Απρίλιος 2014
Ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών προς τους ∆ήµους.
Το Υπουργείο Εσωτερικών αναγνωρίζοντας τόσο τη δυσχερή
θέση των οφειλετών όσο και τις αντικειµενικές δυσκολίες που
αυτοί αντιµετωπίζουν, προχώρησε σε µια γενναία ρύθµιση των
οφειλών τους προς τους ∆ήµους, η οποία φθάνει µέχρι και τις
100 δόσεις, ανάλογα µε το ύψος της οφειλής, ενώ παράλληλα
περιλαµβάνει διαγραφή προστίµων και προσαυξήσεων.
Το Νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών
το οποίο
ψηφίστηκε από τη Βουλή, µπορείτε να το διαβάσετε στον
ακόλουθο σύνδεσµο:
http://www.jmichelakis.gr/post/658/nomosxedioepeigoyse
s-rythmiseis-armodiothtas-ypoyrgeioy-eswterikwn
Σύµφωνα µε το Άρθρο 51 :
1. Ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τους δήµους δύνανται να
ρυθµίζονται και να καταβάλλονται ως ακολούθως:
Α) Όσες ληξιπρόθεσµες οφειλές έχουν βεβαιωθεί έως
31.12.2009 υπάγονται στις ρυθµίσεις των σχετικών διατάξεων
του ν. 3801/2009.
Β) Όσες ληξιπρόθεσµες οφειλές έχουν βεβαιωθεί από1.1.2010
δύνανται να ρυθµίζονται ως ακολούθως:
α) Εφάπαξ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό
(100%) από τις κατά Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης
καταβολής και των προστίµων.
β) Για οφειλές µέχρι 5.000,00 ευρώ σε είκοσι τέσσερις (24)
δόσεις, µε απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%)
από τις κατά Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής
και των προστίµων και υπό την προϋπόθεση ότι κάθε δόση
δεν είναι µικρότερη των 100 ευρώ.
γ) Για οφειλές από 5.000,01 ευρώ µέχρι 10.000,00 ευρώ σε
σαράντα οκτώ (48) δόσεις µε απαλλαγή κατά ποσοστό
πενήντα τοις εκατό (50%) από τις κατά Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις
εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων.
δ) Για οφειλές από 10.000,01 ευρώ µέχρι 20.000,00 ευρώ σε
εβδοµήντα δύο (72) δόσεις µε απαλλαγή κατά ποσοστό
τριάντα τοις εκατό (30%) από τις κατά Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις
εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων.
ε) Για οφειλές από 20.000,01 ευρώ και πάνω σε εκατό (100)
δόσεις µε απαλλαγή κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) από
τις κατά Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και
των προστίµων. Είναι δυνατή η καταβολή των οφειλών σε
λιγότερες των ανωτέρω προβλεπόµενων δόσεων ύστερα από
σχετική αίτηση του οφειλέτη και κατά τη διαδικασία της
παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Οι δόσεις είναι µηνιαίες
και ισόποσες πλην της τελευταίας που µπορεί είναι µικρότερη
των υπολοίπων και επιβαρύνονται µε προσαυξήσεις
εκπρόθεσµης καταβολής, οι οποίες υπολογίζονται µε βάση το
ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηµατοδότησης
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την ηµεροµηνία
της, αίτησης υπαγωγής, πλέον οχτώ εκατοστιαίων µονάδων
ετησίως υπολογισµένο, το οποίο και παραµένει σταθερό καθ’
όλη τη διάρκεια της ρύθµισης.

Έτος 13ο
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Φοροανατροπές: Μειώνονται τέλη κυκλοφορίας και φόρος
πολυτελείας, τέλος τα τεκµήρια διαβίωσης
∆ιορθωτικές κινήσεις στην φορολογία των αυτοκινήτων µε
µείωση των τεκµηρίων διαβίωσης και αλλαγή στον τρόπο
καταβολής των τελών κυκλοφορίας και ευνοϊκές ρυθµίσεις για
τις επιχειρήσεις, όπως συµψηφισµός οφειλών ΦΠΑ σε όλο το
∆ηµόσιο και εξαίρεση από το καθεστώς ΦΠΑ για τις µικρές
επιχειρήσεις ετοιµάζει η ηγεσία του υπουργείου Οικονοµικών
µε δύο νέα φορολογικά νοµοσχέδια.
Το πρώτο νοµοσχέδιο, το οποίο αναµένεται να κατατεθεί στη
Βουλή µετά το Πάσχα, θα προβλέπει:
1. Τον συµψηφισµό του ΦΠΑ που χρωστούν οι επιχειρήσεις,
µε το ΦΠΑ που οφείλουν οι φορείς της γενικής κυβέρνησης
στις επιχειρήσεις. Μέχρι σήµερα ο συµψηφισµός γινόταν
αποκλειστικά και µόνο για οφειλές ΦΠΑ ιδιωτών µε απαιτήσεις
ΦΠΑ από τον στενό δηµόσιο τοµέα (υπουργεία και φορείς της
κεντρικής διοίκησης). Με τις προωθούµενες διατάξεις ο ΦΠΑ
που οφείλουν στο ∆ηµόσιο οι επιχειρηµατίες θα µπορεί να
συµψηφίζεται και µε τα ποσά ΦΠΑ που χρωστούν στις
επιχειρήσεις, οι δήµοι, οι περιφέρειες, οι ∆ΕΚΟ, τα
ασφαλιστικά ταµεία, τα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου,
τα Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου, τα νοσοκοµεία και
άλλοι φορείς.
2. Την καταβολή αναλογικών τελών κυκλοφορίας. Ειδικότερα,
για όσα ΙΧ έχει γίνει άρση ακινησίας και οι κάτοχοί τους
επιθυµούν οποιαδήποτε στιγµή εντός του έτους να πάρουν
πίσω τις πινακίδες κυκλοφορίας δεν θα είναι υποχρεωµένοι να
καταβάλουν ολόκληρο το ποσό των ετήσιων τελών
κυκλοφορίας, αλλά µόνο τα τέλη κυκλοφορίας που αναλογούν
στους υπολειπόµενους µήνες του έτους, δηλαδή για το
διάστηµα που το Ι.Χ. θα τεθεί ξανά σε κυκλοφορία. Αυτό
σηµαίνει ότι αν κάποιος έχει προβεί σε άρση ακινησίας του
οχήµατός του και τον Ιούνιο θέλει να πάρει πίσω τις πινακίδες
από την εφορία, θα καταβάλει µόνο το 50% του τελών
κυκλοφορίας. Με επόµενο νοµοσχέδιο που θα κατατεθεί στη
Βουλή το καλοκαίρι θα θεσπιστούν φορολογικές ελαφρύνσεις
για τα αυτοκίνητα και τις µικρές επιχειρήσεις. Ειδικότερα οι νέες
διατάξεις που επεξεργάζεται το οικονοµικό επιτελείο αφορούν
στα εξής:
• Μείωση των τεκµηρίων διαβίωσης των αυτοκινήτων κατά
τουλάχιστον 30%. Τα τεκµήρια έχουν παραµείνει καθηλωµένα
στα ύψη παρά τη συνεχιζόµενη µείωση των εισοδηµάτων. Η
αρµόδια επιτροπή έχει εισηγηθεί στην ηγεσία του υπουργείου
Οικονοµικών τη µείωση των τεκµηρίων για τα Ι.Χ. κατά 30%
τεκµηρίων και κατά συνέπεια του Φόρου Πολυτελούς
∆ιαβίωσης για Ι.Χ. από 1.929 κ.ε. και άνω, ο οποίος
υπολογίζεται βάσει του τεκµηρίου διαβίωσης. Με τις αλλαγές

2. Στην παρούσα ρύθµιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των
βεβαιωµένων και ληξιπρόθεσµων οφειλών µέχρι τη δηµοσίευση
του παρόντος νόµου, συµπεριλαµβανοµένων των µισθωµάτων
µε τις προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής, τόκους
υπερηµερίας, ή τυχόν προβλεπόµενες λοιπές ρήτρες που τις
επιβαρύνουν µέχρι την ηµεροµηνία αυτή, χωρίς δικαίωµα του
οφειλέτη να ζητήσει την εξαίρεση µέρους αυτών.

∆ιοργάνωση Σεµιναρίων
Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίµων
από το Β.Ε.Θ
Το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης, στην προσπάθειά
του να στηρίξει τις επιχειρήσεις – µέλη του µε αντικείµενο
εργασιών την παραγωγή, επεξεργασία και διάθεση τροφίµων
και σε όσους εµπλέκονται µε τη διαχείριση τροφίµων µε
οιοδήποτε τρόπο κατά το στάδιο της διατροφικής αλυσίδας,
προγραµµατίζει να διοργανώσει εκπαιδευτικά σεµινάρια για τις
«Βασικές αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίµων», σύµφωνα
µε
την
Υπουργική
Απόφαση
ΥΑ.14708/10.08.2007/ΦΕΚ.1616/Β/17.08.2007.
Στόχος των σεµιναρίων είναι η διασφάλιση της ποιότητας στην
παραγωγή – συντήρηση και διάθεση τροφίµων µε ασφάλεια και
η προστασία των καταναλωτών , σύµφωνα µε τον Κανονισµό
852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
ης
της 29 Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίµων.
Τα σεµινάρια θα είναι συνολικής διάρκειας 10 ωρών και θα
πραγµατοποιηθούν στην αίθουσα σεµιναρίων του ΒΕΘ –
ος
Αριστοτέλους 27, 4 όροφος.
Το κόστος συµµετοχής ανέρχεται συνολικά σε 50 ευρώ για
τα µέλη του επιµελητηρίου και σε 60 ευρώ για τα µη µέλη ,
ποσό το οποίο πρέπει να καταβληθεί συγχρόνως µε την
κατάθεση της αίτησης στο Οικονοµικό τµήµα του
Επιµελητηρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση για τα µέλη του ΒΕΘ
είναι η ταµειακή τακτοποίησή τους , όσον αφορά την καταβολή
της ετήσιας συνδροµής τους.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά , τα οποία πρέπει να
προσκοµισθούν ταυτόχρονα µε την αίτηση είναι :
•
Φωτοτυπία
της
Αστυνοµικής
Ταυτότητας
ή
∆ιαβατηρίου
•
Φωτοτυπία της έναρξης επιτηδεύµατος της εταιρίας
από την ∆.Ο.Υ
•
Φωτοτυπία του αναλυτικού προγράµµατος κατάρτισης
προσωπικού

που προωθούνται, το τεκµήριο για ένα αυτοκίνητο 2.000 κ.ε.
από 8.800 ευρώ θα µειωθεί στις 6.160 ευρώ, ενώ ο φόρος
πολυτελούς διαβίωσης από 440 ευρώ θα περιοριστεί στα 308
ευρώ.
• Απαλλαγή από το καθεστώς ΦΠΑ µικρών επιχειρήσεων µε
τζίρο χαµηλότερο των 20.000 ή 25.000 ευρώ. Σήµερα περίπου
το 42% των υπόχρεων του ΦΠΑ είναι πολύ µικρές επιχειρήσεις
που αποφέρουν αρνητικά έσοδα (επιστροφές) περίπου 2,3%
σε υποχρεώσεις του ΦΠΑ, ενώ παράλληλα είναι σηµαντικό το
κόστος για τη διαχείριση αυτών των µικροεπιχειρήσεων.

Κριτήρια υπαγωγής στο πρόγραµµα επιδότησης
των εργοδοτικών εισφορών των επιχειρήσεων που
επηρεάστηκαν και επηρεάζονται από τα έργα κατασκευής
του ΜΕΤΡΟ στη Θεσσαλονίκη
1.
Να είναι ήδη υφιστάµενες και λειτουργούσες
επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό.
2.
Να είναι ενεργά µέλη ενός εκ των τριών
επιµελητηρίων (Εµπορικό και Βιοµηχανικό, Βιοτεχνικό και
Επαγγελµατικό)
3.
Να βρίσκονται µε είσοδο ή/και πρόσοψη επί του
άξονα κατασκευής των έργων του ΜΕΤΡΟ, και συγκεκριµένα
µπροστά από τα εργοτάξια, από την έναρξή τους µέχρι και
σήµερα.
Σηµειώνεται ότι οι επιχειρήσεις-µέλη που βρίσκονται
εκτός ισογείου (σε υπόγειο ή όροφο) επιδοτούνται κατά 50%.
Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκοµίζονται
από τους ενδιαφερόµενους, είναι τα παρακάτω:
1.
Φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας του νόµιµου
εκπροσώπου της επιχείρησης.
2.
Πιστοποιητικό Επιµελητηρίου ότι η επιχείρηση
υφίσταται και λειτουργεί και φωτοαντίγραφο τρέχοντος
παραστατικού της επιχείρησης (π.χ. τιµολόγιο).
3.
Τρέχουσες µισθολογικές καταστάσεις µε την ανάλυση
των εργοδοτικών εισφορών.
4.
Φωτοαντίγραφο του τελευταίου λογαριασµού ∆ΕΗ ή
ΟΤΕ της επιχείρησης.
5.
Βεβαίωση της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ (ή ισοδύναµο
στοιχείο) και φωτογραφία στην οποία να φαίνονται τα
εγκατεστηµένα εργοτάξια.
6.
Υπεύθυνη ∆ήλωση του ν.1599/86 περί ακριβείας των
δηλουµένων στοιχείων.
Τέλος επισηµαίνεται ότι:
1.
Τα δικαιολογητικά των αιτουµένων επιχειρήσεων θα
πρέπει να προσκοµισθούν έως τις 30.4.14
2.
Η επιδότηση θα ξεκινήσει από το Μάϊο τ.ε.
3.
Η διάρκεια της επιδότησης θα εξαρτηθεί από τον
αριθµό των επιδοτούµενων επιχειρήσεων.

Η αίτηση συµµετοχής βρίσκεται αναρτηµένη και στην ιστοσελίδα
του Β.Ε.www.veth.gov.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθύνεστε στο
τµήµα Βιοτεχνικών Θεµάτων του ΒΕΘ, αρµόδια κα.Α.Γούτα ,στο
τηλέφωνο : 2310-241383
και στο e-mail : smeindustry@veth.gov.gr

Τη δυνατότητα να θεωρήσουν βιβλιάρια ασθενείας δίνει σε
ασφαλισµένους του ΟΑΕΕ, οι οποίοι έχουν οφειλές προς
τον Οργανισµό, προσωρινή δικαστική απόφαση που
εξέδωσε το 1ο τµήµα του Τριµελούς ∆ιοικητικού
Πρωτοδικείου Πατρών.
Σύµφωνα µε την 66/2014 δικαστική απόφαση που κατέθεσαν 96
ασφαλισµένοι του ΟΑΕΕ από την Πάτρα, υποχρεώνεται ο ΟΑΕΕ
να θεωρήσει τα βιβλιάρια ασθενείας για το τρέχον ηµερολογιακό
έτος.

Στην τελική ευθεία µπαίνει πλέον το νέο καθεστώς
συµψηφισµού των οφειλών που προέρχονται από ΦΠΑ
µε αντίστοιχες απαιτήσεις, όχι µόνο µεταξύ των φορέων
του ∆ηµοσίου, αλλά και µεταξύ των ιδιωτών.
Έως το τέλος του µήνα αναµένεται να κατατεθεί στη Βουλή
από τον αρµόδιο υφυπουργό Γ. Μαυραγάνη αν και το νέο
σύστηµα θα τεθεί σε πλήρη εφαρµογή από το 2015.
Ξεκίνησε η λειτουργία του συστήµατος τηλεφωνικών
ραντεβού σε 73 πρώην µονάδες του ΕΟΠΥΥ.
Οι ασφαλισµένοι µπορούν να καλούν για προγραµµατισµό
ραντεβού στα πενταψήφια νούµερα: 14554, 14784, 14884,
14900 από τις 7 το πρωί έως τις 7 το βράδυ. Τα τηλεφωνικά
ραντεβού θα τα πληρώνουν οι ασφαλισµένοι µέχρι το 2016

Επιχειρηµατικά νέα

Ενηµέρωση για European Qualifying Examination 2015
– Πρόσκληση συµµετοχής

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 1 – 10 Απριλίου 2014.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στις Βρυξέλλες, ecocom-brussels@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του
ΒΕΘ www.veth.gov.gr .

Ο Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) που είναι ο
αποκλειστικά αρµόδιος φορέας στην Ελλάδα για την
κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και βιοµηχανικών σχεδίων,
καθώς επίσης για θέµατα τεχνολογικής πληροφόρησης και
βιοµηχανικής ιδιοκτησίας µας ενηµερώνει για το ξεκίνηµα
των αιτήσεων για το πρόγραµµα εκπαίδευσης European
Qualifying Examination 2015 του Ευρωπαϊκού Γραφείου
∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας. . Επίσης, παρέχει τεχνολογική
πληροφόρηση από δηµοσιευµένα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας
µέσα
από
διεθνείς
βάσεις
δεδοµένων.

ΑΡΑΒΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
Το Αραβο ελληνικό Επιµελητήριο, απέστειλε ∆ελτίο τύπου για την
εκδήλωση του Αραβο-Ελληνικού Επιµελητηρίου Εµπορίου και
Αναπτύξεως σχετικά µε τις επενδύσεις, τα αναπτυξιακά σχέδια
στο Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας και την παρουσίαση του
πρώτου οδηγού εξαγωγών, Υπηρεσιών, και Επενδυτικών
ευκαιριών στην Ελλάδα.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επισκέπτονται
την
ιστοσελίδα
του
Αραβο
ελληνικού
Επιµελητηρίου www.arabgreekchamber.gr

Το Ευρωπαϊκό Γραφείο ∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΓ∆Ε)
χορηγεί Ευρωπαϊκό ∆ίπλωµα Ευρεσιτεχνίας µε ισχύ έως και
σε 40 χώρες. ∆ιεξάγει έρευνα και ουσιαστική εξέταση για ένα
διαρκώς αυξανόµενο αριθµό Ευρωπαϊκών και ∆ιεθνών
Αιτήσεων
για
∆ίπλωµα
Ευρεσιτεχνίας.
Για την απόκτηση της ιδιότητας του Επαγγελµατία
Αντιπροσώπου διοργανώνονται, σε ετήσια βάση, από το
ΕΓ∆Ε Εξετάσεις Ευρωπαϊκής Πιστοποίησης (European
Qualifying Examination 2015– EQE).
Περισσότερες
www.obi.gr

λεπτοµέρειες

στην ιστοσελίδα του ΟΒΙ

Εγκύκλιοι - ∆ιατάξεις
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΣΟ∆ΩΝ - ΓΕΝ.∆/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ –
∆/ΝΣΗ 17Η ∆ΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ
Κοινοποίηση καν. 1308/2013/17-12-2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και υου Συµβουλίου για τη θέσπιση κοινής
οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την
κατάργηση των καν. 922/72, 234/79, 1037/2001 και 1234/2007
του Συµβουλίου.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΣΟ∆ΩΝ - ΓΕΝ.∆/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ –
Η
∆/ΝΣΗ 17 ∆ΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ
Κοινοποίηση Εκτελεστικού Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. ∆17Α 5004357
ΕΞ2014 σχετικά µε τον ειδικό προορισµό - επεξεργασία ψαριών
µε τη διαδικασία
«επιπαγώµατος» - καν. 1220/2012 του
Συµβουλίου.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΣΟ∆ΩΝ - ΓΕΝ.∆/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ –
∆/ΝΣΗ 17Η ∆ΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ
Κοινοποίηση Εκτελεστικού Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. ∆17Α 5004357
ΕΞ2014 σχετικά µε τον ειδικό προορισµό - επεξεργασία ψαριών
µε τη διαδικασία
«επιπαγώµατος» - καν. 1220/2012 του
Συµβουλίου.

RlnES – « Η ΄Ερευνα & η Καινοτοµία στην υπηρεσία της
Οικονοµίας και της Κοινωνίας της Ε.Ε., των χωρών της
Ευρωπαϊκής Γειτονίας και των χωρών της Μαύρης
Θάλασσσας ».
Το RlnES θα διεξαχθεί 29 – 30 Mαϊου 2014 στο Μέγαρο Μουσικής
Θεσσαλονίκης. Στόχος του συνεδρίου είναι να αναδείξει το
σηµαντικό ρόλο της ∆ιεθνούς Συνεργασίας στο πλαίσιο της
έρευνας και της καινοτοµίας , µεταξύ της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης,
των χωρών της Ευρωπαϊκής Γειτονίας και των χωρών της Μαύρης
Θάλασσας . Στις παραπάνω χώρες περιλαµβάνονται : Μαρόκο,
Αλγερία, Τυνησία, Λιβύη, Αίγυπτος, Ισραήλ, Παλαιστινιακή Αρχή,
Λίβανος, Ιορδανία, Συρία, Τουρκία, Αρµενία, Αζερµπαϊτζάν,
Γεωργία, Ρωσία, Λευκορωσία, ∆ηµοκρατία της Μολδαβίας και
Ουκρανίας.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το συνέδριο στην
ιστοσελίδα : www.rines.gr

Ζητήσεις ξένων χωρών
Ζητήσεις συνεργασίας µε εισαγωγικές επιχειρήσεις και
αντιπροσώπους στην Ελλάδα
MOFIL – Metalurgica Morais & Filhos, SA
Rua 5 de Outobro 1654, 4480-739 Vila do Conde, Portugal
00351 252640220
00351 252640229
mgraca@mofil.net
www.mofil.pt
εκχιονιστικά µηχανήµατα
Rui Costa e Sousa e Irmao, SA
Rua Felicia Falcao, No 193, Bairro Colmeeiras, 3460-594
00351 232821262
00351 232821619
geral@rcsi.pt
www.rcsi.pt
κατεψυγµένος βακαλάος
Michael Mendes
Πορτογαλία
mmleatherking@gmail.com
∆έρµα
ALBINOX- Constrcoes Metalicas, Lda
Zona Industrial Alto do Barro, 3660’31 Bordonhos
00351 232712881
00351 232711859
albinox@albinox.com
www.albinox.com
ψυγεία, θάλαµος κατάψυξης
Μiddlepharma – Unipessoal, Lda
Rua de Capela 148, 3800-885 Requeixo, Portugal
00351 919533379
φάρµακα
Ζippy, SA
Lugar do Espido Via Norte, Apartado 1011, 4471-909
00351 222454777
00351 222487722
www.zippy.pt
παιδικά είδη (ρούχα, υποδήµατα, παιδική φροντίδα)
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29/04/2014 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1/14 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΕ Π. ΠΛΟΙΑ, ΠΛΩΤΑ
ΜΕΣΑ & ΠΛΩΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΟΥ ΠΝ ΣΤΟ ΝΣ & ΝΚ, ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ∆ΥΟ (2)
ΕΤΩΝ ΤΗΛ: 210 55314
29/04/2014 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΛ. 2313 304058/78/86
29/04/2014 ΑΡ. ∆ΙΑΚ. 2 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΗΛ. 23713 50207
29/4/2014 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ:"ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ∆ΕΚΑΕΠΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ, ∆ΗΜΟΥ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ" ΤΗΛ. 210 5272445 & 210 5272206
29/04/2014 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«ΕΙ∆Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ» ΤΗΛ: 2313 304464
30/04/2014 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 004/2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ-∆ΙΑΘΕΣΗΣ
ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΕΑ) ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΗΛ: 2313
323115
30/04/2014 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 3/14 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΧΩΡΩΝ
ΣΧΟΛΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ∆ΟΚΙΜΩΝ, ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ∆ΥΟ (2) ΕΤΩΝ ΤΗΛ: 210
5531425
30/4/2014
ΑΡ. ∆ΙΑΚ. Νο 11/2014 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑ∆ΩΝ
ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΤΗΚΟΤΗΤΑΣ 1.100 ΛΙΤΡΩΝ (lt) ΜΕ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΚΑ∆ΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΤΗΚΟΤΗΤΑΣ 360 ΚΑΙ 770 ΛΙΤΡΩΝ (lt) ΤΗΛ. 2313
317535
05/05/2014 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 910/280-02-2014 ∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ» ΤΗΛ: 28310 27777 & 28310 54233
05/05/2014
Νο 4/2014 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ
ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΚΑΣΤΟΡΟΣ 72 ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΛ.
211 8806824
6/5/2014 ΑΡ. ∆ΙΑΚ. 2013-007/Π. ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΤΗΛ. 2313 304463
6/5/2014 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ), ΤΟ
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ (ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ, ΚΑΠΗ κλπ) & ΤΗΣ ΚΕ∆ΗΤ
ΤΗΛ. 2713 600461

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

∆ΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΑΕ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΛΑΓΗΕ Α.Ε.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
∆ΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

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

