Οκτώβριος 2012
Η Ελλάδα έχει µετατραπεί σε πειραµατόζωο για την
καταγραφή των αντοχών µίας κοινωνίας
Σε ολέθρια παγίδα εξελίσσονται για τον επιχειρηµατικό κόσµο
και την κοινωνία ευρύτερα οι απαιτήσεις της τρόικα που
καθηµερινά αλλάζουν σε συνδυασµό µε την υπέρµετρη
µετρολογία που συζητείται από την πλευρά της κυβέρνησης,
αναφέρει σε ανακοίνωση του το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο
Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ). «Ο ιδιωτικός τοµέας και ιδιαίτερα οι
µικρές επιχειρήσεις έχουν ‘γονατίσει’. Η πάλαι ποτέ
‘ραχοκοκαλιά’ της ελληνικής οικονοµίας οι ΜµΕ, κινδυνεύει να
σπάσει ολοσχερώς. Η Ελλάδα έχει µετατραπεί σε
πειραµατόζωο για την καταγραφή των αντοχών µίας
κοινωνίας» αναφέρει ο πρόεδρος του ΒΕΘ Παναγιώτης
Παπαδόπουλος υπογραµµίζοντας ότι «µόνο µέσα στις πρώτες
17 ηµέρες του Οκτωβρίου, 85 επιχειρήσεις – µέλη του
επιµελητηρίου, έπαυσαν τη λειτουργία τους». Κατά συνέπεια
µέχρι τις 17 Οκτωβρίου κάθε µέρα πέντε επιχειρήσεις – µέλη
του ΒΕΘ κατέβασαν ρολά. «Η εκταµίευση της περιβόητης
δόσης των 31,5 δις. ευρώ µετατίθεται συνεχώς. Μόλις χθες σε
ανακοίνωση της τρόικα αναφέρεται ότι ναι µεν συµφώνησαν
στα περισσότερα µέτρα αλλά οι συνοµιλίες θα συνεχιστούν. Η
χώρα κινδυνεύει από οικονοµική ασφυξία και οι συζητήσεις
καλά κρατούν. Κανείς δεν φαίνεται να αντιλαµβάνεται το
µέγεθος του προβλήµατος που αντιµετωπίζει η Ελλάδα»
σηµειώνει ο πρόεδρος του ΒΕΘ υπογραµµίζοντας ότι παρά το
γεγονός ότι ακόµη και εκπρόσωποι της τρόικα έχουν
παραδεχτεί ότι η ατέρµονη λιτότητα δεν µπορεί να συνεχιστεί,
καθώς και ότι έχουν γίνει λάθος επιλογές σε βάρος των
ελλήνων πολιτών, εξακολουθούν να δυσχεραίνουν µε τη στάση
τους την επίτευξη συµφωνίας διαιωνίζοντας το πρόβληµα για
την ελληνική οικονοµία και βάλλοντας τη κοινωνική συνοχή,
που συχνά ακροβατεί σε τεντωµένο σχοινί. Αναφερόµενος στη
πρόσφατη πανελλαδική απεργία ο πρόεδρος του ΒΕΘ τονίζει
ότι καταδεικνύει το µέγεθος της απόγνωσης των ελλήνων
πολιτών που, καθηµερινά, βιώνουν την αβεβαιότητα και ζουν
µε τον φόβο ότι η επόµενη ηµέρα δεν αποκλείεται να είναι
χειρότερη από την προηγούµενη. «Η σηµερινή ηµέρα αποτελεί
το πλέον ηχηρό ‘όχι’ στο νέο πακέτο επώδυνων µέτρων που
θα ανακοινωθούν τις επόµενες ηµέρες. Έστω και την ύστατη
στιγµή θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι απαιτείται η
ανασυγκρότηση της πραγµατικής οικονοµίας και όχι η
περεταίρω εξαθλίωση της χώρας, η δηµιουργία ενός σταθερού
και βιώσιµου περιβάλλοντος για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις
που παράγουν θέσεις εργασίας, η ενίσχυση της ρευστότητας
και η στήριξη της ελληνικής παραγωγής και µεταποίησης µε
ουσιαστικά και αναπτυξιακά µέτρα» επισηµαίνει ο πρόεδρος
του ΒΕΘ τονίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται όραµα και
προοπτική για να πορευτεί. «Σε διαφορετική περίπτωση θα
συνεχίσουµε να βυθιζόµαστε στο χάος» καταλήγει ο κ.
Παπαδόπουλος.
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Παράταση αυτοαπογραφής των επιχειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ
Κατόπιν αιτήµατος της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων
(Κ.Ε.Ε.Ε), των υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ των Επιµελητηρίων αλλά
και των εκπροσώπων των επιχειρήσεων, ο υφυπουργός
Ανάπτυξης, κ. Αθανάσιος Σκορδάς, υπέγραψε την 1-10-2012
απόφαση µε την οποία παρατείνονται οι προθεσµίες για την
απογραφή των επιχειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ, ως εξής:
Για τις ΑΕ, τις ΕΠΕ, τις ΟΕ και τις ΕΕ, η προθεσµία
υποβολής ορίζεται ως εξής:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Μέχρι την 27η Οκτωβρίου 2012 για τους
που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 1.
Μέχρι την 3η Νοεµβρίου 2012 για τους
που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 2.
Μέχρι την 10η Νοεµβρίου 2012 για τους
που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 3.
Μέχρι την 17η Νοεµβρίου 2012 για τους
που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 4.
Μέχρι την 24η Νοεµβρίου 2012 για τους
που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 5.
Μέχρι την 1η ∆εκεµβρίου 2012 για τους
που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 6.
Μέχρι την 8η ∆εκεµβρίου 2012 για τους
που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 7.
Μέχρι την 15η ∆εκεµβρίου 2012 για τους
που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 8.
Μέχρι την 22η ∆εκεµβρίου 2012 για τους
που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 9.
Μέχρι την 29η ∆εκεµβρίου 2012 για τους
που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 0.

υπόχρεους
υπόχρεους
υπόχρεους
υπόχρεους
υπόχρεους
υπόχρεους
υπόχρεους
υπόχρεους
υπόχρεους
υπόχρεους

Για τους αστικούς συνεταιρισµούς και τα υποκαταστήµατα
ή πρακτορεία εταιρειών της αλλοδαπής, η προθεσµία
υποβολής είναι από 1η Νοεµβρίου 2012 έως τις 29 ∆εκεµβρίου
του 2012 και εξειδικεύεται ως εξής:

•
•
•

Μέχρι την 20η Νοεµβρίου 2012 για τους υπόχρεους
που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 1, 2, 3.
Μέχρι την 10η ∆εκεµβρίου 2012 για τους υπόχρεους
που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 4, 5, 6.
Μέχρι την 29η ∆εκεµβρίου 2012 για τους υπόχρεους
που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 7, 8, 9, 0.

Για τις Ατοµικές επιχειρήσεις, τους Ευρωπαϊκούς Οµίλους
Οικονοµικού Σκοπού, τις Ευρωπαϊκές Συνεταιριστικές
Εταιρείες και τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν εµπορία, η
προθεσµία παρατείνεται :
Μέχρι την 21η Ιανουαρίου 2013 για τους υπόχρεους
που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 1, 2, 3, 4.
• Μέχρι την 15η Φεβρουαρίου 2013 για τους υπόχρεους
που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 5, 6, 7, 8, 9, 0.
την ειδικότερη νοµοθεσία περί Α.Ε και Ε.Π.Ε.-

•

.
ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ/ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (∆.Ι.Ε.Π.Π.Υ.)
Τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Υγείας, ανακοίνωσαν τους Νέους
Κανόνες ∆ιακίνησης/Εµπορίας Προϊόντων και Παροχής
Υπηρεσιών (∆ΙΕΠΠΥ) και τη νέα Υγειονοµική ∆ιάταξη, που
τίθεται σε ισχύ άµεσα. Με το νέο θεσµικό πλαίσιο διευκολύνεται
η επιχειρηµατικότητα, αίρονται τα εµπόδια στη λειτουργία των
επιχειρήσεων, τονώνεται ο ανταγωνισµός και προστατεύεται ο
καταναλωτής. Σύµφωνα µε τα παραπάνω:
• Καταργούνται παρωχηµένες ρυθµίσεις /παρεµβάσεις
του κράτους στη λειτουργία της αγοράς που έχουν
ξεπεραστεί από τις εξελίξεις.
• Καταργούνται ρυθµίσεις που διατηρούσαν κλειστές
αγορές εµποδίζοντας την είσοδο νέων ανταγωνιστών.
• ∆ιασφαλίζεται η προστασία των συµφερόντων του
καταναλωτή και της δηµόσιας υγείας µε την εφαρµογή
όλων των κοινοτικών κανόνων και των ειδικών
νοµοθεσιών που αναφέρονται στα θέµατα αυτά.
• Παρέχονται, ειδικά στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις,
νέες
δυνατότητες
να
αντεπεξέλθουν
στον
ανταγωνισµό, µε την απελευθέρωση της δυνατότητας
να εµπλουτίσουν την ποικιλία των προσφεροµένων
προϊόντων που διαθέτουν στην κατανάλωση.
Ειδικότερα, µε τη νέα Υγειονοµική ∆ιάταξη που έχει ήδη
υπογραφεί από τον υπουργό Υγείας και τίθεται άµεσα σε
ισχύ, µεταξύ άλλων:
• Καταργούνται οι προϋποθέσεις ύπαρξης ελάχιστων
τετραγωνικών µέτρων και οι πρόσθετες άδειες
προκειµένου να επιτραπεί η διάθεση επιπλέον
κατηγοριών τροφίµων από τα καταστήµατα.
• Οι επιχειρήσεις θα ελέγχονται για την διάθεση
ασφαλών τροφίµων στον καταναλωτή και όχι για
τυπικές προϋποθέσεις που δεν είχαν καµία σχέση µε
τη ∆ηµόσια Υγεία.
• Ενισχύεται
η
εφαρµογή
ευέλικτων
και
αποτελεσµατικών συστηµάτων αυτοελέγχου, ανάλογα
µε την δυναµικότητα των επιχειρήσεων.
Τι πετυχαίνουν οι ∆ΙΕΠΠΥ;
1. Νέες ρυθµίσεις για τον καταναλωτή που αναµένεται να
συµβάλουν και στη µείωση τιµών µέσω της µείωσης
κινδύνου παραπλάνησης
2. Μείωση διοικητικού βάρους για τις επιχειρήσεις.
3. Άρση περιορισµών και αδικαιολόγητων υποχρεώσεων
για την ασφαλή διακίνηση των προϊόντων.
4. Ασφάλεια δικαίου ώστε να ενισχύεται η αίσθηση
ασφάλειας των επιχειρήσεων και των καταναλωτών.
5. Αίρονται
κάποιες
απαγορεύσεις
οι
οποίες
δυσχεραίνουν την οµαλή διακίνηση των προϊόντων.
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθυνθείτε στο
τµήµα Βιοτεχνικών Θεµάτων του ΒΕΘ τηλ. 2310-241383.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ “ CONSULTING PROJECT ”
Το ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδος ως πρωτοποριακός
ακαδηµαϊκός φορέας µε δηµόσιο χαρακτήρα προγραµµατίζει να
υλοποιήσει το τρέχον ακαδηµαϊκό έτος µια καινοτόµα
εκπαιδευτική διαδικασία στις Μεταπτυχιακές Σπουδές της
Σχολής Οικονοµίας και ∆ιοίκησης που λειτουργεί από το 2008.
Σχεδιάζει να εισαγάγει στα Μεταπτυχιακά Προγράµµατα Msc in
Strategic Product Design ένα νέο εκπαιδευτικό µέσο που
ονοµάζεται «Συµβουλευτική εργασία ‘Consulting Project’.
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται
στο τηλέφωνο 2310807580 .

Περαιτέρω, µε την ίδια απόφαση καταργείται η υποχρέωση
προσκόµισης εγγράφων θεωρηµένων από τις αρµόδιες αρχές
ως προϋπόθεση για την οριστικοποίηση της εγγραφής, ενώ
διευκρινίζεται πως η διενέργεια της αυτοαπογραφής για
λογαριασµό των νοµίµων εκπροσώπων των υπόχρεων µπορεί
να γίνει και από άλλα πρόσωπα πέραν των λογιστών.
Τέλος, διευκρινίζεται πως η υποχρέωση ανάρτησης των
στοιχείων των ισολογισµών του τελευταίου οικονοµικού έτους
δεν επιβάλλεται σαν επιπλέον υποχρέωση στο πλαίσιο της
απογραφής στο Γ.Ε.ΜΗ., αλλά αντίθετα προκύπτει παγίως από
την ειδικότερη νοµοθεσία περί Α.Ε και Ε.Π.Ε.-

ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
Στα πλαίσια αναβάθµισης των υπηρεσιών του ΟΑΕΕ,
αποφασίστηκε η σύσταση και πιλοτική λειτουργία Γραφείου
Συµβούλου για ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές υποθέσεις,
από την Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου 2012.
Σκοπός του Γραφείου είναι η έγκυρη, ευρεία και
στοχευµένη ενηµέρωση των ασφαλισµένων και των
συνταξιούχων του ΟΑΕΕ σε θέµατα που τους ενδιαφέρουν.
Το Γραφείο θα λειτουργεί µία µέρα την εβδοµάδα και
συγκεκριµένα κάθε Τετάρτη από 8:30 πµ έως 14:00, στην Α΄
ης
Α
Περιφερειακή ∆/νση ΟΑΕΕ Θεσ/νίκης, 26 Οκτωβρίου 8 ,
ο
στον 1 όροφο.

ης

Πώς θα πληρωθεί η αργία της 28

Οκτωβρίου

η

Η 28 Οκτωβρίου είναι µια από τις 6 εξαιρέσεις εορτές του
έτους, έχει τον χαρακτήρα της προαιρετικής αργίας, κατά την
οποία η απασχόληση ή µη των µισθωτών ανήκει στην
διακριτική ευχέρεια του εργοδότη.
η
Φέτος η 28 Οκτωβρίου είναι Κυριακή. Ως εκ τούτου παίρνει
τον χαρακτήρα της υποχρεωτικής αργίας, θα ισχύσουν δε τα
εξής:
1. ∆εν γεννάται θέµα µεταθέσεώς της σε άλλη εργάσιµη
ηµέρα, διότι βάσει του άρθρου 7 του Ν. 1400/83 έχουν
καταργηθεί, τόσο για τον ιδιωτικό όσο και τον δηµόσιο τοµέα,
οι διατάξεις περί µεταθέσεως των αργιών, όταν συµπίπτουν µε
Κυριακή.
2. Οι επιχειρήσεις που δεν θα λειτουργήσουν την Κυριακή 28η
Οκτωβρίου υποχρεούνται να καταβάλουν µόνον σε όσους
αµείβονται µε ηµεροµίσθιο, το συνήθως καταβαλλόµενο
ηµεροµίσθιό τους (κατά την υπ’ αριθ. 303/61 απόφαση του
Αρείου Πάγου, που δεν έχει δεχθεί ότι το ηµεροµίσθιο της
εξαιρετέας εορτής οφείλεται και όταν η εορτή συµπίπτει µε
ηµέρα Κυριακή)
3. Οι επιχειρήσεις που θα λειτουργήσουν την Κυριακή 28η
Οκτωβρίου οφείλουν σε όσους θα απασχοληθούν τα εξής:
α) Σε όσους αµείβονται µε ηµεροµίσθιο, τόσα ωροµίσθια όσες
οι ώρες απασχολήσεώς τους και προσαύξηση 75% που θα
υπολογισθεί επί του νοµίµου ωροµισθίου τους για όσες ώρες
απασχοληθούν. Επί πλέον οφείλουν να χορηγήσουν
αναπληρωµατική ανάπαυση (ρεπό) (για όσους απασχοληθούν
πέρα των 5 ωρών)
β) Σε όσους αµείβονται µε µηνιαίο µισθό οφείλουν
προσαύξηση 75% που υπολογίζεται στο νόµιµοι ωροµίσθιό
τους, για όσες απασχοληθούν και αναπληρωµατική ανάπαυση,
είτε πρόκειται για επιχειρήσεις που υπάγονται στις διατάξεις
περί υποχρεωτικής αναπαύσεως κατά Κυριακή, είτε για
επιχειρήσεις που δεν υπάγονται στις διατάξεις αυτές.
Ζήτηµα καταβολής και αµοιβής ίσης µε όσα ωροµίσθια
πραγµατοποιήσουν, γεννάται µόνον όταν δεν χορηγηθεί
αναπληρωµατική ανάπαυση. Η προσαύξηση 75% οφείλεται
ανεξαρτήτως του κύρους της συµφωνίας περί απασχολήσεως,
κατ’ κατ’ άρθρον 2 Ν. 435/76.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.)
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας
υλοποίησε µελέτη πεδίου, µετά από αίτηµα της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.
στον κλάδο των συνεργείων επισκευής και συντήρησης
αυτοκινήτων, όλης της χώρας µε σκοπό αρχικά να
καταγραφούν οι επαγγελµατικοί κίνδυνοι στους χώρους
εργασίας των συνεργείων και στη συνέχεια να προταθούν µέτρα
αντιµετώπισης των κινδύνων.
Αναλυτικότερα, το εγχειρίδιο περιλαµβάνει τις βασικές
νοµοθετικές υποχρεώσεις που έχουν οι εργοδότες των
συνεργείων. Στη συνέχεια περιγράφει αναλυτικά τις εργασίες
που πραγµατοποιούνται στους χώρους τω συνεργείων και στη
συνέχεια γίνεται εκτενής αναφορά στους κινδύνους που
αντιµετωπίζουν οι εργαζόµενοι στους χώρους των συνεργείων.
Το εγχειρίδιο µπορείτε να το βρείτε αναλυτικά στην ιστοσελίδα
του Ινστιτούτου
www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=33&item_id=9422,
ή µπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα 210 8200150, 210
8200100.
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Τo Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σόφια
απέστειλε ενηµερωτικό δελτίο µε προκηρύξεις που αφορούν :
• Συµβουλευτικές υπηρεσίες για την εφαρµογή
συστήµατος διοδίων βάσει ευρωπαϊκών προτύπων
κατά τη χρήση του οδικού δικτύου της Βουλγαρίας
[Ηµεροµηνία κατάθεσης προσφορών 5-11-2012 και
ώρα 17:00].
• Προµήθεια
leasing
φορτωτών
εκσκαφέων
[Ηµεροµηνία κατάθεσης προσφορών 7-11-2012 και
ώρα 16:30].
• Προµήθεια τροφίµων (µεταξύ άλλων ψωµί & προϊόντα
αρτοποιίας, κρέατα, γαλακτοκοµικά, ζάχαρη &
ζαχαρώδη, αυγά & ζυµαρικά, µπαχαρικά, φρούτα &
λαχανικά) για κοινωνικά ιδρύµατα & ιδρύµατα
προστασίας παιδιών του δήµου Velingrad (11lots)
[Ηµεροµηνία κατάθεσης προσφορών 12-11-2012 και
ώρα 11:00].
• Προµήθεια εξαρτηµάτων γεννητριών ατµού (πηνίων &
συλλεκτών) [Ηµεροµηνία κατάθεσης προσφορών 2910-2012 και ώα 10:00].
• Προµήθεια αναλογικών & ψηφιακών καναλιών υψηλής
ευκρίνειας & σχετικού εξοπλισµού [Ηµεροµηνία
κατάθεσης προσφορών 16-11-2012 και ώρα 12:00].
• Ανάπτυξη & εφαρµογή λογισµικού ηλεκτρονικών
προµηθειών(e-procurement) για τις ανάγκες της
αρµόδιας υπηρεσίας προµηθειών 12-11-2012 και ώρα
16:00].
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνήσετε µε
το Γραφείο ΟΕΥ της Ελλάδας στη Σόφια τηλ.: 003592
9447959-9447790, κα Ιωάννα Σωτηράκου - Γιάνναρου Γενική
Σύµβουλος Ο.Ε.Υ.
Β’ economy@grembassysofia.org ,
www.agora.mfa.gr/bulgaria
και
στην
ιστοσελίδα
www.minfin.bg/en/tenders.
MERSIN CITRUS FESTIVAL
Το Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) του
Προξενείου της Τουρκίας στη Θεσσαλονίκη προσκαλεί στελέχη
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τοµέα των
εσπεριδοειδών να συµµετέχουν στη διοργάνωση που θα
πραγµατοποιηθεί από το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας
στο πλαίσιο της έκθεσης Mersin Citrus Festival, 17 έως 18
Νοεµβρίου 2012, και η οποία περιλαµβάνει επίσκεψη στον
εκθεσιακό χώρο και συναντήσεις µε τους παραγωγούς.Το
Τουρκικό υπουργείο θα καλύψει τα έξοδα διαµονής ενός
εκπροσώπου από κάθε επιχείρηση, για τρεις νύχτες (1518/11/2012), σε ξενοδοχείο 5 αστέρων.
Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συµµετοχής (το
αργότερο µέχρι 1-11-2012) οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επικοινωνούν µε το Γραφείο ΟΕΥ του Προξενείου της Τουρκίας
στη Θεσσαλονίκη [τηλ. 2310254460, fax 2310254448, e-mail
Selanik@ekonomi.gov.tr, www.mersinnarenciyefestivali.com ].

Ηµερίδες και σεµινάρια στην Ελλάδα
Καινοτοµία και διεθνοποίηση των Μικροµεσαίων
επιχειρήσεων µε θέµα : Thessaloniki Innovation –
Internationalization Forumed
Το Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης, στο
πλαίσιο της υλοποίησης του έργου WIDE, προσκαλεί σε
διήµερο Φόρουµ για την καινοτοµία και τη διεθνοποίηση των
µικροµεσαίων επιχειρήσεων µε θέµα : Thessaloniki
Innovation – Internationalization Forumed, στις 18 και 19
Οκτωβρίου, στο κτίριο του ΕΒΕΘ.
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται
στο τηλέφωνο 2310370180.
Κοινωνική επιχειρηµατικότητα : Κοινωνικές
συνεταιριστικές επιχειρήσεις
Το Γραφείο
∆ιασύνδεσης του
Αλεξάνδρειου
Τ.Ε.Ι.
Θεσσαλονίκης (το οποίο αποτελεί έργο του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος « Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση » και
υλοποιείται στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 µε τη
συγχρηµατοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου και
των Εθνικών πόρων και λειτουργεί υπό την εποπτεία της
∆οµής
Απασχόλησης
και
Σταδιοδροµίας
∆.Α.ΣΤΑ.),
προσκαλούν στην ηµερίδα µε θέµα : “Κοινωνική
επιχειρηµατικότητα
:
Κοινωνικές
συνεταιριστικές
επιχειρήσεις”, την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου και ώρα 10:00
π.µ., στο Αµφιθέατρο της Σ.Ε.Υ.Π. στο Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι.
Θεσσαλονίκης.
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται
στο τηλέφωνο 2310013480 από 9.00 π.µ. έως 14.00 µ.µ.
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται
στο τηλέφωνο 2310370180.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ – ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ
Η
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ – ∆/ΝΣΗ 17 ∆ΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ
Κοινοποίηση της αριθ.∆17Γ 5009909 ΕΞ 2012/09-03-2010,
που αφορά την ενδιάµεση συµφωνία για το εµπόριο και τα
εµπορικά θέµατα της ΕΕ-∆ηµοκρατίας της Σερβίας.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ
Η
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ - ∆/ΝΣΗ 17 ∆ΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ
Κοινοποίηση της αριθ.∆17Α 5045185 ΕΞ 2011/2-11-2011
∆.Υ.Ο. που αφορά τροποποιήσεις των Επεξηγηµατικών
Σηµειώσεων της Συνδυασµένης Ονοµατολογίας της Ε.Ε., µε τις
οποίες παρέχονται πληροφορίες σε σχέση µε τα τυπωµένα
κυκλώµατα της δασµολογικής κλάσης 8534 και τα σύρµατα και
καλώδια της δασµολογικής κλάσης 8544.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ
Η
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ - ∆/ΝΣΗ 17 ∆ΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ
Κοινοποίηση της αριθ.∆17Γ 5032262 ΕΞ2012, που αφορά την
ανακοίνωση της Επιτροπής για εισαγωγές προϊόντων από το
Ισραήλ στην Ένωση.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ
Η
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ - ∆/ΝΣΗ 17 ∆ΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ
Κοινοποίηση της αριθ.∆17Α 5045185 ΕΞ2011/2-11-2011
∆.Υ.Ο. 5027904 ΕΞ2012, που αφορά τροποποιήσεις των
Επεξηγηµατικών
Σηµειώσεων
της
Συνδυασµένης
Ονοµατολογίας της Ε.Ε., µε τις οποίες παρέχονται
πληροφορίες σε σχέση µε το ντεραγιέρ (µηχανισµός που
επιτρέπει το πέρασµα της αλυσίδας στο σύστηµα κίνηση του
ποδηλάτου από ένα δόντι τροχού στο άλλο) της δασµολογικής
κλάσης 87149950.

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σεούλ, ενηµερώνει για τις δηµόσιες
προµήθειες στην Κορέα.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
αντλήσουν πληροφορίες για προµήθειες αγαθών και υπηρεσιών
ή για δηµόσια έργα στην ιστοσελίδα www.pps.go.kr/english ή
επίσης να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στην Κορέα www.agora.mfa.gr/kr91.
ΕΛΛΑ∆Α
Το Ελληνικό Κέντρο ∆ιαµεσολάβησης και ∆ιαιτησίας ξεκίνησε µε
επιτυχία τις διαµεσολαβήσεις σε εµπορικές υποθέσεις µεταξύ
ελληνικών και κινέζικων επιχειρήσεων .
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επικοινωνούν στο τηλ. 2103613311, φαξ 2103624618, στην
ιστοσελίδα www.hellenicmediation.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ
Η
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ - ∆/ΝΣΗ 17 ∆ΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ
Κοινοποίηση της αριθ.∆17Α 5033424 ΕΞ2012, που αφορά
σχετικά µε τον Εκτελεστικό Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 696/2012 της
Επιτροπής της 25ης Ιουλίου 2012, σχετικά µε τη δασµολογική
κατάταξη εµπορευµάτων στη Συνδυασµένη Ονοµατολογία, και
ο οποίος ισχύει από (31.07.2012, L203/2012).
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ
Η
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ - ∆/ΝΣΗ 17 ∆ΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ
Κοινοποίηση της αριθ.∆17Α 5033436 ΕΞ2012, που αφορά
σχετικά µε τον Εκτελεστικό Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 726/2012 της
Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2012, σχετικά µε τη
δασµολογική κατάταξη εµπορευµάτων στη Συνδυασµένη
Ονοµατολογία, και ο οποίος ισχύει από (10.08.2012,
L203/2012).

∆ιαγωνισµοί στην Ελλάδα
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14/11/2012,ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 32/28-09-2012, ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΛΑΙΚΩΝ
ΑΓΟΡΩΝ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ Ο.Λ.Α.Θ ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΙΤΡΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ
ΤΗΛ 2310/261091,2310252120
13/11/2012, ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 53/2012,ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟ∆ΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.
ΤΗΛ 25313-51551/51351
07/12/2012,ΕΝΙΑΙΟΣ ∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΡΙΓΓΩΝ
ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΤΗΛ 213-20004278
04/12/2012,ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 05/2011Ε,∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ"
ΤΗΛ 2310-94279
17/12/2012, ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ.
ΤΗΛ 2310-220646
4/12/2012,ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 17/2012, ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ-ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΚΑΙ
ΣΙ∆ΕΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ,ΓΙΑ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ.
ΤΗΛ 2313-307147
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