση αποδοχών του συνταξιούχου
Η βεβαίωση των ασφαλιστικών εισφορών και
Το τρίµηνο ενηµερωτικό σηµείωµα της σύνταξης.

Ολιγοπωλιακές καταστάσεις δηµιουργούνται στην
αγορά καθώς την τελευταία πενταετία της οικονοµικής
κρίσης έκλεισαν 230.000 µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Το
αποτέλεσµα είναι το 60%του τζίρου στο σύνολο των
επιχειρηµατικών κλάδων να έχει περάσει σε λίγα και µεγάλα
χέρια.. Αυτό αποκάλυψαν οι εκπρόσωποι της Γενικής
Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών Βιοτεχνών και Εµπόρων
Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) στη διάρκεια παρουσίασης της
εξαµηνιαίας έρευνας της Marc Α.Ε.Ε. για την πορεία των
µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

∆ιαγωνισµοί στην Ελλάδα
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10/09/2014 ΑΡ. ∆ΙΑΚ. 18054 ΕΝΙΑΙΟΣ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΡΙΓΓΩΝ ΜΙΑΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ. ΤΗΛ. 213 2004278
10/09/2014 ΑΡ. ∆ΙΑΚ. 08/14 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.
ΤΗΛ. 210 3368630
10/09/2014 ΑΡ. ∆ΙΑΚ. 97/2014 ∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ
ΕΙ∆ΟΥΣ "ΟΞΥΓΟΝΟ". ΤΗΛ. 2313 312284
10/09/2014 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ "ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΤΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. ΤΗΛ. 213 2041776
10/09/2014 ΑΡ. ∆ΙΑΚ. 50/13 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΕΙ∆ΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ" ΤΗΛ. 210 8705013
11/09/2014 ΑΡ. ∆ΙΑΚ. 14030 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΟΥ ΜΗ
ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΣΕ. ΤΗΛ. 210 5297229/6301229
11/09/2014 ΑΡ. ∆ΙΑΚ. 80/2014 ∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ
ΕΙ∆ΟΥΣ "ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ" ΤΗΛ. 2313 312284
11/09/2014 ΑΡ. ∆ΙΑΚ. 14/14 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΡΑΦΗ "ΣΤΟΛΩΝ - ΠΗΛΙΚΙΩΝ - ΘΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΩΝ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΤΟΥΣ 2014 -2015 ΤΗΛ. 210 8705013
11/09/2014 ΑΡ. ∆ΙΑΚ. 30/2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥς,
ΑΣΤΕΓΟΥΣ, ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑ∆ΕΣ ΤΗΛ. 2310
218518/509013/509014
12/9/2014 1) ∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. 2) ∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΛ. 26953 60606
12/09/2014 ΑΡ. ∆ΙΑΚ. 27/14 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ, ΣΦΟΛΙΑΤΟΕΙ∆ΩΝ ΚΑΙ
ΕΙ∆ΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ
ΜΟΝΑ∆ΩΝ Α/Β ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ - 120 ΠΕΑ - 124 ΠΒΕ ΚΑΙ 2ο ΚΕΠ. ΤΗΛ. 210
8705015
12/09/2014 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ
ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΤΗΛ. 2310 294761/3
15/09/2014 ΑΡ. ∆ΙΑΚ. 84/2014 ∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΕΝΙΑΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ. ΤΗΛ. 2313 312268

∆ΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "Ο
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ - ΠΟΛΥΚΙΝΙΚΗ"
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΩΝ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
"ΑΓΙΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ"

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι∆ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Επισκεφθείτε µέσω της ιστοσελίδας του Επιµελητηρίου µας www.veth.gov.gr
•
Την ηλεκτρονική πλατφόρµα που προσφέρει Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Συνηγόρου του
Βιοτέχνη 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.

