∆εκέµβριος 2012
Το νέο φορολογικό νοµοσχέδιο δεν φέρνει ανάπτυξη
Για χαριστική βολή στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις αλλά και
την µεσαία τάξη, που διαχρονικά αποτελεί την κινητήρια
δύναµη στήριξης της αγοράς, κάνει λόγο ο πρόεδρος του
Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) Παναγιώτης
Παπαδόπουλος αναφερόµενος στο νέο φορολογικό
νοµοσχέδιο. «Η φοροδοτική ικανότητα των ελλήνων έχει
εξαντληθεί. Ο επιχειρηµατικός κόσµος, ανάµενε µε αγωνία να
διαπιστώσει εάν τελικά η κυβέρνηση θα δηµιουργήσει ένα
αξιόπιστο
και
αναπτυξιακό
φορολογικό
σύστηµα,
εγκαταλείποντας επιτέλους την φοροεισπρακτική λογική.
Ωστόσο για µία ακόµη φορά το υπό επεξεργασία νέο
φορολογικό σύστηµα κινείται κατά της επιχειρηµατικότητας και
των πολιτών, ευρύτερα, που αποτελούν τον βασικό αιµοδότη
για την αγορά, που τα τελευταία χρόνια έχει µπει στον πάγο»
αναφέρει ο πρόεδρος του ΒΕΘ.
«Η κατάργηση του αφορολόγητου των 5.000 ευρώ, η
πρόταση για φόρο 45% για κάθε ευρώ πάνω από 26.000
ευρώ ετήσιο εισόδηµα, ακόµη και αν η συγκεκριµένη πρόταση
πάει προς απόσυρση, η πρόθεση κατάργησης του
αφορολόγητου για κάθε παιδί, µόνο αντιδράσεις µπορούν να
δηµιουργήσουν σε µία κοινωνία που µέχρι τώρα έχει βάλει
πλάτη σε όλα τα δύσκολα. To ράβε – ξήλωνε του
νοµοσχεδίου, µε ευφάνταστες προτάσεις, δεν εξυπηρετεί
κανέναν» τονίζει ο πρόεδρος του ΒΕΘ, υπογραµµίζοντας ότι
το νέο φορολογικό νοµοσχέδιο θα πρέπει να έχει στο
επίκεντρο του όχι την υπερφορολόγηση των εισοδηµάτων
που δηλώνονται, αλλά την πάταξη της φοροδιαφυγής.
«Το δίπτυχο «Νέοι Φόροι-Πρόστιµα» που προκρίνεται ως
βέλτιστη λύση από το υπουργείο Οικονοµικών θα πρέπει
κάποια στιγµή να εκλείψει. Θα πρέπει επιτέλους να
αναζητηθούν τα πραγµατικά αίτια για το ότι τα φορολογικά
έσοδα κυµαίνονται σε χαµηλά επίπεδα, όταν η φορολογία
στην Ελλάδα είναι υψηλή» τονίζει ο κ. Παπαδόπουλος,
επισηµαίνοντας ότι από το νέο φορολογικό νοµοσχέδιο για µια
ακόµα φορά απουσιάζει οποιαδήποτε πρόβλεψη για τους
συνεπείς φορολογούµενους.
Σύµφωνα µε τον πρόεδρο του ΒΕΘ τα κύρια ζητούµενα της
φορολογικής µεταρρύθµισης θα πρέπει να είναι: η
απλοποίηση και η σταθεροποίηση της φορολογικής
νοµοθεσίας, η µείωση της φορολογικής επιβάρυνσης
προκειµένου να περιοριστεί η φοροδιαφυγή, η δηµιουργία
σταθερού περιβάλλοντος, χωρίς συνεχείς αλλαγές κανόνων
καθώς και ο χαµηλός βασικός συντελεστής εταιρικού φόρου
στο 15%, µε τη διατήρηση του τουλάχιστον για µία πενταετία.
η

FOODEX 2012- 1 Έκθεση Τροφίµων & Ποτών για
επαγγελµατίες στην Αθήνα στο Ζάππειο Μέγαρο
Ηµεροµηνία: 14-16.12.2012
Εκθέµατα: παραγωγοί, τυποποιητές απ΄ όλη την Ελλάδα και
οι επισκέπτες επαγγελµατίες του κλάδου τροφίµων και ποτών,
όπως καταστήµατα λιανικής, έµποροι, εταιρίες διανοµής κ.ά.
Πληροφορίες: VETICAL, τηλ. 210 9245577, φαξ: 210
92352424, site: www.verticom.gr
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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.-

Σεµινάρια ΒΕΘ για τα προγράµµατα ΟΑΕ∆ (1-25)
έτους 2012
Στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων
µέσω της διαρκούς επιµόρφωσης του ανθρώπινου δυναµικού
τους στοχεύει το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης
(ΒΕΘ). Στο πλαίσιο αυτό θα πραγµατοποιήσει σεµινάρια
κατάρτισης των επιχειρήσεων – µελών του, καθώς και των
εργαζόµενων σε αυτές.
Στόχος των σεµιναρίων, µεταξύ άλλων, είναι η προσαρµογή
των µικροµεσαίων µεταποιητικών επιχειρήσεων στις νέες
τεχνολογίες καθώς και η ενίσχυση της εξωστρέφειας τους.
Τα σεµινάρια θα πραγµατοποιηθούν σε συνεργασία µε
πιστοποιηµένα κέντρα κατάρτισης, σύµφωνα
µε την
υπ΄αριθµ. Β.129800/23.08.2012 Εγκύκλιο του ΟΕΑ∆∆ιεύθυνση Επαγγελµατικής Κατάρτισης Ενηλίκων ( Α3) –
Γραφείο ΛΑΕΚ.
Το ΒΕΘ καλεί τα πιστοποιηµένα κέντρα κατάρτισης, τα οποία
ενδιαφέρονται να συνεργαστούν µε το Επιµελητήριο στον
τοµέα αυτό, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους στο Τµήµα
Θεµάτων Μεταποίησης και Υπηρεσιών – Στατιστικής –
Ερευνών & ∆ηµοσίων Σχέσεων του ΒΕΘ, (Αριστοτέλους 27,
3ος όροφος, τηλ: 2310-241383, fax:2310232667.
Ανακοίνωση
Παροχή Οδηγιών για την εφαρµογή των διατάξεων της
παρ.ΙΑ.4 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 για τιε
µεταβολές στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από
01.01.2013
Σύµφωνα µε την
υπ΄αριθµ.
Φ.10035/οικ.26538/840/
21.11.2012 διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου
Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, παρέχονται
οδηγίες για την εφαρµογή των διατάξεων της παρ.ΙΑ.4. του
πρώτου άρθρου του Ν.4093/2012 για τις µεταβολές στις
προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από 01.01.2013 και εφεξής.
Στο ΦΕΚ 222, τεύχος Α', δηµοσιεύτηκε ο Ν. 4093/2012, στο
άρθρο πρώτο, παράγραφος ΙΑ υποπαράγραφος 4 παρ. 1
και 2 του οποίου εισάγονται από 01.01.2013 ουσιαστικές
µεταβολές στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των
ασφαλισµένων του ΟΑΕΕ.
Γενικές Παρατηρήσεις
Με τις διατάξεις αυτές από 01.01.2013 καθορίζεται για τη
θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος ως γενικό όριο
ηλικίας το 67° έτος και ελάχιστος χρόνος ασφάλισης τα 15
έτη ασφάλισης. Επίσης από 01.01.2013 ως γενική
προϋπόθεση συνταξιοδότησης καθορίζεται η συµπλήρωση
40 ετών ασφάλισης και του 62ου έτους της ηλικίας.
Επιπλέον, µε τις κοινοποιούµενες διατάξεις προβλέπεται ότι:
α) στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης από 01.01.2013 και
εφεξής εφαρµόζονται οι προϋποθέσεις του άρθρου 10 του Ν.
3863/2010, όπως διαµορφώνονται ως προς το χρόνο
ασφάλισης και τα όρια ηλικίας από 01.01.2015 και εφεξής,
προστιθεµένων ταυτόχρονα 2 ετών στα διαµορφούµενα όρια
ηλικίας. ∆ιευκρινίζεται ότι τούτο ισχύει για όσες περιπτώσεις
συνταξιοδότησης εθίγησαν µε τις διατάξεις του άρθρου 10
του Ν. 3863/2010, όπως ισχύει.
β) από 01.01.2013 όλα τα ισχύοντα την 31.12.2012 όρια
ηλικίας συνταξιοδότησης (όπου αυτά προβλέπονται) των
φορέων
κοινωνικής
ασφάλισης
αρµοδιότητας
του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
και της Τράπεζας της Ελλάδος, τα οποία προβλέπονται από
γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις και δεν εθίγησαν µε
τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3863/2010, αυξάνονται
κατά
2
έτη.Παράλληλα
προβλέπεται
ρητώς
ότι
διασφαλίζονται τα θεµελιωµένα συνταξιοδοτικά δικαιώµατα
έως 31.12.2012, καθώς και τα συνταξιοδοτικά δικαιώµατα
που έχουν κατοχυρωθεί ή κατοχυρώνονται - µε ή χωρίς
αναγνώριση πλασµατικών χρόνων - προκειµένου για
συνταξιοδότηση µε προϋποθέσεις που ισχύουν έως
31.12.2012.Όσοι ασφαλισµένοι συµπληρώνουν µέχρι
31.12.2012 τον απαιτούµενο κατά τις διατάξεις του άρθρου
10 του Ν. 3863/2010 χρόνο ασφάλισης ή όριο ηλικίας,
δικαιούνται σύνταξη µε το όριο ηλικίας και το χρόνο
ασφάλισης που ισχύει κατά το έτος συµπλήρωσης του ως
άνω απαιτούµενου χρόνου ασφάλισης ή ορίου ηλικίας.

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.Ηµέρα Πληροφόρησης Επιχειρηµατιών
Το Υπουργείο Εξωτερικών , µας ενηµερώνει για το πρόγραµµα:
«Ηµέρες Πληροφόρησης Επιχειρηµατιών», που θα
πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη 19 ∆εκεµβρίου 2012, στο
κτίριο του Υπουργείου Εξωτερικών, Ακαδηµίας 1, όπου ο
ενδιαφερόµενοι θα ενηµερωθούν από στελέχη των γραφείων
ΟΕΥ σε : Βέλγιο, Γαλλία, Γερµανία, Πρώην Γιουγκοσλαβική
∆ηµοκρατία της Μακεδονίας , Ρωσία, Τουρκία.
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται :
Β8 ∆ιεύθυνση Επιχειρηµατικής Ανάπτυξης τηλ. 210 3682764,
210 3682765 φαξ 210 3682771 και στο e-mail : b08@mfa.gr
(αρµόδιοι: ∆. Πετρόπουλος, Α. Σκαφιδάκη). ∆ηλώσεις
συµµετοχής µέχρι 12 ∆εκεµβρίου 2012
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 στις 5 – 7 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.

Επιχειρηµατικά Νέα
ΑΡΜΕΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στο Ερεβάν, απέστειλε το Νο 5
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
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Βουλγαρία,
απέστειλε το
ενηµερωτικό δελτίο για το µήνα Νοέµβριο 2012, που αφορά
τις οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία και τις διµερείς
οικονοµικές & εµπορικές σχέσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
ή την
στη Βουλγαρία, ecocomy@grembassysofia.org,
ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr
ΑΙΓΥΠΤΟΣ
Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στην Αίγυπτο, απέστειλε το δελτίο
οικονοµικών και επιχειρηµατικών ειδήσεων για το µήνα
Νοέµβριο 2012.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στο Ερεβάν, ecocom-cairo@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ

Εφαρµογή των διατάξεων στον Ο.Α.Ε.Ε.
Ασφαλισµένοι µέχρι 31.12.1992 (Παλαιοί Ασφαλισµένοι)
Α. Συνταξιοδότηση µε 37ετία
Οι ασφαλισµένοι που µέχρι 31.12.2010 είχαν συµπληρώσει 37
έτη πραγµατικής ασφάλισης σε φορείς αυτοαπασχολούµενων,
συνταξιοδοτούνται και µετά την 01.01.2013 χωρίς όριο ηλικίας.
Β. Συνταξιοδότηση µε 35ετία
1. Οι ασφαλισµένοι που συµπλήρωσαν ή συµπληρώνουν 35 έτη
ασφάλισης µέχρι 31.12.2012, διατηρούν το δικαίωµα να
συνταξιοδοτηθούν µε τη συµπλήρωση 35 ή 36 ή 37 ετών
ασφάλισης κατά περίπτωση, και του 60ου έτους της ηλικίας, και
µετά την 01.01.2013.
2. Οι ασφαλισµένοι που συµπληρώνουν 35 έτη ασφάλισης από
01.01.2013 και µετά, συνταξιοδοτούνται µε τη συµπλήρωση 40
ετών ασφάλισης και ηλικία 62 ετών.
Γ. Συνταξιοδότηση µε 15ετία
1. Οι ασφαλισµένοι που µέχρι 31.12.2012 συµπληρώνουν 15
έτη ασφάλισης και το 65° έτος της ηλικίας, έχουν θεµελιώσει
συνταξιοδοτικό δικαίωµα, και µπορούν να συνταξιοδοτηθούν µε
τις ανωτέρω προϋποθέσεις και µετά την 01.01.2013.
2. Οι ασφαλισµένοι που συµπληρώνουν 15 έτη ασφάλισης ή το
65° έτος της ηλικίας από 01.01.2013 και µετά,
συνταξιοδοτούνται µε τη συµπλήρωση 15 ετών ασφάλισης και
του 67ου έτους της ηλικίας.
∆. Συνταξιοδότηση Γυναικών
1. Οι ασφαλισµένες που συµπλήρωσαν 25 έτη ασφάλισης µέχρι
31.12.2010, διατηρούν το δικαίωµα να συνταξιοδοτηθούν µε τη
συµπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας και µετά την
01.01.2013.
2. Οι ασφαλισµένες που συµπληρώνουν 25 έτη ασφάλισης από
01.01.2011 και εφεξής, και συγχρόνως συµπλήρωσαν ή
συµπληρώνουν το 60° έτος της ηλικίας µέχρι 31.12.2012,
διατηρούν το δικαίωµα να συνταξιοδοτηθούν µε τη
συµπλήρωση του 61ου ή του 62ου έτους της ηλικίας, και µετά
την 01.01.2013.
3. Οι ασφαλισµένες που συµπληρώνουν 25 έτη ασφάλισης από
01.01.2011 και εφεξής, και συµπληρώνουν το 60° έτος της
ηλικίας από 01.01.2013 και µετά, συνταξιοδοτούνται µε τη
συµπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας.

∆ίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αρωγής
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.

ΣΤ. Συνταξιοδότηση µητέρων ανηλίκων τέκνων
1. Οι µητέρες ανηλίκων τέκνων που µέχρι 31.12.2010 είχαν
συµπληρώσει 25 έτη ασφάλισης, διατηρούν το δικαίωµα να
συνταξιοδοτηθούν και µετά την 01.01.2013 µε τη
συµπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας, ανεξάρτητα εάν
κατά την συµπλήρωση του ορίου ηλικίας συντρέχει η
ανηλικότητα του τέκνου.
2. Οι µητέρες ανηλίκων τέκνων που συµπλήρωσαν ή
συµπληρώνουν 25 έτη ασφάλισης µέχρι 31.12.2012,
διατηρούν το δικαίωµα να συνταξιοδοτηθούν και µετά την
01.01.2013, µε τη συµπλήρωση του 55ου ή του 58ου έτους
της ηλικίας αντίστοιχα, ανεξάρτητα εάν κατά την συµπλήρωση
του ορίου ηλικίας συντρέχει η ανηλικότητα του τέκνου.
3. Οι µητέρες ανηλίκων τέκνων συµπληρώνουν 25 έτη
ασφάλισης από 01.01.2013 και µετά, συνταξιοδοτούνται µε τη
συµπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας, ανεξάρτητα εάν
κατά την συµπλήρωση του ορίου ηλικίας συντρέχει η
ανηλικότητα του τέκνου.
Ασφαλισµένοι από 01.01.1993 (Νέοι Ασφαλισµένοι)
1. Οι ασφαλισµένοι (άνδρες και γυναίκες) από 01.01.2013 και
µετά συνταξιοδοτούνται µε τη συµπλήρωση 40 ετών
ασφάλισης και ηλικία 62 ετών.
2. Οι ασφαλισµένοι που µέχρι 31.12.2012 συµπληρώνουν 15
έτη ασφάλισης και το 65° έτος της ηλικίας τους (ή το 60° έτος
για µειωµένη σύνταξη), έχουν θεµελιώσει συνταξιοδοτικό
δικαίωµα, και µπορούν να συνταξιοδοτηθούν µε τις ανωτέρω
προϋποθέσεις και µετά την 01.01.2013.
3. Οι ασφαλισµένοι (άνδρες και γυναίκες) που συµπληρώνουν
15 έτη ασφάλισης ή το 65° έτος της ηλικίας τους (ή το 60° έτος
της ηλικίας για µειωµένη σύνταξη), από 01.01.2013 και µετά,
δικαιούνται σύνταξη µε τη συµπλήρωση 15 ετών ασφάλισης
και ηλικία 67 ετών (ή ηλικία 62 ετών για µειωµένη σύνταξη).
4. Οι µητέρες ανηλίκων τέκνων (καθώς και οι χήροι πατέρες
ανηλίκων τέκνων) που µέχρι 31.12.2012 συµπληρώνουν 20
έτη ασφάλισης, και ηλικία 55 ετών (ή ηλικία 50 ετών για
µειωµένη σύνταξη), έχουν θεµελιώσει συνταξιοδοτικό
δικαίωµα
και
συνταξιοδοτούνται
µε
τις
ανωτέρω
προϋποθέσεις και µετά την 01.01.2013.
5. Οι µητέρες ανηλίκων τέκνων (καθώς και οι χήροι πατέρες
ανηλίκων τέκνων) που συµπληρώνουν 20 έτη ασφάλισης ή το
55° έτος της ηλικίας (ή το 50° για µειωµένη σύνταξη) από
01.01.2013 και µετά δικαιούνται σύνταξη µε τη συµπλήρωση
20 ετών ασφάλισης και ηλικία 67 ετών (ή 62 ετών για
µειωµένη).

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.
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 Μ
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να ανατρέξετε
στην ιστοσελίδα του ∆ικτύου www.solidaritynet.gr ή στο
Γραφείο ∆ηµοσίων Σχέσεων του Β.Ε.Θ., τηλέφωνο
επικοινωνίας 2310 271708, φαξ 2310 232667, email
public@veth.gov.gr

∆ιαγωνισµοί στην Ελλάδα
769

10/12/2012, ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ. ΤΗΛ 210-6404206

ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

773

11/12/2012, ∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ
ΠΑΡΑΚΑΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ: Α) ΠΟΕ ΟΧΗΜΑΤΑ, Β) ΚΕΝΟΙ ΚΑΛΥΚΕΣ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ, Γ) ΥΛΙΚΑ
ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ∆) ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, Ε) ∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΙ∆Η ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ, ΣΤ)
ΚΑΜΕΝΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ, Ζ) ΑΧΡΗΣΤΑ ΥΛΙΚΑ ΕΜ, Η)ΠΟΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΥΗΛ.:210-8194646

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ

846

11/12/2012 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 28 /15.11.2012 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛ:2313-308766

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

849

11/12/2012 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 12070 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΚΥΛΙΣΙΟΤΡΙΒΕΩΝ(ΠΟΥΛΕΜΑΝ) Η/Κ (ΗΛΕΚΥΤΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΤΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑΜΑΞΩΝ) Η Α/Α DESIRO ΤΗΛ:210-5297229

ΟΣΕ

843

12/12/2012 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 393/4/12-11-2012 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ Η ΝΟΜΙΚΑ
ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΗΜΕ∆ΑΠΗΣ Η ΑΛΛΟ∆ΑΠΗΣ ΠΟΥΕΜΠΟΡΕΥΟΝΤΑΙ, ΠΑΡΑΓΟΥΝ, ΜΕΤΑΠΟΙΟΥΝ
ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

783

13/12/2012,ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 41/2012, ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΩΝ . ΤΗΛ 210-8705015

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

791

13/12/2012,ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
<<ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ>>
ΤΗΛ:2105272555

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
Α.Ε.

801

13/12/2012 ΑΡ ∆ΙΑΚΥΡΗΞΗΣ 27 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ & ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΤΗΛ:23710-20207

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ

817

13/12/2012 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆.49/12 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΛΥΣΗ (ΣΤΕΓΝΟ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ) ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΙΚΑΡΩΝ (Σ.Ι)
ΤΗΛ:210-8705013

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

775

14/12/2012, ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ. ΤΗΛ 2313-307184

Γ.Ν ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

766

14/12/2012, ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 56/2012, ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ.
ΤΗΛ 25313-51551

Γ.Ν. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ

777

17/12/2012,ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 35/2012, ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΚΙΝΗΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ. ΤΗΛ 210-4969163

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ
ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ

831

18/12/2012 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 07/24 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Κ/Ψ
ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ,ΒΟΙΩΤΙ
ΑΣ,ΕΥΒΟΙΑΣ,ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ,ΚΟΡΝΘΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ΤΗΛ:210-767544

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
ΣΤΡΑΤΟΥ

832

18/12/2012 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 12060 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Η ΑΛΛΟ∆ΑΠΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ(ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ) ΜΕ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ ΤΗΛ:210-5297229

ΟΣΕ

833

18/12/2012 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 12040/1 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Η ΑΛΛΟ∆ΑΠΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΕΣΗΣ(ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΟΣ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΥ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
ΤΥΠΩΝ,ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΕΡΟΣ) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
ΣΕ ΕΥΡΩ ΤΗΛ:210-5297229

ΟΣΕ

767

18/12/2012,ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 57/2012, ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΑΠΙΝΙ∆ΩΤΩΝ ΜΕ ΜΟΝΙΤΟΡ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.ΤΗΛ 25313-51551

Γ.Ν. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ

786

20/12/2012, ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 8/2012,∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ,∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΣ-ΕΛ-ΑΚΤ. ΤΗΛ.:210-4064499

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ
ΣΩΜΑΤΟΣ

834

20/12/2012 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 12065 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΥ 25KV(ΤΕΜΑΧΙΑ 4) ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Η ΑΛΛΟ∆ΑΠΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΟΣΕ

η

