Οκτώβριος 2012
ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ
Β’ Εξάµηνο 2012
Ανανέωση δικαιώµατος χρήσης του κωδικού αριθµού
ταυτότητας κατασκευαστή ή εισαγωγέα κοσµηµάτων και
συναφών ειδών από πολύτιµα µέταλλα
Σύµφωνα µε την Αγορανοµική ∆ιάταξη 7/2009 [ΦΕΚ 1388/Β’
/2009], που αφορά τη σήµανση Πολύτιµων Μετάλλων και
Κοσµηµάτων, το δικαίωµα χρήσης του κωδικού αριθµού
ταυτότητας κατασκευαστή ή εισαγωγέα κοσµηµάτων και
συναφών ειδών από πολύτιµα µέταλλα ανανεώνεται κάθε τρία
έτη.
Ειδικότερα, όπως προσδιορίζεται από την παρ.4 του άρθρου
303 της κεφάλαιο 25 «Σήµανση Πολύτιµων Μετάλλων και
Κοσµηµάτων», της Αγορανοµικής ∆ιάταξης 7/2009, το 2012
είναι έτος ανανέωσης όλων των εγκρίσεων χρησιµοποίησης
σφραγίδας.
Η ανανέωση χορηγείται από το Επιµελητήριο ύστερα από
αίτηση του κατασκευαστή ή εισαγωγέα και µε την προσκόµιση
προς επίδειξη των παρακάτω αποδεικτικών στοιχείων της
επαγγελµατικής του δραστηριότητας:

Στη συνέχεια το Επιµελητήριο υποχρεούται να κοινοποιήσει
στη ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας
Θεσσαλονίκης κατάσταση µε τα ονόµατα των υπόχρεων που
δεν ανανέωσαν τον κωδικό τους αριθµό ή δεν παρέδωσαν την
µεταλλική τους σφραγίδα, προκειµένου αυτή να ελέγξει την
ενδεχόµενη χρησιµοποίηση της σφραγίδας µετά τη λήξη της
προθεσµίας ανανέωσης. Παράλληλα, το Επιµελητήριο
υποχρεούται να στείλει την προαναφερόµενη κατάσταση και
στον αρµόδιο Εισαγγελέα.
Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει διακόψει τη
δραστηριότητα της κατασκευής ή της εισαγωγής κοσµηµάτων
από πολύτιµα µέταλλα, πρέπει να επιστρέψει τη σφραγίδα, το
συντοµότερο δυνατόν, στο Επιµελητήριο, για να αποφύγει
πιθανές συνέπειες, έτσι όπως προσδιορίζονται από την
προαναφερόµενη Αγορανοµική ∆ιάταξη.
Για
περισσότερες
πληροφορίες
παρακαλούµε
επικοινωνήσετε µε
το ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ-Γ.Ε.ΜΗ-Υ.Μ.Σ. του Β.Ε.Θ.
ος
Αριστοτέλους 27 [3 όροφος] – 546.24 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310272502, 2310241158, 2310241668

να

Τεύχος 40

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:

•
•
•
•
•
•

1.πρόσφατο τιµολόγιο αγοράς α’ υλών (πολύτιµα µέταλλα) ή
εισαγοµένων εµπορευµάτων και
2. πρόσφατο τιµολόγιο πώλησης προϊόντων ή/και παροχής
υπηρεσιών ή σε περίπτωση χρήσης ταµειακής µηχανής Ζ’
ηµέρας

Έτος 11ο

•
•
•
•

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.-

•

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 .

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.-

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.

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.

ης

Πώς θα πληρωθεί η αργία της 28

Οκτωβρίου

η

Η 28 Οκτωβρίου είναι µια από τις 6 εξαιρέσεις εορτές του
έτους, έχει τον χαρακτήρα της προαιρετικής αργίας, κατά την
οποία η απασχόληση ή µη των µισθωτών ανήκει στην
διακριτική ευχέρεια του εργοδότη.
η
Φέτος η 28 Οκτωβρίου είναι Κυριακή. Ως εκ τούτου παίρνει
τον χαρακτήρα της υποχρεωτικής αργίας, θα ισχύσουν δε τα
εξής:
1. ∆εν γεννάται θέµα µεταθέσεώς της σε άλλη εργάσιµη
ηµέρα, διότι βάσει του άρθρου 7 του Ν. 1400/83 έχουν
καταργηθεί, τόσο για τον ιδιωτικό όσο και τον δηµόσιο τοµέα,
οι διατάξεις περί µεταθέσεως των αργιών, όταν συµπίπτουν µε
Κυριακή.
2. Οι επιχειρήσεις που δεν θα λειτουργήσουν την Κυριακή 28η
Οκτωβρίου υποχρεούνται να καταβάλουν µόνον σε όσους
αµείβονται µε ηµεροµίσθιο, το συνήθως καταβαλλόµενο
ηµεροµίσθιό τους (κατά την υπ’ αριθ. 303/61 απόφαση του
Αρείου Πάγου, που δεν έχει δεχθεί ότι το ηµεροµίσθιο της
εξαιρετέας εορτής οφείλεται και όταν η εορτή συµπίπτει µε
ηµέρα Κυριακή)
3. Οι επιχειρήσεις που θα λειτουργήσουν την Κυριακή 28η
Οκτωβρίου οφείλουν σε όσους θα απασχοληθούν τα εξής:
α) Σε όσους αµείβονται µε ηµεροµίσθιο, τόσα ωροµίσθια όσες
οι ώρες απασχολήσεώς τους και προσαύξηση 75% που θα
υπολογισθεί επί του νοµίµου ωροµισθίου τους για όσες ώρες
απασχοληθούν. Επί πλέον οφείλουν να χορηγήσουν
αναπληρωµατική ανάπαυση (ρεπό) (για όσους απασχοληθούν
πέρα των 5 ωρών)
β) Σε όσους αµείβονται µε µηνιαίο µισθό οφείλουν
προσαύξηση 75% που υπολογίζεται στο νόµιµοι ωροµίσθιό
τους, για όσες απασχοληθούν και αναπληρωµατική ανάπαυση,
είτε πρόκειται για επιχειρήσεις που υπάγονται στις διατάξεις
περί υποχρεωτικής αναπαύσεως κατά Κυριακή, είτε για
επιχειρήσεις που δεν υπάγονται στις διατάξεις αυτές.
Ζήτηµα καταβολής και αµοιβής ίσης µε όσα ωροµίσθια
πραγµατοποιήσουν, γεννάται µόνον όταν δεν χορηγηθεί
αναπληρωµατική ανάπαυση. Η προσαύξηση 75% οφείλεται
ανεξαρτήτως του κύρους της συµφωνίας περί απασχολήσεως,
κατ’ κατ’ άρθρον 2 Ν. 435/76.

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

Ηµερίδες και σεµινάρια στην Ελλάδα

Εκθέσεις στην Ελλάδα
η

1 ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΒΟΙΩΤΙΑ 2012
Πόλη: Βοιωτία (∆ιασταύρωση Λιβαδειάς – Ορχοµενού )
Ηµεροµηνία: 21 – 26/11/2012
Εκθέµατα: Κουφώµατα ξύλινα, συνθετικά, αλουµινίου,
γκαραζόπορτες, θωρακισµένες πόρτες, έπιπλα γενικά, είδη
υγιεινής, κλιµατισµός, ηλεκτρικές συσκευές, φωτιστικά, τζάκια,
κινητά τηλέφωνα, τέντες , λευκά είδη , µοκέτες, χαλιά,
στρώµατα, µάρµαρα, χρώµατα, οικοδοµικά υλικά, είδη
κιγκαλερίας, συστήµατα ασφαλείας , εκδόσεις, Η/Υ, εταιρίες
παροχής υπηρεσιών, επαγγελµατικός εξοπλισµός, τρόφιµα –
ποτά, βιοµηχανικά προϊόντα, αγροτικά προϊόντα κ.α.
Πληροφορίες: Επιµελητήριο Βοιωτίας τηλ. 2261028281 φαξ
2261021347.
η

Ευρωπαϊκή Εκστρατεία για την Ασφάλεια και Υγεία στην
Εργασία 2012 - 2013
Το ΚΕΠΕΚ Μακεδονίας – Θράκης και η Γενική ∆ιεύθυνση
Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας, µας ενηµερώνουν για την
ηµερίδα µε θέµα : « Πρόληψη των κινδύνων στην εργασία µε
τη συµµετοχή όλων » την Τετάρτη 7 Νοεµβρίου 2012 και ώρα
9:00 π.µ., στο ξενοδοχείο Met Hotel, 26ης Οκτωβρίου 48, στη
Θεσσαλονίκη..
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται :
ΚΕΠΕΚ Μακεδονίας – Θράκης κ. Ν. Μαραγκός τηλ. 2310519321
και στη Γεν. ∆/νση Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας κ. Α.
Χριστοδούλου , Ι. Κωνσταντακόπουλος τηλ. 2103214310.

IME ΓΣΕΒΕΕ – Προγράµµατα δια βίου εκπαίδευσης για το
ανθρώπινο δυναµικό της µικρής επιχείρησης – Άξονας
Προτεραιότητας 7, 8 & 9
Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ θα υλοποιήσει
τα έτη 2012-2013 προγράµµατα δια βίου εκπαίδευσης στο
πλαίσιο του ΄Εργου «Προγράµµατα δια βίου εκπαίδευσης για το
ανθρώπινο δυναµικό της µικρής επιχείρησης – ΄Αξονας
Προτεραιότητας 7,8 & 9» το οποίο υλοποιείται µέσω του
επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου
Μάθηση» µε τη συγχρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο- Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων.
Τα προγράµµατα απευθύνονται σε εργοδότες, εργαζοµένους,
αυτοαπασχολούµενος
και συµβοηθούντα µέλη µικρών
βιοτεχνικών και εµπορικών επιχειρήσεων και η συµµετοχή σε
αυτά θα είναι δωρεάν.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επικοινωνούν µε το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, στο τηλέφωνο 2310545967 &
e-mail: kekthess@otenet.gr.
Οικογενειακές Επιχειρήσεις & η διαδικασία διαδοχής
Η Global Greece International Bussiness Projects, µας
ενηµερώνει για το σεµινάριο µε θέµα : « Οικογενειακές
Επιχειρήσεις & η διαδικασία διαδοχής » την Παρασκευή 2
Νοεµβρίου 2012 και ώρα 15.00 – 21.00, στο ξενοδοχείο
Στράτος Βασιλικός, Μιχαλακοπούλου 114 στην Αθήνα, και το
Σάββατο 3 Νοεµβρίου 2012, και ώρα 11.00 – 17.00, στο
ης
ξενοδοχείο Met Hotel, 26 Οκτωβρίου 48, στη Θεσσαλονίκη.
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται :
Global Greece International Bussiness Projects
τηλ.
2310474191 e-mail : info@globalgreece.gr

7 ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
Πόλη: Αθήνα – Μετρό Συντάγµατος
Ηµεροµηνία: 22 – 24/11/2012
Εκθέµατα: Τρόφιµα και ποτά ( Παραδοσιακές γεύσεις από
όλη την Ελλάδα µέλι, αλλαντικά, ζυµαρικά, γλυκά του
κουταλιού, χαλβάς, παξιµάδια, τυροκοµικά, λάδι κ.α
Πληροφορίες: Vertical Communication κ. Ψωµιάδη Νίκο τηλ.
2109245577, e-mail : n.psomiadis@verticom.gr.

Εκθέσεις στον κόσµο
POLLUTEC 2012
Πόλη : Λυών , Γαλλία
Ηµεροµηνία : 27 – 30 Νοεµβρίου 2012
Εκθέµατα : Περιβαλλοντικός εξοπλισµός , διαχείριση
αποβλήτων, τεχνολογίες και σχετικές υπηρεσίες.
Πληροφορίες : www.b2faironline.com/pollutec2012

Συνέδρια στην Ελλάδα
ο

Η Ελληνική Εταιρία Logistics (EEL) διοργανώνει το 16
Πανελλήνιο Συνέδριο Logistics µε τίτλο «Optimizing Supply
Chains», στις 2 και 3 Νοεµβρίου 2012, στο Ζάππειο Μέγαρο,
υπό
την
αιγίδα
του
υπουργείου
Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, του
υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, του Συνδέσµου
Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (ΣΕΒ), του Εµπορικού και
Βιοµηχανικού
Επιµελητηρίου
Αθηνών
(ΕΒΕΑ),
του
Ελληνοαµερικανικού Επιµελητηρίου και του Ελληνογερµανικού
Επιµελητηρίου.
Στο συνέδριο ο ΣΕΒ και η EEL θα παρουσιάσουν το
επικαιροποιηµένο master plan των logistics στη χώρα µας. Στη
συνέχεια θα συζητήσουν µε θεσµικούς παράγοντες τις
δυνατότητες εφαρµογής του, καθώς και το µέλλον του κλάδου
στην Ελλάδα.
Κεντρικό ρόλο στις εργασίες του συνεδρίου θα έχουν τα
πάνελς:
• Η εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων και τα
logistics
• Συνδυασµένες µεταφορές και πράσινα logistics
• Η συµβολή των logistics στην ανάπτυξη των
επιχειρήσεων
• Πως τα logistics συνεισφέρουν στην οικονοµική
διοίκηση και τις πωλήσεις
• Τα logistics στο λιανεµπόριο
Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συµµετοχής οι
ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν µε την Ελληνική
Εταιρία Logistics [τηλ.: 2130387248, fax: 2106717361, e-mail:
info@eel.gr, site: www.logistics-congress.gr].

Επιχειρηµατικά Νέα
ΑΙΓΥΠΤΟΣ
Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στην Αίγυπτο , απέστειλε την Ετήσια
Έκθεση του 2011 που αφορά στις διµερείς οικονοµικές και
εµπορικές σχέσεις Ελλάδας- Αιγύπτου.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στην Αίγυπτο www.agora.mfa.gr/eg50 ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr
ΛΟΝ∆ΙΝΟ
Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στο Λονδίνο , απέστειλε τον οδηγό
αγοράς λιανικής τροφίµων και ποτών του Ηνωµένου Βασιλείου .
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στο Λονδίνο www.agora.mfa.gr/gb66 ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr
ΚΥΠΡΟΣ
Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στην Κύπρο , απέστειλε το δελτίο
οικονοµικής και επιχειρηµατικής επικαιρότητας για την Κύπρο .
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στην
Κύπρο
greekcom@mtnmail.com.cy/ecocomnicosia@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr
ΒΕΛΓΙΟ
Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στις Βρυξέλλες, απέστειλε το
ενηµερωτικό δελτίο Οικονοµικών και Επιχειρηµατικών ειδήσεων
από το Βέλγιο, για την περίοδο 11 έως 20 Οκτωβρίου 2012.
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

Εµπορική Αποστολή Ιρακινών Επιχειρηµατιών στην
Αθήνα & Θεσσαλονίκη
Η Global Greece ενηµερώνει για την εµπορική αποστολή των
Ιρακινών επιχειρηµατιών υπό την αιγίδα του Συνδέσµου
Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), όπου διοργανώνουν
επιχειρηµατικές συναντήσεις µε επικεφαλής τον Γενικό
Γραµµατέα του Iraqi Businessmen Association στην Αθήνα 5
Νοεµβρίου στο Ξενοδοχείο King George Palace και στις 8
Νοεµβρίου στο Ξενοδοχείο Μακεδονία Palace.
Στόχος των επιχειρηµατικών επαφών είναι η προβολή των
ευκαιριών επενδυτικής και οικονοµικής συνεργασίας µε το
Ιράκ. ∆ιατίθεται κατάλογος των ιρακινών επιχειρηµατιών µε τα
πεδία του ενδιαφέροντός τους.
Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συµµετοχής οι
ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν µέχρι 29
Οκτωβρίου µε την Global Greece [κo Φιλαδαρλή Μπάµπη,
τηλ.2310
474191,
fax
2310
474192,
e-mail:
bf@globalgreece.gr ].
MERSIN CITRUS FESTIVAL
Το Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ)
του Προξενείου της Τουρκίας στη Θεσσαλονίκη προσκαλεί
στελέχη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τοµέα
των εσπεριδοειδών να συµµετέχουν στη διοργάνωση που θα
πραγµατοποιηθεί από το υπουργείο Εξωτερικών της
Τουρκίας στο πλαίσιο της έκθεσης Mersin Citrus Festival, 17
έως 18 Νοεµβρίου 2012, και η οποία περιλαµβάνει
επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο και συναντήσεις µε τους
παραγωγούς.
Το Τουρκικό υπουργείο θα καλύψει τα έξοδα διαµονής ενός
εκπροσώπου από κάθε επιχείρηση, για τρεις νύχτες (1518/11/2012), σε ξενοδοχείο 5 αστέρων.
Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συµµετοχής (το
αργότερο µέχρι 1-11-2012) οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επικοινωνούν µε το Γραφείο ΟΕΥ του Προξενείου της
Τουρκίας στη Θεσσαλονίκη [τηλ. 2310254460, fax
2310254448,
e-mail
Selanik@ekonomi.gov.tr,
www.mersinnarenciyefestivali.com ].

∆ιαγωνισµοί στην Ελλάδα
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7/12/2012, ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ "1" ,ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΥΟ ΦΟΡΗΤΩΝ
ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΩΝ ΤΥΠΟΥ Α' ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ (DRY) LASER. ΤΗΛ 2313-322355

Γ.Ν. «ΑΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ»

759

11/12/2012,ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 07/2012, ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Α) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ Λ.ΣΕΛ.ΑΚΤ, Β)
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ,Γ) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥΚΤΙΡΙΟΥ

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

760

21/11/2012,ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 54/2012, ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ" ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. ΤΗΛ 25313-51551

Γ.Ν. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ

761

10/12/2012,ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 08/2012, ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙ∆ΟΥΣ "ΕΙ∆ΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ (ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ VAN
ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΡΑΝΤΑΡ, ΚΑΜΕΡΑ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ,ΚΑΜΕΡΑ ΗΜΕΡΑΣ,ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΜΕΤΡΟ, ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ,ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΙΣΤΟ,ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩ

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

762

10/12/2012,ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 16/2012, ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ
ΕΙ∆ΟΥΣ "ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΤΥΠΟΥ ΤΖΙΠ" ΤΗΛ 210-6981079

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

763

13/11/2012,ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 73/2011 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ
ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ "ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΤΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ"
ΤΗΛ 2310-993060

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

764

4/11/2012,ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 48/2012,ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
"ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΤΗΣ ∆ΑΥ, ΤΟΥ 201 ΚΕΦΑ ,ΤΗΣ 112 ΠΜ ΚΑΙ ΤΗΣ 206 ΠΑΥ"
ΤΗΛ 210-8705015

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

765

27/11/2012,ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 25/2012, ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΕΠΤΑ (7) ΑΥΤΟΥΣΙΩΝ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ.
ΤΗΛ 210-367586

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

