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∆ίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αρωγής
∆ύο νέες ηλεκτρονικές πλατφόρµες θέτει, το ΒΕΘ,
στην υπηρεσία των επιχειρηµατιών
Στην επόµενη ηµέρα των επιχειρηµατικών συνεργασιών, µε
επίκεντρο την ηλεκτρονική δικτύωση, στοχεύει το Βιοτεχνικό
Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) που θέτει στην υπηρεσία
του επιχειρείν δύο νέα σύγχρονα εργαλεία.
Πρόκειται για την πλατφόρµα Ηλεκτρονικής ∆ικτύωσης (ebusiness networking platform) και για την πλατφόρµα
Ηλεκτρονικού Συνηγόρου του Επιχειρηµατία (e-Ombusman).
Οι δύο πλατφόρµες παρουσιάστηκαν τη ∆ευτέρα 12
Νοεµβρίου 2012, κατά τη διάρκεια ηµερίδας µε θέµα τα
αποτελέσµατα του έργου «Περιφερειακή επιχειρηµατική
ανάπτυξη µέσω της χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και
επικοινωνιών».
Στο έργο που είναι ενταγµένο στον Άξονα Προτεραιότητας 3
(Ανταγωνιστικότητα και Ανθρώπινοι πόροι) και στον τοµέα
παρέµβασης 2 (Στήριξη της Επιχειρηµατικότητας & ∆ράσεις
για την Αναδιάρθρωση της Οικονοµίας) του Προγράµµατος
Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013» ως
εταίροι, εκτός από το ΒΕΘ, που είναι επικεφαλής,
συµµετέχουν το Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο του
Blagoevgrad, το Τµήµα Οργάνωσης και ∆ιοίκησης
Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας και η
Βουλγαρική Ένωση ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων.
Στόχος του έργου είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, καθώς και η τόνωση του
αναπτυξιακού προφίλ της συνολικής περιοχής παρέµβασης,
µέσω της δηµιουργίας των απαραίτητων δοµών για την
προώθηση της επιχειρηµατικότητας µεταξύ των δύο
περιοχών.
Στο πλαίσιο αυτό έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία η πλατφόρµα
της Ηλεκτρονικής Στελέχωσης (e-recruitment platform), ενώ
σε εξέλιξη είναι και τέταρτη πλατφόρµα (βάσει του
προγράµµατος αναπτύσσονται τέσσερις πλατφόρµες), αυτή
της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (e-Learning platform).
Αναφερόµενος στις ηλεκτρονικές πλατφόρµες ο πρόεδρος του
ΒΕΘ Παναγιώτης Παπαδόπουλος τόνισε ότι «η καθεµία,
αποτελεί χρήσιµο εργαλείο για τη βελτίωση της
επιχειρηµατικότητας,
συµβάλλοντας
στην
καλύτερη,
αποδοτικότερη και αποτελεσµατικότερη αναβάθµιση του
επιχειρηµατικού γίγνεσθαι της διασυνοριακής επιχειρηµατικής
κοινότητας».
«∆ράσεις όπως η δηµιουργία ηλεκτρονικής δικτύωσης
µπορούν να συνεισφέρουν σηµαντικά στην ανάπτυξη της
επιχειρηµατικότητας που τόσο δοκιµάζεται τα τελευταία
χρόνια στη χώρα µας και να δηµιουργήσουν προοπτικές για
την
ανάπτυξη
συνεργιών
προς
όφελος
της
επιχειρηµατικότητας» υπογράµµισε ο κ. Παπαδόπουλος.

Ο Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος, το Εµπορικό &
Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης, το Βιοτεχνικό
Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης, το Επαγγελµατικό Επιµελητήριο
Θεσσαλονίκης, ο Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος και
ο Εµπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης - προκειµένου να
κάνουν πράξη την ευαισθησία των µελών τους στα κοινωνικά
προβλήµατα που δηµιουργεί η οικονοµική κρίση και µε σκοπό
να βοηθήσουν στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής,
υπέγραψαν στις 22 Φεβρουαρίου 2012 συµφωνητικό
συνεργασίας µε το οποίο αποφάσισαν να δράσουν από
κοινού στον ειδικό φορέα µε την επωνυµία «∆ίκτυο
Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αρωγής», δηµιουργώντας µε
τον τρόπο αυτό µια ευρύτερη δεξαµενή υποψηφίων δωρητών.
Ειδικότερα οι σκοποί του ∆ικτύου είναι :Η υποστήριξη
ατόµων, οµάδων, φιλανθρωπικών σωµατείων, οργανώσεων
και συναφών φορέων, µε τη διασύνδεσή τους µε την
επιχειρηµατική κοινότητα του Βορειοελλαδικού Τόξου, µε στόχο
την προσφορά προς αυτούς αρωγής σε υλικά αγαθά ή/και
υπηρεσίες από ενδιαφερόµενα µέλη των επιχειρηµατικών
φορέων. Ο ρόλος του ∆ικτύου είναι µεσολαβητικός και παρέχει,
κυρίως, οργανωτική βοήθεια .Η συστηµατική επιδίωξη
συνεργασιών και ο συντονισµός της δράσης της διασύνδεσης,
µε στόχο την προώθηση της διασύνδεσης µε τις ευπαθείς
κοινωνικά οµάδες. Η προώθηση της έννοιας της κοινωνικής
ευαισθησίας και ευθύνης των επιχειρήσεων και η προαγωγή
της ιδέας της κοινωνικής συνοχής στη χώρα µας, µέσα από την
ανάδειξη και αξιοποίηση καλών πρακτικών και την ανάληψη
πρωτοβουλιών και δράσεων. Το ∆ίκτυο κινητοποιεί τις
επιχειρήσεις και αξιολογεί, αναπτύσσει και προωθεί εργαλεία
για την εφαρµογή των αρχών του, τόσο προς το εσωτερικό,
όσο και προς το εξωτερικό. Γενικά προβαίνει σε κάθε ενέργεια
που κρίνει αναγκαία για την εξυπηρέτηση του σκοπού του.
Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες απευθύνονται σε άτοµα ή
οµάδες πληθυσµών, που παρουσιάζουν αντίστοιχες ανάγκες
ανεξάρτητα από χρώµα, φυλή, θρησκεία, ηλικία, εθνικότητα,
ιδεολογία ή πολιτικές πεποιθήσεις.
Ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων, και λόγω του ότι οι
σκοποί του ∆ικτύου θα επιτευχθούν µε την παροχή χρηµατικών
ενισχύσεων ή παροχών σε είδος [προϊόντα ή/και υπηρεσίες],
σας καλούµε να υποστηρίξετε τη συγκέντρωση προϊόντων
ή και ενδεχοµένως χρηµατικών ενισχύσεων για τις
ανάγκες των φορέων/ή ιδρυµάτων µε τους οποίους το
∆ίκτυο έχει υπογράψει Μνηµόνια Συναντίληψης.
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να ανατρέξετε στην
ιστοσελίδα
του
∆ικτύου
www.solidaritynet.gr
ή
να
επικοινωνήσετε:

Σε ποιους απευθύνεται η πλατφόρµα Ηλεκτρονικής
∆ικτύωσης
Σκοπός της πλατφόρµας είναι η παροχή εξελιγµένων και
καινοτόµων υπηρεσιών στις επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό
παρέχει εξειδικευµένες υπηρεσίες Business to Business (B2B)
και Business to Customer (B2C).
Απευθύνεται δωρεάν στα µέλη του ΒΕΘ και του Εµπορικού
και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου του Μπλαγκόεβγκραντ.
Η πλατφόρµα δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να
παρουσιάζουν το επιχειρηµατικό τους προφίλ, καθώς και τα
προϊόντα - υπηρεσίες που διαθέτουν στην αγορά. Κατά αυτόν
τον τρόπο οι επιχειρήσεις µπορούν να εντοπίσουν ταχύτατα
και αποτελεσµατικά συνεργάτες άµεσου ενδιαφέροντος αλλά
και να απευθυνθούν σε δυνητικούς πελάτες.
Η λειτουργία Β2Β της εφαρµογής βασίζεται σε καταχωρήσεις
ταυτότητας εταιριών και αιτήµατα αναζήτησης εταιριών τα
οποία συγκρίνει παρέχοντας δύο ιεραρχηµένες λίστες:


λίστα µε καταχωρήσεις εταιριών ανά ερώτηµα,
ταξινοµηµένες σύµφωνα µε την καταλληλότητα των
εταιριών για το εν λόγω ερώτηµα και



λίστα ερωτηµάτων ανά καταχωρηµένη εταιρία,
ταξινοµηµένες ανάλογα µε την καταλληλότητα των
ερωτηµάτων για την εν λόγω εταιρία.

Η προβολή και διαχείριση µιας καταχώρησης ή ενός
ερωτήµατος, µπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε από τις τρεις
γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά, βουλγάρικα) της εφαρµογής.
Το B2C µέρος της πλατφόρµας δεν απαιτεί εγγραφή για την
χρήση του και µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τον απλό
επισκέπτη όπως επίσης βέβαια και από µια εγγεγραµµένη
εταιρία. «Το κοµµάτι του B2C συνδέει τα e-shops όσων από
τις εγγεγραµµένες εταιρίες το επιθυµούν, µε την πλατφόρµα
b2bmall και στη συνέχεια παρέχει δυνατότητες αναζήτησης
προϊόντων και σύγκρισης των τιµών τους, δίνοντας τελικά την
δυνατότητα στον χρήστη, από τα αποτελέσµατα της
αναζήτησης και αφού επιλέξει ποιο είναι το προϊόν που τον
συµφέρει και επιθυµεί, να µεταβεί στην συγκεκριµένη σελίδα
προϊόντος του αντίστοιχου e-shop της εταιρίας και να
προχωρήσει στην αγορά του» τόνισε ο Α΄ Αντιπρόεδρος του
ΒΕΘ, Σίµος ∆ιαµαντίδης υπογραµµίζοντας τη σηµασία που
έχουν τέτοια εργαλεία για το επιχειρείν εν µέσω της
παρατεταµένης οικονοµικής ύφεσης που διανύουµε.
Σηµειώνεται ότι η πλατφόρµα είναι πλήρως λειτουργική και οι
ενδιαφερόµενοι µπορούν να την επισκεφθούν και να
εγγραφούν
στους
παρακάτω
συνδέσµους:
http://www.b2bmall.eu, http://www.b2bmall.gr.

κ. Α. Σαββάκη, Πρόεδρο της Επιτροπής Κοινωνικής Ευθύνης
& Γενικό Γραµµατέα του Σ.Β.Β.Ε,
τηλέφωνο επικοινωνίας 23530 51801, φαξ 23530 51804,
email athanassios.savvakis@ardaghgroup.com,
κ. Στ. Πολίτου, ∆ιευθύντρια Υπηρεσιών του Σ.Β.Β.Ε.,
τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 539817, φαξ 2310 541933, email
s.politou@sbbe.gr,
κ. Ελένη Παπαλιά, Γραφείο ∆ηµοσίων Σχέσεων του Β.Ε.Θ.,
τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 271708, φαξ 2310 232667,
email public@veth.gov.gr
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:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

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.

•

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:

Προθεσµίες Καταβολής Ασφαλιστικών Εισφορών

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:

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 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.-

Νέα ∆υνατότητα ρύθµισης ληξιπρόθεσµων
ασφαλιστικών εισφορών
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.
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

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.

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, 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.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Σας ενηµερώνουµε ότι σύµφωνα µε το έγγραφο της Γενικής
Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων ,
έχει τεθεί σε δηµόσια διαβούλευση µε πρωτοβουλία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο εντοπισµός των (10) επαχθέστερων
νοµοθετικών πράξεων της ΕΕ που αφορούν στις µικρές και
µεσαίες επιχειρήσεις.
Οι επιχειρήσεις που επιθυµούν να συµβάλλουν στη βελτίωση
των κανονιστικών ρυθµίσεων της ΕΕ έχουν τη δυνατότητα να
υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους απαντώντας στο
ερωτηµατολόγιο
που
βρίσκεται
στην
ιστοσελίδα
:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/public-consultationnew/index_el.htm µέχρι της 15/12/2012.

ΑΙΓΥΠΤΟΣ

Επιχειρηµατική αποστολή στη Σεούλ

Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στο Κάιρο , απέστειλε το ενηµερωτικό
δελτίο οικονοµικών και επιχειρηµατικών ειδήσεων από την
Αίγυπτο για το µήνα Οκτώβριο 2012.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στο Κάιρο, ecocom-cairo@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr

Στο πλαίσιο του κοινοτικού προγράµµατος ” Gateway to Korea ”
έχει προγραµµατιστεί η διοργάνωση από 10 – 14 Ιουνίου 2013
επιχειρηµατικής αποστολής στη Σεούλ για τον κλάδο Περιβάλλον
Ενέργεια και Σχετικές Τεχνολογίες .
Η προθεσµία υποβολής αιτήσεων συµµετοχής λήγει στις 25
Ιανουαρίου 2013. Για κάθε µέλος της αποστολής καλύπτονται
έξοδα διαµονής µέχρι 1000 ευρώ.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επισκεφθούν την ιστοσελίδα www.eu-gateway.eu.

ΑΡΜΕΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στο Ερεβάν, απέστειλε το Νο 2
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
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Λισσαβώνα , απέστειλε το
ενηµερωτικό δελτίο οικονοµικών και επιχειρηµατικών ειδήσεων
από την Πορτογαλία για το µήνα Οκτώβριο 2012.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στη Λισσαβώνα, ecocom-lisbon@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του
ΒΕΘ www.veth.gov.gr
ΑΛΒΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στα Τίρανα ,
απέστειλε το
ενηµερωτικό δελτίο οικονοµικών και επιχειρηµατικών ειδήσεων
από την Αλβανία για το µήνα Οκτώβριο 2012.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στο Κάιρο, ecocom-tirana@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr

Συνέδρια στην Ελλάδα
Good Design = Good Business
Ο Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας στη Θεσσαλονίκη,
διοργανώνει το Συνέδριο Design µε θέµα ” Good Design =
Good Business “, την Πέµπτη 6 ∆εκεµβρίου 2012, στο
ξενοδοχείο The Met Hotel Θεσσαλονίκης.
Για περισσότερες πληροφορίες αρµόδιες κ. Ράνια
Ζαχαροπούλου τηλ. 210-6183541 e-mail : rzax@obi.gr
Συνέδρια στον Κόσµο
The First International Conference and Exhibition of the
exploration, mining and investment opportunities
Η Πρεσβεία του Ιράν στην Αθήνα ενηµερώνει ότι, το συνέδριο
«the International Conference and Exhibition of the
exploration, mining and investment opportunities », θα
πραγµατοποιηθεί στις 16 έως 18 ∆εκεµβρίου 2012, στο
Οlympic Hotel – Tehran - Iran.
Στο συνέδριο θα συζητηθούν οι επενδυτικές ευκαιρίες του Ιράν
σε πολλούς τοµείς .
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επικοινωνούν µε την Πρεσβεία του Ιράν στην Αθήνα στα
τηλέφωνα 210 6741436 (113), 210 6747945 ή να
επισκέπτονται
την
ιστοσελίδα
http://rastakexpo.com/english/contactusE.aspx

∆ιαγωνισµοί στην Ελλάδα
818

16/11/2012,ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ∆.37/12 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ JP-8" ΤΗΛ:210-8705015

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

813

20/11/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ
ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΛ: 2313313172 & 2313313175

∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ

820

20/11/2012 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΙΩΝ(ANTIVIRUS)(CPV:48760000-3 ΠΑΚΕΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΠΟ ΙΟΥΣ) ΤΗΛ:2741361503

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

824

20/11/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΛ:2310-877534

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

809

22/11/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ
ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΦΟΡ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ-ΕΚ∆ΟΣΗ
ΕΜΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ (ΚΕΝΑΚ) ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΤΗΛ:2310679141-175-172

∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

822

22/11/2012 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 109/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΘΥΡΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΗΛ:2741361878

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

804

27/11/2012 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1200/1 ∆ΙΑΚΥΡΗΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Η ΑΛΛΟ∆ΑΠΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Ε/Α(ΕΠΙΒΑΤΑΜΑΞΩΝ)

ΟΣΕ ΑΕ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ

