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ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ
(∆.Ο.Υ – ΤΕΛΩΝΕΙΑ)
Β.Ε.Θ. : Μειωµένες κατά 12% οι διαγραφές
στο α΄ εξάµηνο του έτους
Αχτίδες φωτός αχνοφαίνονται στα στοιχεία του µητρώου
του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ),
καθώς στο πρώτο εξάµηνο του τρέχοντος έτους, µετά από
µεγάλο χρονικό διάστηµα, οι διαγραφές είναι µειωµένες
κατά 12% σε σχέση µε την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Αν και ο αριθµός των επιχειρήσεων που αποχώρησαν από
την ενεργό δράση το διάστηµα Ιανουαρίου - Ιουνίου του
τρέχουσας χρονιάς αγγίζει τις 928, αριθµός που
καταδεικνύει τη δυσχερή κατάσταση στην οποία βρίσκεται η
βιοτεχνική κοινότητα, εντούτοις λόγω της σηµαντικής
µείωσης που καταγράφεται στις διαγραφές, έναντι της
περσινού
αντίστοιχου
διαστήµατος,
δηµιουργείται
συγκρατηµένη αισιοδοξία για το επόµενο διάστηµα.
Κάνοντας µία αναγωγή στον αριθµό των επιχειρήσεων που
έκλεισαν, βλέπουµε ότι το πρώτο εξάµηνο του 2013, κατά
µέσο όρο, καθηµερινά ακουγόταν η κλειδωνιά του λουκέτου
σε πέντε επιχειρήσεις, ενώ ένα χρόνο πριν ο αριθµός αυτός
άγγιζε τις 6 επιχειρήσεις.
Συγκεκριµένα το πρώτο εξάµηνο του 2013, 928
επιχειρήσεις κατέβασαν ρολά, έναντι 1.056 το πρώτο
εξάµηνο του 2012.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι η πορεία προς το θετικότερο, για τον
περιορισµό των διαγραφών, ξεκίνησε από το πρώτο
τρίµηνο του 2013, όταν οι διαγραφές άγγιζαν τις 602,
µειωµένες κατά 4%, έναντι του πρώτου τριµήνου του 2012,
οπότε ήταν 627.
387 εγγραφές στο πρώτο τρίµηνο του 2013
Τις 387 έφτασαν κατά το πρώτο εξάµηνο του έτους οι
εγγραφές. ∆υναµικά παρούσες οι ατοµικές επιχειρήσεις
καθώς στο µητρώο του ΒΕΘ έκαναν έναρξη 281. Ένα
χρόνο νωρίτερα κατά το εξεταζόµενο διάστηµα ΙανουαρίουΙουνίου 2012, 381 επιχειρήσεις ξεκίνησαν τη λειτουργία
τους.
Σηµειώνεται, πάντως, ότι οι διαγραφές είναι υπερδιπλάσιες
των εγγραφών, γεγονός που αποδεικνύει την απροθυµία
των εν δυνάµει επιχειρηµατιών για έναρξη δραστηριότητας.
«Η ζοφερή κατάσταση που επικρατεί στην αγορά
αποτυπώνεται µε τον πιο ηχηρό τρόπο στις εγγραφές και
διαγραφές των βιοτεχνιών της Θεσσαλονίκης. Ωστόσο για
πρώτη φορά το τελευταίο διάστηµα έχουµε ένα λόγο για να
αισιοδοξούµε» σηµειώνει ο πρόεδρος του ΒΕΘ Παναγιώτης
Παπαδόπουλος υπογραµµίζοντας ότι «τα εν λόγω στοιχεία,
αν δεν υπάρξει ουσιαστική προσπάθεια για ανάκαµψη της
οικονοµίας µε συντονισµένες ενέργειες, θα είναι απλά
συγκυριακά». «Πρέπει να υλοποιηθεί στρατηγική
ανάκαµψης, που θα είναι απαλλαγµένη από µικροπολιτικές
τακτικές, λύσεις ανάγκης και ανελέητη λιτότητα» τονίζει ο
πρόεδρος του ΒΕΘ.

Βεβαιωµένες – ληξιπρόθεσµες οφειλές έως την
31.12.2012.
Εγκύκλιος Υπ. Οικονοµικών ΠΟΛ.1111/21.05.2013
Ρυθµίζονται σε 48 δόσεις και όχι πέραν την 30.06.2017.
Κατά περίπτωση σταδιακής καταβολής απαλλάσσεται η
πληρωµή των προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβολής
από 25% έως 50%.
Πάγια ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών
Εγκύκλιος Υπ. Οικονοµικών ΠΟΛ.1112/21.05.2013
Υπάγονται οφειλές από 01.01.2013 και µετά, µε τις νόµιµες
προσαυξήσεις.
Καταβάλλονται σε 2 έως 12 µηνιαίες δόσεις και κατ
εξαίρεση έως 24, εφόσον πρόκειται για οφειλές από
έκτακτη αιτία και επιβαρύνονται
µε προσαύξηση
εκπρόθεσµης καταβολής.
ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ
ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Καθυστερούµενες έως 31.12.2012 οφειλές
Απόφαση Υπ. Εργασίας , Κοινωνικών Ασφαλίσεων &
Πρόνοιας Β/7/15878/2915/23.05.2013
Ρυθµίζονται σε έως 48 ισόποσες µηνιαίες δόσεις και όχι
πέραν της 30.06.2017. Κατά περίπτωση σταδιακής
καταβολής παρέχονται εκπτώσεις προσαυξήσεων, τελών,
επιβαρύνσεων από 25% -50%
Πάγια ρύθµιση οφειλόµενων εισφορών
Απόφαση Υπ. Εργασίας , Κοινωνικών Ασφαλίσεων &
Πρόνοιας Β/7/15877/2914/23.05.2013
Υπάγονται οφειλές από 01.01.2013 και µετά ρυθµίζονται
σε 12 ισόποσες µηνιαίες δόσεις, επιβαρυνόµενες µε τις
νόµιµες προσαυξήσεις.

Κάλυψη υγειονοµικής περίθαλψης ΕΟΠΠΥ
«Κάλυψη» υγειονοµικής περίθαλψης για ένα εξάµηνο θα
δώσει το υπουργείο Εργασίας σε άνεργους ελεύθερους
επαγγελµατίες και σε όσους χρωστούν εισφορές. Τη
δυνατότητα θεώρησης των βιβλιαρίων υγείας όλων των
ασφαλισµένων στον ΟΑΕΕ για έξι µήνες, ως ένα µέτρο
«έκτακτης κοινωνικής στήριξης», ανακοίνωσε ο υπουργός
Εργασίας Γιάννης Βρούτσης στη ΓΣΕΒΕΕ

Παράταση φορολογικών δηλώσεων
φυσικών προσώπων 2013
Παράταση για την ηλεκτρονική υποβολή των ετήσιων
δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος των φυσικών
προσώπων, ανάλογα µε το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ,
έδωσε το υπουργείο Οικονοµικών. Η προθεσµία, που
έληγε στις 30 Ιουνίου, παρατείνεται ως εξής:
•
Για τα ψηφία: 1 και 2 έως και την 22η Ιουλίου
2013,
•

για ψηφία: 3 και 4 έως και την 29η Ιουλίου 2013,

•

για τα ψηφία: 5 και 6 έως και την 5η Αυγούστου
2013,

•

για τα ψηφία: 7 και 8 έως και την 12η Αυγούστου
2013,

•

για το ψηφίο: 9 έως και την 26η Αυγούστου 2013

•

και για το ψηφίο: 0 έως και την 30η Αυγούστου
2013.

Παρατείνονται οι προθεσµίες υποβολής των δηλώσεων
Ε9, µε απόφαση του υφυπουργού Οικονοµικών Γιώργου
Μαυραγάνη.
Συγκεκριµένα, η προθεσµία ηλεκτρονικής υποβολής του
Ε9 φυσικών προσώπων παρατείνεται µέχρι και τις 15
Σεπτεµβρίου 2013, ενώ για τα νοµικά πρόσωπα έως και
τις 30 Νοεµβρίου 2013

Ρύθµιση οφειλοµένων ασφαλιστικών εισφορών
στον ΟΑΕΕ

Συµµετοχή Β.Ε.Θ.
η
στην 78 ∆ιεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
Το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης προτίθεται
η
να
συµµετέχει
στην
78
∆ιεθνή
Έκθεση
Θεσσαλονίκης που θα πραγµατοποιηθεί από 7 έως 15
Σεπτεµβρίου 2013.
Οι επιχειρήσεις-µέλη του Β.Ε.Θ. που θα συµµετέχουν, µε
ατοµικό stand, θα επωφεληθούν από την ειδική
εκπτωτική τιµή και την επιδότηση του επιµελητηρίου.
Η πραγµατοποίηση της συµµετοχής αυτής θα εξαρτηθεί
από τον αριθµό των εκθετών µελών του, καθώς και από
το συνολικό χώρο που θα καλύψουν.
Όσοι επιθυµείτε να συµµετέχετε, παρακαλούµε να
δηλώσετε το ενδιαφέρον σας ΑΜΕΣΑ στο Γραφείο
∆ηµοσίων Σχέσεων του Β.Ε.Θ., συµπληρώνοντας την
παρακάτω δήλωση πρόθεσης συµµετοχής. [e-mail :
public@veth.gov.gr, fax : 2310232667, 2310281635,
τηλέφωνο : 2310 271708, 2310271854].

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΑΡΜΕΝΙΑ
Σύµφωνα µε την εγκύκλιο οδηγία 32/2013 του Ο.Α.Ε.Ε
περί της ρύθµισης «Νέα Αρχή» του Ν.4152/2013,
παρέχεται η δυνατότητα ρύθµισης των οφειλόµενων
ασφαλιστικών εισφορών προς όλους τους Φορείς
Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην ΝΑΤ.
Στην παρούσα ρύθµιση µπορούν να υπαχθούν όλοι οι
ασφαλισµένοι (ενεργοί και σε διακοπή σε κύρια και
επικουρική ασφάλιση ΟΑΕΕ) πλην των προαιρετικά
ασφαλισµένων (αυτασφάλιση).
Στη ρύθµιση µπορούν να υπαχθούν οφειλόµενες
ασφαλιστικές εισφορές έως την 31.12.2012 , οι οποίες:
• ∆εν έχουν υπαχθεί σε ρύθµιση ή διευκόλυνση ή
άλλη νοµοθετική ρύθµιση τµηµατικής καταβολής
ή έχουν εκπέσει των δικαιωµάτων αυτών.
•
Τελούν σε αναστολή είσπραξης , µετά από
επιλογή του οφειλέτη
• Έχουν υπαχθεί σε άλλες ρυθµίσεις που είναι
ενεργές. Στην περίπτωση αυτή, ο αριθµός των
δόσεων που θα επιλεγεί θα πρέπει να είναι
µικρότερος ή ίσος του αριθµού των
υπολειπόµενων δόσεων της
προηγούµενης
ρύθµισης.
Με την µετάπτωση στην παρούσα ρύθµιση χάνονται όλα
τα ευεργετήµατα της προηγούµενης
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι
µπορούν να απευθύνονται
στα κατά τόπους
καταστήµατα του ΟΑΕΕ.
Επίσης η εγκύκλιος βρίσκεται αναρτηµένη στα
Επιχειρηµατικά Νέα στην ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr

Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στο Ερεβάν, απέστειλε το
εβδοµαδιαίο ενηµερωτικό δελτίο Ιούνιου 3 και Ιουνίου 4.
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

ΒΕΛΓΙΟ
Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βέλγιο, απέστειλε το
ενηµερωτικό δελτίο Οικονοµικών και Επιχειρηµατικών
ειδήσεων από το Βέλγιο, για την περίοδο 11 έως 20
Ιουνίου 2013.
Επίσης απέστειλε την ετήσια έκθεση για τη βέλγικη
οικονοµία και τις διµερείς οικονοµικές και εµπορικές
σχέσεις Ελλάδος – Βελγίου το 2012.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι
µπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου
ΟΕΥ της Ελλάδας
στις Βρυξέλλες, ecocombrussels@mfa.gr
ή
την
ιστοσελίδα
του
ΒΕΘ
www.veth.gov.gr

∆ιαγωνισµοί στην Ελλάδα
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15/07/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 013/2013 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΗΛ:2313-323115 & 323119

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

356

15/07/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10262/2013 ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛ:2713 601735

ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑ∆ΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ»
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

363

15/07/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10262/2013 ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛ:2713 601735

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» ΤΜΗΜΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

369

15/07/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6/2013 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΗΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ (∆ΙΦΥΛΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ∆ΕΛΤΙΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ)
ΤΗΛ:22106915552

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ
ο
2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

380

16/07/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 13043 ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΛ:210-5297229

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΩΝ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

378

16/07/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 13045 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΥΛΙΝ∆ΡΩΝ ΠΕ∆ΗΣ (ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ PARKING) ΤΩΝ A/A RAILBUS ΤΗΛ:210-5297229

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΩΝ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

404

16/07/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2713 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΤΗΛ:210-5531588

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
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16/07/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2713 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ
∆ΩΜΑΤΙΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ ΤΡΙΩΝ ΑΣΤΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΣΕ ΤΗΛ:210-5297229, 210-5297230

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΩΝ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

375

17/07/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2957/03-06-2013 ∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛ:2310
013680

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙ∆ΙΚΟΥ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ
ΕΡΕΥΝΑΣ

403

17/07/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 26/13 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΤΗΛ:210-5531588

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

426

17/07/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 27/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (6) ΜΟΝΑ∆ΩN ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ
ΤΗΛ:2313-303110, 2313-303310

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΧΕΠΑ

Επισκεφθείτε µέσω της ιστοσελίδας του Επιµελητηρίου µας www.veth.gov.gr
•
Την ηλεκτρονική πλατφόρµα που προσφέρει Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Συνήγορου του
Βιοτέχνη bizhHELP ή στο www.bizhelp.gr για οποιοδήποτε πρόβληµα αντιµετωπίζεται µε
∆ηµόσια Υπηρεσία ή θέλετε να υποβάλλεται 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.

