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Σύσκεψη στο ΒΕΘ του ∆ικτύου
Επιµελητηρίων Αδελφοποιηµένων Πόλεων Ελλάδος
µε την Πάφο
Εξωστρέφεια, το αντίδοτο στην κρίση
Tην πόρτα για την… ενίσχυση της εξωστρέφειας επιχειρεί
να
ξεκλειδώσει
το
∆ίκτυο
Επιµελητηρίων
Αδελφοποιηµένων Πόλεων Ελλάδος µε την Πάφο της
Κύπρου, θέτοντας ως στόχο τη διοργάνωση εξορµήσεων
σε χώρες - στόχους αλλά και την ανάληψη κοινών
δράσεων για την εξυπηρέτηση των µελών τους.
Στο στόχαστρο του βάζει µεταξύ άλλων το Αζερµπαϊτζάν,
το Καζακστάν, και το Ουζµπεκιστάν, αγορές µε ιδιαίτερο
ενδιαφέρον τόσο για τους Έλληνες, όσο και για τους
Κύπριους επιχειρηµατίες.
Μάλιστα, το ενδεχόµενο επιχειρηµατικών αποστολών στις
εν λόγω χώρες και όχι µόνο τέθηκε επί τάπητος στην
πρόσφατη
συνάντηση
του
∆ικτύου,
που
πραγµατοποιήθηκε
στο
Βιοτεχνικό
Επιµελητήριο
Θεσσαλονίκης. Αξίζει να σηµειωθεί ότι στο ∆ίκτυο
συµµετέχουν τα Επιµελητήρια Πάφου, Φθιώτιδας,
Πρέβεζας, Χανίων, Λέσβου, Κέρκυρας, το Βιοτεχνικό
Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης και το Επαγγελµατικό
Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης.
Για Ελ Ντοράντο, έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΒΕΘ
Παναγιώτης
Παπαδόπουλος
αναφερόµενος
στις
προαναφερθείσες χώρες, οι οποίες αναπτύσσονται µε
γοργό ρυθµό,
γνωρίζουν µεγάλη ανοικοδόµηση και
διαθέτουν σηµαντικό πλούτο.
Περισσότερο εξαγωγική παρά εισαγωγική χώρα είναι το
Καζακστάν, όπως τόνισε η Αν. Γενική Γραµµατέας ∆ιεθνών
Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας,
Μάγδα Καρακόλη, που έκανε και τη σχετική ενηµέρωση για
το οικονοµικό περιβάλλον των τριών χωρών.
Κύριοι εταίροι του Καζακστάν σε επίπεδο εισαγωγών είναι
η Κίνα, η Ουκρανία και η Γερµανία, ενώ στις εξαγωγές η
Κίνα, η Ιταλία και η Ελβετία.
Οι ελληνικές εξαγωγές προς το Καζακστάν είναι κυρίως
ενδύµατα, γούνες-δέρµατα, χρώµατα αλλά και τρόφιµα.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία που παρουσίασε η κα. Καρακόλη
υπάρχει σηµαντικό περιθώριο ελληνικών εξαγωγών προς
την χώρα και συγκεκριµένα στα τρόφιµα-ποτά,
γαλακτοκοµικά, ενέργεια, οικοδοµικά υλικά (µε έµφαση στα
µάρµαρα και το αλουµίνιο). Επιπλέον θα πρέπει να δοθεί
έµφαση στην ενίσχυση του τουρισµού από το Καζακστάν,
που αποτελεί µια ταχύτατα αναπτυσσόµενη χώρα, η οποία
επενδύει σηµαντικά κονδύλια για την ανάπτυξη και τον
εκσυγχρονισµό των υποδοµών της, καθώς και τη βελτίωση
του επιπέδου διαβίωσης των κατοίκων της.
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Ενώνουν τις δυνάµεις τους τα Βιοτεχνικά
Επιµελητήρια της χώρας
Πράξη το ρητό ‘η ισχύς εν τη ενώσει’ επιχειρούν να κάνουν τα
Βιοτεχνικά Επιµελητήρια της χώρας αναλαµβάνοντας κοινές
δράσεις ώστε να ενισχύσουν τις παρεχόµενες υπηρεσίες τους.
Η συνεχιζόµενη αρνητική οικονοµική συγκυρία µε τα παρελκόµενα
της για τον επιχειρηµατικό κόσµο, και η ανάγκη ενίσχυσης και
διατήρησης του επιµελητηριακού θεσµού ήταν η αφορµή για το
δεύτερο ραντεβού των Βιοτεχνικών Επιµελητηρίων κατά τη
διάρκεια του οποίου µπήκαν οι βάσεις για την στενότερη
συνεργασία των εν λόγω Επιµελητηρίων.
Στη σύσκεψη, η οποία πραγµατοποιήθηκε στο Βιοτεχνικό
Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης, είχε προηγηθεί στις αρχές Ιουλίου
συνάντηση στο Επιµελητήριο Μαγνησίας, συµµετείχαν οι πρόεδροι
του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Αθήνας (ΒΕΑ), Παύλος Ραβάνης,
του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Πειραιά (ΒΕΠ), Ανδριανός
Μιχάλαρος, του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ),
Παναγιώτης Παπαδόπουλος και ο πρόεδρος του Επιµελητηρίου
Μαγνησίας, Αριστοτέλης Μπασδάνης.
Επί τάπητος από την πλευρά του προέδρου του Βιοτεχνικού
Επιµελητηρίου Πειραιά (ΒΕΠ), Ανδριανού Μιχάλαρου, ετέθη το
ζήτηµα της πιστοποίησης των επαγγελµατιών, που είναι
εγγεγραµµένοι στα Βιοτεχνικά Επιµελητήρια. Όπως τόνισε κατά τη
εισήγησή του το ΒΕΠ έχει προχωρήσει στην διαπίστευση του κατά
ISO 17024 από το Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης (ΕΣΥ∆) µε
σκοπό τη διοργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών ενοτήτων και
εξετάσεων για την πιστοποίηση επαγγελµατιών που είναι, κυρίως,
εγγεγραµµένοι στα Βιοτεχνικά Επιµελητήρια. Μάλιστα για την
υποστήριξη των εκπαιδευτικών θεµατικών ενοτήτων, το ΒΕΠ έχει
εξασφαλίσει µέσω διαγωνιστικής διαδικασίας, την υποστήριξη της
TUV Rheinland.
«Τα Βιοτεχνικά Επιµελητήρια έχουν µέλλον και προοπτική.
Στηρίζονται στην παραγωγή, αυτό που είναι το ζητούµενο για την
αναστροφή του σηµερινού κλίµατος» σηµείωσε ο κ. Μιχάλαρος.
Αναφερόµενος, στην εν εξελίξει νέα υπηρεσία, σηµείωσε ότι
συµβάλει στην ενίσχυση της αξιοπιστίας των επιµελητηρίων, ενώ
παράλληλα βάζει τους επαγγελµατίες σε µία νέα λογική, αυτή της
πιστοποίησης τους.
Θετικοί στην προοπτική συνεργασίας εµφανίστηκαν τόσο ο
πρόεδρος του ΒΕΑ, Παύλος Ραβάνης, όσο και ο πρόεδρος του
ΒΕΘ, Παναγιώτης Παπαδόπουλος. Μάλιστα το θέµα της
πιστοποίησης θα τεθεί εκ νέου στη συνάντηση που θα
πραγµατοποιηθεί το επόµενο διάστηµα στο ΒΕΑ.
«Η αγορά εξελίσσεται και αποκτά νέες ανάγκες. ∆ηµιουργώντας
νέες υπηρεσίες τα Επιµελητήρια µπορούν να συµβάλλουν προς
αυτή την κατεύθυνση και να προσφέρουν επιπλέον εχέγγυα στα
µέλη τους» ανέφερε ο κ. Παπαδόπουλος.

Μάλιστα εντός του επόµενου διαστήµατος αναµένεται να
διοργανωθεί επιχειρηµατική αποστολή υπό την αιγίδα του
υπουργείου Εξωτερικών µε σκοπό τις επαφές ελλήνων
επιχειρηµατιών µε τοπικούς φορείς έτσι ώστε να ανοίξουν
διαύλους επικοινωνίας και να διεισδύσουν στην εν λόγω
χώρα.
Περιθώρια ανάπτυξης των ελληνικών επιχειρήσεων
στο Ουζµπεκιστάν
Μικρή είναι η παρουσία των Ελλήνων επιχειρηµατιών στο
Αζερµπαϊτζάν. Από το σύνολο των γενικών εισαγωγών της
χώρας, 9,7 δισ. δολ., οι εισαγωγές από την Ελλάδα
ανέρχονται µόνο σε 8 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, οι ελληνικές
εισαγωγές από το Αζερµπαϊτζάν ανέρχονται σε 116 εκατ.
ευρώ. Η Ελλάδα εξάγει µάρµαρα, κονσέρβες, γλυκά του
κουταλιού, φάρµακα, εξοπλισµό ενώ περεταίρω περιθώρια
διείσδυσης διαθέτουν, λόγω της ανοικοδόµησης, οι
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα οικοδοµικά
υλικά.
Η οικονοµία του Ουζµπεκιστάν βασίζεται κυρίως στην
παραγωγή
προϊόντων,
συµπεριλαµβανοµένου
του
βαµβακιού, του χρυσού, του ουρανίου, του καλίου, και του
φυσικού αερίου. Βασικοί οικονοµικοί εταίροι της χώρας
είναι η Ρωσία, η Τουρκία και η Κίνα. Η Ελλάδα εξάγει προς
τη χώρα, κυρίως φυτά, φάρµακα, τρόφιµα ενώ υπάρχει
περιθώριο για διείσδυση στο χώρο των οικοδοµικών
υλικών, αλλά και επενδύσεις σε σούπερ µάρκετ και στη
συσκευασία εξαγωγικών προϊόντων.
Για την αγορά του Ισραήλ ενηµέρωσε το ∆ίκτυο ο
πρόεδρος του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου
(ΚΕΒΕ) Πάφου, Ανδρέας ∆ηµητριάδης, υπογραµµίζοντας
ότι θα µπορούσε να διοργανωθεί µία κοινή επιχειρηµατική
αποστολή και B2B συναντήσεις. Μάλιστα ο κ. ∆ηµητριάδης
υπογράµµισε ότι το ΚΕΒΕ και το υπουργείο Εµπορίου της
Κύπρου έχει προγραµµατίσει επιχειρηµατική αποστολή στο
Ισραήλ για τις 25 Νοεµβρίου 2014.
Σηµειώνεται ότι βασικός εταίρος του Ισραήλ στις εισαγωγές
είναι η Ευρώπη µε 45%, ακολουθεί η Ασία µε 27% και η
Αµερική µε 11%.
Αναφερόµενος στη σηµασία του ∆ικτύου ο υπουργός
Μακεδονίας – Θράκης, Γιώργος Ορφανός, ο οποίος
απηύθυνε χαιρετισµό κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης
τόνισε ότι «δίνεται η δυνατότητα της ανάληψης κοινών
δράσεων, καθώς είναι γνωστό πως µέσω της σύνθεσης
δυνάµεων και της συνεργασίας, η επιτυχία είναι πιο
εύκολη».

Tα οκτώ βήµατα για την εφαρµογή του ΕΝΦΙΑ
Οδηγίες προς τους πολίτες δίνει µε ανακοίνωσή της η
Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Εσόδων, µετά την ψήφιση
του νόµου που αφορά στον ΕΝΦΙΑ. Οι νέες δόσεις θα
αρχίσουν να γίνονται γνωστές από τη ∆ευτέρα 15
Σεπτεµβρίου, ενώ από τις 22 Σεπτεµβρίου θα εκτυπώνουν
τα εκκαθαριστικά τους οι φορολογούµενοι, για τους
οποίους θα γίνει νέα εκκαθάριση του φόρου.
Ειδικότερα, η υλοποίηση της εφαρµογής του νέου νόµου
θα
γίνει
ως
εξής
:
1. Από ∆ευτέρα 15/9 και σταδιακά (εντός δύο ηµερών) οι
φορολογούµενοι θα µπορούν να πληροφορηθούν µέσω
της προσωποποιηµένης πληροφόρησης στο Taxisnet και
στην ηλεκτρονική σελίδα του Περιουσιολογίου το νέο
αριθµό των δόσεων το ποσό της κάθε δόσης, βάσει της
αρχικής εκκαθάρισης και την ηµεροµηνία καταβολής
αυτών.
2. Από ∆ευτέρα 22/9 και σταδιακά (εντός τριών ηµερών) οι
φορολογούµενοι, για τους οποίους θα γίνει νέα εκκαθάριση
του φόρου, θα µπορούν να εκτυπώνουν τα νέα
εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ. ∆ιευκρινίζεται ότι, κατ’ αρχήν,
νέα εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ θα γίνει στις περιπτώσεις, στις
οποίες, µεταξύ των ακινήτων, περιλαµβάνονται και
οικόπεδα που βρίσκονται σε περιοχές στις οποίες δεν
ισχύει ο αντικειµενικός προσδιορισµός αξίας ακινήτων.

Όραµα για τη βιοτεχνία
Στη σκληρή πραγµατικότητα που αντιµετωπίζει η βιοτεχνία και
ευρύτερα ο επιχειρηµατικός κόσµος αναφέρθηκαν κατά τις
τοποθετήσεις τους οι τρεις πρόεδροι, αναζητώντας παράλληλα
λύσεις για την επίλυση των χρόνιων πλέον προβληµάτων της
έλλειψης ρευστότητας, της ευφάνταστης και σκληρής φορολογίας,
αλλά και της επόµενης ηµέρας για τον επιµελητηριακό θεσµό.
«Οι αρµόδιοι κρατικοί φορείς και η Πολιτεία συνολικά θα πρέπει
να δηµιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες που θα συµβάλλουν
και θα προωθούν τη καλλιέργεια της κουλτούρας δηµιουργίας και
επιχειρηµατικότητας σε ανταγωνιστικό περιβάλλον. Αυτό το
πλαίσιο θα πρέπει να αποτελέσει το όραµα-σχέδιο ανάπτυξης της
Ελληνικής Βιοτεχνίας αλλά και της οικονοµίας γενικότερα και
ιδιαίτερα για εµάς που εκπροσωπούµε το συγκεκριµένο
νευραλγικό χώρο της εθνικής οικονοµίας» τόνισε κατά την
εισήγηση του ο πρόεδρος του ΒΕΑ.
Κωδικοποιώντας τους κρίσιµους τοµείς για την επιχειρηµατικότητα
και τη βιοτεχνία ο κ. Ραβάνης ανέφερε ότι είναι: ο χωροταξικός
σχεδιασµός (καθορισµός χρήσεων γης, αδειοδότηση), το
φορολογικό σύστηµα, η χρηµατοδότηση, αναπτυξιακές ενισχύσεις
(Τραπεζική χρηµατοδότηση, Εθνικά-Κοινοτικά Προγράµµατα,
ΕΤΕΑΝ, Αναπτυξιακό Ταµείο, ΕΣΠΑ 2014-2020), το ασφαλιστικό
σύστηµα, οι θεσµοί και οι υποδοµές στήριξης επιχειρηµατικότητας
(Επιχειρηµατική εκπαίδευση, Θερµοκοιτίδες, Επιχειρηµατικοί
Άγγελοι, Mentoring, Clusters, Επιχειρηµατικά Πάρκα), η ενέργεια,
η ίδρυση νέας επιχείρησης (Έρευνα αγοράς, Επιχειρηµατικό
Σχέδιο, αρχική χρηµατοδότηση,κ.λ.π.), η λειτουργία αγοράς, οι
διοικητικές διαδικασίες (Γ.Ε.ΜΗ., Επιµελητήρια, Περιφέρειες), το
εταιρικό δίκαιο (Α.Ε., Πτωχευτικό), η πιστοποίηση (Σήµανση
ποιότητας, ISO,CE, HACCP, προέλευσης, BAR CODES ,κ.ά.), η
εξωστρέφεια (Καινοτοµία-Τυποποίηση-Συσκευασία-Εξαγωγές), τα
περιβαλλοντικά θέµατα(Συστήµατα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισηςΣΠ∆-, Ανακύκλωση, κ.λ.π.), η µεταβίβαση επιχειρήσεων.
Κάνοντας µνεία ο πρόεδρος του ΒΕΑ στην βιωσιµότητα του
επιµελητηριακού θεσµού, υπογράµµισε αυτό που είναι το
σηµαντικό, ενόψει και των επερχόµενων αλλαγών στην
επιµελητηριακή νοµοθεσία, είναι να ξεκαθαρίσει βάσει κανόνων
(ΚΑ∆) ποιες επιχειρήσεις, θα γράφονται σε ποιο επιµελητήριο,
ώστε να µην υπάρχει σύγχυση.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο κ. Ραβάνης µετέχει στην επιτροπή, που
συστάθηκε πρόσφατα, για τη γνωµοδότηση του νέου καθεστώτος
που θα διέπει τη λειτουργία των Επιµελητηρίων.
Φωνή των επιχειρηµατιών τα Επιµελητήρια
Την ανάγκη να συνεχίσουν να είναι µάχιµα τα Επιµελητήρια, που
αποτελούν τη στοχευµένη φωνή των επιχειρηµατιών, επισήµανε ο
πρόεδρος του ΒΕΘ και α΄ αντιπρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης
Επιµελητηρίων (ΚΕΕΕ) Παναγιώτης Παπαδόπουλος τονίζοντας
τονίζοντας το σηµαντικό ρόλο που διαδραµατίζουν ως σύµβουλοι
της Πολιτείας για ζητήµατα οικονοµικής πολιτικής και ως
εκπρόσωποι του επιχειρηµατικού κόσµου της χώρας.
«Οι επιχειρήσεις µπορούν και πρέπει να πρωταγωνιστήσουν στην
προσπάθεια ανάκαµψης της ελληνικής οικονοµίας. Χρειάζονται
όµως να αποκτήσουν ακόµη πιο δυνατή φωνή, ακόµη πιο
αποτελεσµατική εκπροσώπηση» σηµείωσε ο κ. Παπαδόπουλος,
υπογραµµίζοντας ότι «είναι αδήριτη η ανάγκη απόσυρσης της
πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου που προαναγγέλλει το θάνατο
των επιµελητηρίων το 2015». Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη
βουλευτική τροπολογία, από τον περασµένο Μάιο, που
υπογράφουν, πλέον, 190 εκπρόσωποι του ελληνικού κοινοβουλίου
και µε την οποία ζητείται η επαναφορά της υποχρεωτικότητας
εγγραφής.
Ο πρόεδρος του ΒΕΘ, ανέπτυξε τις θέσεις και τις προτάσεις του
Επιµελητηρίου, δίνοντας έµφαση στην ενίσχυση της ρευστότητας
στην αγορά, στη µείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων, στη
µείωση του κόστους δανεισµού, στη ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων
χρεών σε ασφαλιστικά ταµεία και εφορία, στην κατάργηση του
ΕΝΦΙΑ κ.α.
«Το ζητούµενο είναι σαφές. Είναι αυτό που εµείς – ως
επιχειρηµατική κοινότητα – ζητάµε από την αρχή: τη µετατόπιση
της οικονοµικής πολιτικής από το δόγµα της σκληρής λιτότητας
προς την κατεύθυνση των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και των
αναπτυξιακών παρεµβάσεων» κατέληξε ο κ. Παπαδόπουλος.

3. Από τις αρχές Οκτωβρίου, οι φορολογούµενοι, οι οποίοι
επιθυµούν να τροποποιήσουν την περιουσιακή τους κατάσταση,
θα δύνανται να υποβάλουν ηλεκτρονικά, εµπρόθεσµα µέχρι και
την 30η Νοεµβρίου, δήλωση Ε9, µε την οποία θα διορθώσουν,
διαγράψουν ή συµπληρώσουν στοιχεία των ακινήτων τους,
ώστε η εικόνα τους να απεικονίζεται πλέον ορθά
4. Μέσα στον Οκτώβριο θα δοθούν αναλυτικές οδηγίες για τη
διαδικασία που θα ακολουθηθεί για τα ξενοδοχειακά κτίρια, τα
οποία ίδιο χρησιµοποιούνται από ατοµικές επιχειρήσεις,
προκειµένου να τύχουν απαλλαγής από το συµπληρωµατικό
φόρο.
5. Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου θα πραγµατοποιηθούν νέες
εκκαθαρίσεις του ΕΝΦΙΑ στις περιπτώσεις που στα ακίνητα του
φορολογουµένου περιλαµβάνονται κατοικίες ή διαµερίσµατα και
επαγγελµατικές στέγες οι οποίες καθ’ όλη τη διάρκεια του 2013
ήταν κενές και µη ηλεκτροδοτούµενες.
6. Αµέσως µετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής εκκαθάρισης
των πιο πάνω περιπτώσεων, εφόσον παρουσιασθούν
υποθέσεις φορολογουµένων, οι οποίες δεν µπορούν να
υποστηριχθούν ηλεκτρονικά, λόγω της έλλειψης ουσιωδών
στοιχείων, καθώς και διορθώσεις υπολογισµού του φόρου, για
τις οποίες είτε απαιτείται η προσκόµιση δικαιολογητικών είτε δεν
καλύπτονται από την ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης, θα
εκκαθαρισθούν ανά υπόθεση µε την υποβολή σχετικού
αιτήµατος
και
την
προσκόµιση
των
απαραίτητων
δικαιολογητικών, όπου απαιτείται.
7. Η αναστολή καταβολής του φόρου των δικαιούχων αυτής
νοµικών προσώπων θα πραγµατοποιηθεί από τις ∆.Ο.Υ. µετά
την υποβολή σχετικού αιτήµατος του νοµικού προσώπου µέσα
στο µήνα Οκτώβριο και έλεγχο της συνδροµής των
προϋποθέσεων µε διαδικασία και έντυπο που θα καθοριστεί µε
απόφαση της ΓΓ∆Ε.
8. Τέλος, το ∆εκέµβριο θα «ανοίξει» η ηλεκτρονική εφαρµογή
υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) µε τη διαρκή
ενηµέρωση του Περιουσιολογίου µε τις µεταβολές της
περιουσιακής κατάστασης που επήλθαν µέσα στο έτος 2014.

∆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,
διοργανώνει 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
ης
Συµβουλίου της 29 Απριλίου 2004 για την υγιεινή των
τροφίµων.
Τα σεµινάρια θα είναι συνολικής διάρκειας 10 ωρών το καθένα
και πραγµατοποιούνται 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.
Η αίτηση συµµετοχής βρίσκεται αναρτηµένη και στην
ιστοσελίδα του Β.Ε.Θ 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

«Μπλόκο» από το ΣτΕ στη λειτουργία των
καταστηµάτων τις Κυριακές
Η Ολοµέλεια του Συµβουλίου της Επικρατείας µε την υπ'
αριθµ. 307/2014 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών έκανε
δεκτή την αίτηση των καταστηµαταρχών, εµπόρων και
ιδιωτικών υπαλλήλων, που ζητούσαν να ανασταλεί η από
7/7/2014 απόφαση του υφυπουργού Ανάπτυξης µε την
οποία επιτρέπεται πιλοτικά για ένα έτος η λειτουργία των
καταστηµάτων τις Κυριακές.
Κατά συνέπεια, προσωρινά, τα καταστήµατα δεν θα ανοίγουν
τις Κυριακές, µέχρι να εκδοθεί από την Ολοµέλεια του ΣτΕ
οριστική απόφαση επί της κύριας προσφυγής που έχουν
καταθέσει οι έµποροι, κλπ, η οποία θα συζητηθεί το πρώτο
δεκαήµερο του ερχόµενου Νοεµβρίου, µε εισηγητή τον
σύµβουλο Επικρατείας ∆ηµήτρη Μακρή. Η οριστική
απόφαση αναµένεται να δηµοσιευθεί στο τέλος του έτους ή
στις αρχές του 2015.
Η Ολοµέλεια έκρινε ότι από τη λειτουργία των καταστηµάτων
τις Κυριακές οι έµποροι, καταστηµατάρχες κλπ. θα υποστούν
ανεπανόρθωτη οικονοµική βλάβη και «αυτονοήτως
δυσεπανόρθωτη» ηθική βλάβη.
Ειδικότερα, έκρινε ότι η ηθική βλάβη των εµπόρων,
υπαλλήλων κλπ. που αναφέρεται «στο δικαίωµα του
ελευθέρου χρόνου και της απολαύσεώς του από κοινού µε
την οικογένειά τους κατά την κοινή αργία της Κυριακής καθώς
και στο δικαίωµα στην άσκηση της θρησκευτικής λατρείας,
παρίσταται αυτονοήτως δυσεπανόρθωτη».
Όµως, στην απόφαση της Ολοµέλειας του ΣτΕ τονίζεται ότι οι
υπόλοιποι ισχυρισµοί των εµπόρων, κλπ, δεν κρίνονται
«προδήλως βάσιµοι». Μεταξύ αυτών των ισχυρισµών είναι
ότι παραβιάζεται η υπερνοµοθετικής ισχύος διεθνής
σύµβασης της Γενεύης που καθιερώνει την Κυριακή ως
ηµέρα αργίας και η ευρωπαϊκή νοµοθεσία (οδηγία
94/104/1993) και ότι εκδόθηκε η υπουργική απόφαση εκτός
της προβλεπόµενης προθεσµίας.
Τέλος, οι σύµβουλοι Επικρατείας αναφέρουν ως προς την
ανάγκη εξυπηρέτησης του αυξηµένου αριθµού τουριστών και
τις Κυριακές, ότι µπορεί µε απόφαση του αντιπεριφερειάρχη
να οριστούν οι περιοχές που επιτρέπεται η λειτουργία των
καταστηµάτων έως 250 τµ και υπό τον όρο να µην ανήκουν
σε αλυσίδα καταστηµάτων, να µη λειτουργούν ως
«κατάστηµα εντός καταστήµατος» και να µην βρίσκονται σε
εκπτωτικά καταστήµατα, εκπτωτικά κέντρα ή εκπτωτικά
χωριά.
Στο ΣτΕ έχουν προσφύγει η Εθνική Συνοµοσπονδία
Ελληνικού
Εµπορίου,
η
Γενική
Συνοµοσπονδία
Επαγγελµατιών- Βιοτεχνών- Εµπόρων Ελλάδος, η
Οµοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος, ο Εµπορικός
Σύλλογος Θεσσαλονίκης, δύο εµπορικές εταιρείες που έχουν
καταστήµατα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και δέκα
έµποροι.
ΟΑΕΕ- Κάθε µήνα οι εισφορές των ασφαλισµένων
Κάθε µήνα θα καταβάλλονται από την 1η Μαρτίου 2015, οι
εισφορές των ασφαλισµένων στον Οργανισµό Ασφάλισης
Ελευθέρων Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ), µε απόφαση που
υπέγραψε ο υφυπουργός εργασίας Αντώνης Μπέζας.
Οι εισφορές των ασφαλισµένων στον ΟΑΕΕ, καταβάλλονται
έως σήµερα σε διµηνιαία βάση. Η µηνιαία καταβολή
θεσπίστηκε µε τον νόµο 4254/2014, αφενός για τη
διευκόλυνση των ασφαλισµένων οι οποίοι, λόγω της
οικονοµικής συγκυρίας, αδυνατούν να ανταποκριθούν στη
διµηνιαία καταβολή των εισφορών, αφετέρου για την
αποτελεσµατικότερη παρακολούθηση του τρόπου είσπραξής
τους.

∆ιαγωνισµοί στην Ελλάδα
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17/09/2014 ΑΡ. ∆ΙΑΚ. 012/2014 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΕΝ∆ΟΠΡΟΘΕΣΕΩΝ. ΤΗΛ.
2313 323115

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

360

17/09/2014 ΑΡ. ∆ΙΑΚ. 012/2014 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΕΝ∆ΟΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΛ.
2313 323115

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

362

1) 17/09/2014 ΑΡ. ∆ΙΑΚ. ∆01/2014 ∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΟΥΡΩΝ 2) 22/10/2014 ΑΡ. ∆ΙΑΚ. ∆02/2014 ∆ΙΕΘΝΗΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΤΗΛ. 23213
51297

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

514

17/09/2014 ΑΡ. ∆ΙΑΚ. 14999/30-07-2014 ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΗΛ. 2713 601709

ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑ∆ΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ "Η
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ"

530

17/09/2014 ΑΡ. ∆ΙΑΚ. 16ο/2014 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (2 ΜΑΓΕΙΡΕΣ, 1 ΒΟΗΘΟΣ
ΜΑΓΕΙΡΑ & 6 ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΙ) ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΤΗΛ.
2313 022634

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

361

18/09/2014 ΑΡ. ∆ΙΑΚ. 013/2014 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΤΗΛ.
2313 323115

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ"

518

1) 18/09/2014 ΑΡ. ∆ΙΑΚ. 14/2014 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ.
2) 25/09/2014 ΑΡ. ∆ΙΑΚ. 12/2014 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΕΘΝΗΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΑΕΡΙΩΝ.
ΤΗΛ. 210 4592160

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
"ΤΖΑΝΕΙΟ"

393

19/09/2014 ΑΡ. ∆ΙΑΚ. 016/2014 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΛΩΣΙΜΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ
ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (TONER) ΤΗΛ. 2313 323115

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

540

22/09/2014 ΑΡ. ∆ΙΑΚ. 12/2014 ΑΝΟΙΚΤΟΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΗΛ. 213 2005138

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

531

22/09/2014 ΑΡ. ∆ΙΑΚ. ∆.21/14 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΕΚΑΤΡΙΩΝ (13) ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΟΥ "ΥΛΙΚΟΥ CAD/PAD ΜΕ NSN
13770 - 01 - 561 - 6371, P/N 1810-033-01, HOIST GUILLOTINE CABLE CUTTER
ΤΟΥ Ε/Π ΑΒ - 205" ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 20

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

547

22/09/2014 ΑΡ. ∆ΙΑΚ. Νο 45/2014 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ & ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΗΛ. 2313 317531

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

370

23/09/2014 ΑΡ. ∆ΙΑΚ. 187/2014 ∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΝΤΥΠΑ». ΤΗΛ. 2413 500846, 860

5 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

548

23/09/2014 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "4ο
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΜΕ ΤΗ
ΜΕΘΟ∆Ο ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ" ΤΗΛ. 210 5272445

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΑΕ

∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ
ΥΛΙΚΩΝ
∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ.

η

Επισκεφθείτε µέσω της ιστοσελίδας του Επιµελητηρίου µας www.veth.gov.gr
•
Την ηλεκτρονική πλατφόρµα που προσφέρει Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Συνηγόρου του
Βιοτέχνη 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.

