Νοέµβριος 2012
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης, προσκαλεί τα µέλη
του τη ∆ευτέρα 12 Νοεµβρίου 2012, στις 18.30 στο
ξενοδοχείο Grand Hotel Palace, (Μοναστηρίου 305-307,
Θεσσαλονίκη) στη δεύτερη ηµερίδα που πραγµατοποιείται στο
πλαίσιο της παρουσίασης του έργου :
REGIONAL BUSINESS DEVELOPMENT THROUGH THE
USEOF
INFORMATION
AND
COMMUNICATION
TECHNOLOGIES, το οποίο εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό
Πρόγραµµα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα- Βουλγαρία 20072013.
Στόχος του έργου είναι η δηµιουργία των απαραίτητων δοµών
για την ενίσχυση και ανάδειξη της επιχειρηµατικότητας στη
διασυνοριακή περιοχή.
Ειδικότερα θα παρουσιαστούν οι ηλεκτρονικές πλατφόρµες της
ηλεκτρονικής δικτύωσης (e-business networking platform)
«b2bmall»
και του ηλεκτρονικού συνήγορου του
επιχειρηµατία (e-obmbudsman) «bizhelp»
ο

3 Επιχειρηµατικό Φόρουµ
«Περιφερειακή Οικονοµική Συγκυρία µεταξύ Ελλάδας,
Τουρκίας & Βουλγαρίας»
Η Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων Ελλάδος, σε συνεργασία µε
την Ένωση Τουρκικών Επιµελητηρίων, το Εµπορικό &
Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Βουλγαρίας και το Εµπορικό &
ο
Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Τσανάκαλε, προσκαλούν στο 3
Επιχειρηµατικό Φόρουµ µε θέµα :
«Περιφερειακή
Οικονοµική Συγκυρία µεταξύ Ελλάδας, Τουρκίας &
Βουλγαρίας», το οποίο θα πραγµατοποιηθεί 20-21
Νοεµβρίου 2012 στο Τσανάκαλε της Τουρκίας.
ο
Το 3 Επιχειρηµατικό Φόρουµ είναι στρατηγικά τοποθετηµένο
ώστε να δώσει απαντήσεις σε καίριες ερωτήσεις σχετικά µε τις
µεταφορές, τα αγροτικά προϊόντα, τα τρόφιµα και τον
τουρισµό, εν µέσω της δυσχερούς οικονοµικής συγκυρίας την
οποία αντιµετωπίζει η πλειοψηφία των επιχειρήσεων στην
περιοχή. Μετά την επιτυχία του δεύτερου επιχειρηµατικού
φόρουµ [που συµπεριλάµβανε επιχειρήσεις µόνο από την
Ελλάδα και την Τουρκία], η Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων
Ελλάδος σκοπεύει να συνεχίσει την προώθηση του εµπορίου
και της επιχειρηµατικότητας των εταιριών που θα συµµετέχουν
και από τις τρεις γειτονικές χώρες. Παρουσιάσεις, συζητήσεις
και κυρίως b2b συναντήσεις θα προωθήσουν το εµπόριο και
την ανάπτυξη µεταξύ Ελλάδας, Τουρκίας και Βουλγαρίας.
Το φόρουµ αυτό είναι σηµαντικό για τις επιχειρήσεις που
ασχολούνται ή ενδιαφέρονται να αναπτύξουν επιχειρηµατικές
σχέσεις µε Τούρκους, Βούλγαρους και Έλληνες οµολόγους
τους, αντίστοιχα.
Για περισσότερες πληροφορίες , το πρόγραµµα και τη δήλωση
συµµετοχής, θα επικοινωνήσετε µε την εταιρία που έχει
αναλάβει την διοργάνωση, τις κρατήσεις και την προετοιµασία
των b2b συναντήσεων «Konventus Turizm Reklam
Organizasyon
Tic,
A.S
στο
e-mai;
:
canakkale@konventus.com,
tel:+902123395017,
,
µε
κοινοποίηση στο Γραφείο ∆ηµοσίων Σχέσεων του ΒΕΘ,
τηλέφωνο
επικοινωνίας
2310-271708,
email
:
public@veth.gov.gr.

Έτος 11ο

Τεύχος 42

ΒΕΘ: Συνεχίζεται η πεπατηµένη της σκληρής λιτότητας
Για τελευταία ευκαιρία µε βαρύ, όµως, τίµηµα κάνει λόγο ο
πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης
(ΒΕΘ), Παναγιώτης Παπαδόπουλος αναφερόµενος στην,
υπερψήφιση του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής
Στρατηγικής 2013-2016.
«Η Βουλή, κλήθηκε να ψηφίσει ένα ακόµη επώδυνο πακέτο
µέτρων λιτότητας. Πολύ φοβάµαι ότι η οικονοµία και η κοινωνία
δεν έχουν πλέον αντοχές. Το νέο πακέτο µέτρων, αποτελεί
ορόσηµο για τη χώρα, η οποία δεν µπορεί να αντέξει άλλα
µέτρα. Η χώρα χρειάζεται πρόγραµµα εθνικής ανάταξης και όχι
πρόσκαιρες ανάσες» αναφέρει ο πρόεδρος του ΒΕΘ.
«∆υστυχώς η πεπατηµένη της σκληρής λιτότητας συνεχίζεται,
η αβεβαιότητα του επιχειρηµατικού κόσµου και της κοινωνίας
επιτείνεται και για µία ακόµη φορά δεν φαίνεται φως στο τούνελ
της ύφεσης που συνεχώς βαθαίνει» τονίζει ο κ. Παπαδόπουλος
υπογραµµίζοντας «ότι παρά το γεγονός ότι τα νέα µέτρα δεν
δίνουν λύσεις, εντούτοις στο οριακό σηµείο που έχουµε φτάσει
χρειαζόµαστε τη νέα δόση από τους δανειστές µας για να
µπορέσουµε να επιβιώσουµε».
«Το χειρότερο όλων είναι ότι το ανελέητο «σφυροκόπηµα» των
Ελλήνων πολιτών σε οικονοµικό και ψυχολογικό επίπεδο,
στερεί το όραµα και τη θέληση από τα πιο δυναµικά στρώµατα
της ελληνικής κοινωνίας, όπως είναι οι επιχειρηµατίες, που
καθηµερινά έρχονται αντιµέτωποι µε την βαθιά συρρίκνωση
του κύκλου εργασιών τους αλλά και µε το ενδεχόµενο παύσης
λειτουργίας τους» σηµειώνει ο πρόεδρος του ΒΕΘ
υπογραµµίζοντας ότι το ζητούµενο δεν είναι µε νέα µέτρα να
λαµβάνουµε πίστωση χρόνου µέχρι την επόµενη δόση, αλλά
πως θα ξαναµπεί η χώρα σε τροχιά ανάπτυξης προκειµένου
να κάνει µία νέα αρχή.

Κατάργηση χρήσης πετρελαίου κίνησης
για τη λειτουργία κεντρικών συστηµάτων θέρµανσης
Σας
ενηµερώνουµε
ότι
σύµφωνα
µε
την
∆ΕΦΚ.Α.5038697.ΕΞ.2012/12.10.2012
ΑΥΟ
της Γενικής
Γραµµατείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεµάτων του
Υπουργείου Οικονοµικών , Γενικής ∆ιεύθυνσης Τελωνείων και
Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης,
Κοινοποιούνται διατάξεις σύµφωνα µε τις οποίες καταργείται ο
µειωµένος συντελεστής ΕΦΚ που ίσχυε για το πετρέλαιο
θέρµανσης και το φωτιστικό πετρέλαιο θέρµανσης κατά τη
χρονική περίοδο από 15/10 έως και 30/04 κάθε έτους, καθώς
και οι διατάξεις που προέβλεπαν την υποχρέωση των νοµικών
προσώπων του άρθρου 2 , παρ.4 και του άρθρου 101, παρ.1
του Ν.2238/1994 να χρησιµοποιούν πετρέλαιο κίνησης για τη
λειτουργία των κεντρικών
συστηµάτων ή άλλων µέσων
θέρµανσής τους

Στη µέγγενη του υψηλού κόστους παγίων το επιχειρείν

Παράταση αυτοαπογραφής των επιχειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ

Σε υπ΄ αριθµόν ένα εχθρό εξελίσσεται για πέντε στους δέκα
βιοτέχνες της Θεσσαλονίκης, το υψηλό κόστος παγίων που
έχουν να αντιµετωπίσουν (ενοίκιο –ΟΑΕΕ- φόροι)
προκειµένου να συνεχίσουν, απρόσκοπτα, τη λειτουργία των
επιχειρήσεων τους. Την ίδια ώρα τέσσερις στους δέκα
βιοτέχνες κάνουν λόγο για έλλειψη ρευστότητας, ενώ
αντίστοιχο είναι το ποσοστό εκείνων που χαρακτηρίζουν ως
βασικό αγκάθι για τις επιχειρήσεις τους τη µείωση του κύκλου
εργασιών τους.

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:

Τα εν λόγω στοιχεία συνέλεξε, βάσει ερωτηµατολογίου, η
υπηρεσία του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης
(ΒΕΘ) «Ο Σύµβουλος του Βιοτέχνη» το διάστηµα
Φεβρουαρίου – Οκτωβρίου. Ο «Σύµβουλος του Βιοτέχνη»
που αποτελεί µία νεωτεριστική υπηρεσία του ΒΕΘ ξεκίνησε να
λειτουργεί το Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους και µέχρι τα
τέλη Οκτωβρίου επισκέφθηκε 2.545 επιχειρήσεις – µέλη του
επιµελητηρίου.
Γάγγραινα αποτελεί για το 24,8% των µελών του ΒΕΘ που
επισκέφτηκε ο ‘Σύµβουλος του Βιοτέχνη’ το παραεµπόριο και
η λαθρεργασία. Εντονότερο είναι το πρόβληµα στις
επιχειρήσεις που ασχολούνται µε την παροχή υπηρεσιών
(27,5%) έναντι 22,3% που αφορά στη µεταποίηση.
Ως βασικότερο πρόβληµα για την επιχείρηση του χαρακτηρίζει
το 14% τη δυσκολία είσπραξης οφειλών, ενώ η αύξηση τιµής
των πρώτων υλών ταλαιπωρεί το 6,4% και το ειδικό τέλος
ακινήτων (χαράτσι της ∆ΕΗ) το 4,3%.
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι στην ερώτηση «ποιο είναι το πιο
σηµαντικό πρόβληµα της επιχείρησης σας» οι ερωτώµενοι
είχαν τη δυνατότητα να δώσουν δύο απαντήσεις.
‘Ψηφίζουν’ εξωστρέφεια
Με το βλέµµα στραµµένο εκτός συνόρων φαίνεται να είναι οι
βιοτέχνες καθώς η εξωστρέφεια, όπως προκύπτει και από τις
απαντήσεις που δίνουν σε σχετική ερώτηση, αποτελεί την
βέλτιστη λύση εν µέσω της παρατεταµένης ύφεσης που
διανύουµε. Ψήφο εµπιστοσύνης στη ∆υτική και Κεντρική
Ευρώπη δίνει το 62,7% παραγκωνίζοντας σε 32,5% την
πάλαι ποτέ κραταιά επιλογή της ΝΑ Ευρώπης. Την Βόρεια
Ευρώπη προτιµά για εξαγωγές το 31,7% και έπονται η Ασία
µε 17,5% και η Αµερική µε 11,1%.
Αναφορικά µε τις παρεχόµενες υπηρεσίες του ΒΕΘ το 97%
δήλωσε ότι είναι ικανοποιηµένο ενώ για την παρεχόµενη
ενηµέρωση το ποσοστό αγγίζει το 84%.

Για τις ΑΕ, τις ΕΠΕ, τις ΟΕ και τις ΕΕ, η προθεσµία
υποβολής ορίζεται ως εξής:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο ενηµερώνει τα µέλη του ότι το
Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
µε έγγραφό του µας γνωστοποιεί ότι προωθείται Κ.Υ.Α. η
οποία θα καθορίζει την όλη διαδικασία συνείσπραξης Φόρου
Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) και ασφαλιστικών εισφορών
υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ µισθολογικών περιόδων 1ου/2013 και
εφεξής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
Ως εκ τούτου, για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών
µηνών Οκτωβρίου 2012, Νοεµβρίου 2012 και ∆εκεµβρίου
καθώς και του ∆ώρου Χριστουγέννων 2012 θα ισχύσουν
οι κείµενες διατάξεις, ήτοι οι κάτωθι προθεσµίες:
Οκτωβρίου 2012:
από 1.11.2012 έως 30.11.2012
Νοέµβριος 2012:
από 3.12.2012 έως 31.12.2012
∆εκέµβριος 2012:
από 2.1.2013 έως 31.1.2013
∆ώρο Χριστουγέννων 2012: από 2.1.2013 έως 28.2.2013

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 :

•
Προθεσµίες Καταβολής Ασφαλιστικών Εισφορών

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.

•

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.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.-

Νέα ∆υνατότητα ρύθµισης ληξιπρόθεσµων
ασφαλιστικών εισφορών

ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Νέα δυνατότητα ρύθµισης ληξιπρόθεσµων ασφαλιστικών
εισφορών δίνεται στους ασφαλισµένους του ΟΑΕΕ, µε τη
διάταξη
του
άρθρου
3
του
Ν.4087/2012
(ΦΕΚ.196/τ.Α/16.10/2012)
Η ρύθµιση αφορά οφειλόµενες έως 30.06.2012 ασφαλιστικές
εισφορές, µε ευνοϊκούς όρους, απαλλαγή από τέλη
καθυστέρησης µέχρι και 100%,αναστολή αναγκαστικών µέτρων
κλπ, επιλέγοντας είτε προσωρινό διακανονισµό, είτε νέα
ρύθµιση .
Συγκεκριµένα, δίνονται οι εξής δυνατότητες:
1.ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ∆ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ( άρθρο 3, παρ.α. του
Ν.4078/2012).
Πρϋποθέσεις :
• Υποβολή αίτησης έως 31.12.2012, µε έκπτωση 40% στα
τ.κ.
• Υποβολή αίτησης µετά την 1.1.2013, χωρίς έκπτωση, στα
τ.κ.
• Ρύθµιση οφειλών έως 30.06.2012
• Καταβολή απαιτητών εισφορών από ο1.ο7.2012 έως την
ηµεροµηνία αιτήσεως.
• Καταβολή της πρώτης δόσης µέχρι το τέλος του επόµενου
µήνα της υποβολής της αίτησης. Η δόση προσδιορίζεται
στο 20% της τρέχουσας ασφαλιστικής εισφοράς και δεν
µπορεί να είναι µικρότερη των 150 ευρώ.
• Καταβολή τρεχουσών εισφορών κατά τη διάρκεια του
διακανονισµού
• Λήξη του διακανονισµού 31.12.2013
• Ο διακανονισµός χάνεται µε τη µη καταβολή έστω και µιας
τρέχουσας διµηνιαίας εισφοράς και δόσης
• Το δικαίωµα ένταξης στο διακανονισµό ασκείται άπαξ.
ΠΡΟΣΟΧΗ. Οι ασφαλισµένοι που έχουν σε ισχύ ενεργή
ρύθµιση δεν µπορούν να ενταχθούν στον προσωρινό
διακανονισµό.
ΡΥΘΜΙΣΗ (άρθρο 3 παρ.β. τουΝ.4087/2012)
Προϋποθέσεις:
• Υποβολή αίτησης έως 31.12.2012
• Ρύθµιση οφειλών έως 30.06.2012
• Καταβολή απαιτητών εισφορών από 01.07.2012 έως την
ηµεροµηνία αιτήσεως
Εξόφληση:
Α.εφάπαξ ή έξι (6) δόσεις µε έκπτωση µε έκπτωση 100%
στα τ.κ.
Β. από επτά (7) έως δέκα (10) δόσεις µε έκπτωση 75% σα
τ.κ
• Καταβολή της πρώτης δόσης ή της εφάπαξ εξόφλησης
έως το τέλος του επόµενου µήνα της υποβολής της
αίτησης.
• Η δόση προσδιορίζεται από το ύψος της οφειλής
• Καταβολή τρεχουσών εισφορών κατά τη διάρκεια της
ρύθµισης
• Η ρύθµιση χάνεται εάν δεν καταβληθούν δυο συνεχόµενες
διµηνιαίες εισφορές και δόσεις.
• Το δικαίωµα ένταξης στη ρύθµιση ασκείται άπαξ.
ΠΡΟΣΟΧΗ . Οι ασφαλισµένοι που έχουν σε ισχύ ενεργό
διακανονισµό των µπορούν να ενταχθούν στη ρύθµιση.

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.

Για την υποβολή αιτήσεων και πληροφοριών οι ασφαλισµένοι
µπορούν να απευθύνονται στα περιφερειακά τµήµατα που
υπάγονται.
Ο ΟΑΕΕ καλεί τους ασφαλισµένους να ενταχθούν στις πιο
πάνω ευνοϊκές ρυθµίσεις εξόφλησης ληξιπρόθεσµων οφειλών,
εξασφαλίζοντας :
Ασφαλιστική ικανότητα για παροχές ασθενείας.
Ασφαλιστική ενηµερότητα.
∆ικαίωµα κατάταξης σε κατώτερη κατηγορία.
Αναστολή αναγκαστικών µέτρων έως 31.12.2013

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.
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ
Η
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ – ∆/ΝΣΗ 17 ∆ΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ
Κοινοποίηση της αριθ. ∆17Γ 5036214ΕΞ 2012, που αφορά την
κοινοποίηση απόφασης αριθ.1/2012 της Μεικτής Επιτροπής
ης
Ε.Ε.-Ελβετίας της 15
Μαρτίου 2012, σχετικά µε την
τροποποίηση των πινάκων ΙΙΙ και ΙV και επίσης του
πρωτοκόλλου 2 της συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Οικονοµικής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας
που αναφέρεται στο εφαρµοζόµενο ειδικό καθεστώς των
µεταποιηµένων γεωργικών προϊόντων και εφαρµόζεται από την
η
1 Απριλίου 2012.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ
Η
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ - ∆/ΝΣΗ 17 ∆ΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ
Κοινοποίηση της αριθ. ∆17Α 5036524 ΕΞ 2012, που αφορά την
κοινοποίηση του Εκτελεστικού Κανονισµού (ΕΕ) αριθ.781/2012
της Επιτροπής σχετικά µε την τροποποίηση του εκτελεστικού
κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 όσον αφορά την ποσότητα
ενεργοποίησης των πρόσθετων δασµών για τα µήλα και τις
ντοµάτες, και ο οποίος ισχύει από την ηµ/νια ∆ηµοσίευσης του
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ε.Ε.(L232/29.08.2012).
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ
Η
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ - ∆/ΝΣΗ 17 ∆ΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ
Κοινοποίηση της αριθ. ∆17Α 5036534 ΕΞ 2012, που αφορά την
κοινοποίηση του Εκτελεστικού Κανονισµού (ΕΕ) αριθ.701/2012
της Επιτροπής σχετικά µε την τροποποίηση του Εκτελεστικού
κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 για την θέσπιση λεπτοµερών
κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) 1234/2007 του
Συµβουλίου όσον αφορά τους τοµείς των οπωροκηπευτικών
και των µεταποιηµένων οπωροκηπευτικών, και ο οποίος ισχύει
από την έβδοµη µέρα από την δηµοσίευση του στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της Ε.Ε. (L.203/31.07.2012). Ωστόσο το σηµείο 8
η
του άρθρου 1 εφαρµόζεται από την 1 Σεπτεµβρίου 2012 και
η
το σηµείο 9 του άρθρου 1 εφαρµόζεται από την 1 Ιουλίου
2012.
Επιχειρηµατική αποστολή στο Βέλγιο
Ο Ελληνικός Οργανισµός Εξωτερικού Εµπορίου – ΟΠΕ Α.Ε,
διοργανώνει για τον κλάδο των τροφίµων – ποτών,
επιχειρηµατική αποστολή στις Βρυξέλες και τη Γάνδη στις 10 –
14 ∆εκεµβρίου 2012.
Οι ενδιαφερόµενοι παρακαλούνται να :
• Αποστείλουν σε ηλεκτρονική µορφή τη συνηµµένη
δήλωση συµµετοχής και το εταιρικό τους προφίλ στην
αγγλική γλώσσα µέχρι τις 12 Νοεµβρίου 2012 στη
διεύθυνση ideo@hepo.gr, υπόψει κ. Κλεόβουλου
Μπούζου και
• να καταβάλουν το ποσό των 350 ευρώ πλέον ΦΠΑ µε
κατάθεση στην Εµπορική Τράπεζα αρ. λογαριασµού
ΟΠΕ 054/84029998, IBAN: GR 66 0120 0540 0000
0008 4029998. Στο καταθετήριο πρέπει να αναφέρεται
η χώρα της επιχειρηµατικής αποστολής και η
επωνυµία της επιχείρησης.
Αντίγραφο του καταθετηρίου παρακαλούµε να να διαβιβάζεται
στο φαξ : 2310510046

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βερολίνο, απέστειλε την ετήσια
έκθεση γραφείου ΟΕΥ Βερολίνου για την οικονοµία της
Γερµανίας και τις ∆ιµερείς Οικονοµικές και Εµπορικές Σχέσεις
Ελλάδας – Γερµανίας για το 2011.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στο Βερολίνο, ecocom-berlin@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr
ΑΡΜΕΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στο Ερεβάν, απέστειλε το εβδοµαδιαίο
ενηµερωτικό δελτίο για τις διµερές εµπόριο Ελλάδας – Αρµενίας
για το α΄ εξάµηνο του 2012.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στο Ερεβάν, ecocom-yerevan@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του
ΒΕΘ www.veth.gov.gr
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σόφια, απέστειλε ενηµερωτικό
δελτίο σχετικό µε τις οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία και
τις διµερείς οικονοµικές και εµπορικές σχέσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στη Σόφια, economy@grembassysofia.org ή την ιστοσελίδα του
ΒΕΘ www.veth.gov.gr
ΚΟΡΕΑ
Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σεούλ, απέστειλε ενηµερωτικό
δελτίο σχετικό µε τις πιστοποιήσεις προϊόντων βιολογικής
καλλιέργειας στη Νότια Κορέα.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στη Σεούλ, ecocom-seoul@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr
ΑΡΜΕΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στο Ερεβάν, απέστειλε το Νο 1
εβδοµαδιαίο ενηµερωτικό δελτίο για το µήνα Νοέµβριο 2012.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στο Ερεβάν, ecocom-yerevan@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του
ΒΕΘ www.veth.gov.gr

Επιχειρηµατική αποστολή στο Κίεβο
Ο Σύνδεσµος Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών σε συνεργασία
µε το Σύνδεσµο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος και το ΕλληνοΟυκρανικό Επιµελητήριο διοργανώνει εµπορική αποστολή
στο Κίεβο για τα τέλη Φεβρουαρίου 2013 .
Οι τοµείς που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι κυρίως
τρόφιµα, τεχνολογίες στον αγροτικό τοµέα, franchise αλυσίδων
εστίασης, δοµικά υλικά, πλαστικά, εύκαµπτα υλικά
συσκευασίας, είδη ξενοδοχειακού εξοπλισµού, καλλυντικά και
φαρµακευτικά προϊόντα,
µεταλλουργία,
ενέργεια και
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας ( αιολική, ηλιακή), προϊόντα από
γούνα.
Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συµµετοχής οι
ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν µε τη Γραµµατεία
του Ελληνο-Ουκρανικού Επιµελητηρίου , τηλ. 2104119340, fax
2104119341, e-mail huc@otenet.gr.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
4η ∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ”ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙ∆Α –
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – LOGISTICS 2013”
Πόλη : Αθήνα, εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo στο
∆ιεθνή Αερολιµένα
Ηµεροµηνία : 5 – 8 Απριλίου 2013
Εκθέµατα : µεταποίηση, συσκευασία , logistics 2013
Πληροφορίες : κ. Μ. Ευθυµιάτου , τηλ. 2109010040 εσωτ.
150, e-mail editor@supply-chain.gr
8η Ιατρική Έκθεση MEDIC EXPO
Πόλη : Αθήνα, εκθεσιακό κέντρο Ξιφασκία – Ελληνικό
Ηµεροµηνία : 26 – 28 Απριλίου 2013
Εκθέµατα : νοσοκοµειακός – ιατρικός εξοπλισµός
Οργανωτής :MEDIC EXPO, τηλ. 2107568888, fax
2107568889, e-mail info@medicexpo.com

∆ιαγωνισµοί στην Ελλάδα
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20/11/2012,ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 33η/2012,ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΙ∆ΙΚΩΝ
ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΗΛ 2313-210444

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ(ΑΧΕΠΑ)

792

20/11/2012 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΙ∆ΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ
ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Π.ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΗΛ.:2310-929600

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

774

27/11/2012, ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΩΡΛ.ΤΗΛ 213-2009842

Γ.Ν. ΠΑΙ∆ΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Π. & Α.
ΚΥΡΙΑΚΟΥ»
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26/11/2012 ΑΡ ∆ΙΑΛΗΡΥΞΗΣ 144/2012 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ,ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΗΛ:2310/877788

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ
ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ &ΠΟΙΟΤ.ΖΩΗ
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26/11/2012 ΑΡ ∆ΙΑΚΥΡΗΞΗΣ 145/2012 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΤΗΛ:2310/877788

ΤΜΗΜΑ
ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ&ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΟΙΟΤ.ΖΩΗΣ
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27/11/2012 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 12014/1 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Η ΑΛΛΟ∆ΑΠΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ Α/ΑΙ.C ΤΗΛ:210-5297229

ΟΣΕ ΑΕ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ

