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Στο Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης ο γ.γ.
∆ηµόσιων Έργων
Στο 20% έφθασε στο τέλος Σεπτεµβρίου του τρέχοντος έτους η
απορροφητικότητα

του

επιχειρησιακού

προγράµµατος

Προσπελασιµότητα του ΕΣΠΑ, ενώ για την επόµενη χρονιά
αναµένεται ότι θα είναι σαφώς ενισχυµένη. Αυτό τόνισε µεταξύ
άλλων ο

γενικός γραµµατέας ∆ηµόσιων Έργων Στράτος

Σιµόπουλος κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο πλαίσιο του
διοικητικού

συµβουλίου

του

Βιοτεχνικού

Επιµελητηρίου

Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ). «Υπάρχουν ζητήµατα που χρονίζουν,
ωστόσο σήµερα µε µεθοδικές κινήσεις λύνουµε τα προβλήµατα
και δηµιουργούµε νέες προοπτικές» σηµείωσε ο κ. Σιµόπουλος
υπογραµµίζοντας ότι «µε υποµονή, µέθοδο και πολλή δουλειά
ξεµπλοκάρουµε

τα

‘παγωµένα’

έργα

της

πόλης,

ενώ

δροµολογούµε την κατασκευή άλλων. Ο κόµβος Κ16, η
επέκταση του αεροδιαδρόµου προσαπογείωσης, οι κόµβοι της
δυτικής

περιφερειακής

αλλά

και

το

µετρό

έργα είναι ώριµα από τους προκατόχους του προχωρούν
χωρίς κάποιες αλλαγές προκειµένου να υλοποιηθούν άµεσα.
Ο κ. Σιµόπουλος έκανε ιδιαίτερα αναφορά στην ανάγκη
στήριξης της ιδιωτικής πρωτοβουλίας που βρίσκεται σε
µέγγενη. «Η ιδιωτική πρωτοβουλία είναι αυτή που µπορεί να
µας βγάλει από τη δίνη της ύφεσης» σηµείωσε ο γενικός
∆ηµοσίων

Έργων.

Την

ανάγκη

Για χτύπηµα κάτω από τη µέση κάνει λόγο ο πρόεδρος του
Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) Παναγιώτης
Παπαδόπουλος αναφερόµενος σε δηµοσιεύµατα, που
επικαλούνται το προσχέδιο του Μνηµονίου 3, σύµφωνα µε τα
οποία η τρόικα ζητά από την κυβέρνηση να ορίσει από τον
∆εκέµβριο ως µη υποχρεωτική την εγγραφή των εταιρειών
στα εµπορικά επιµελητήρια.
Επιπλέον βάσει των δηµοσιευµάτων στο προσχέδιο του
νέου Μνηµονίου θα πρέπει να εξαλειφθεί ο έλεγχος που
διενεργείται από το One Stop Shop για εκκρεµότητες στα
ασφαλιστικά ταµεία για τους ιδρυτές, τα µέλη και τους
διευθυντές της νέας εταιρείας, προκειµένου να µην εµποδίζεται
ο σχηµατισµός της εταιρείας.
«Ο επιχειρηµατικός κόσµος δίνει έναν άνισο αγώνα µε την
αρνητική οικονοµική συγκυρία που βιώνουµε, η οποία
δηµιουργεί συνθήκες ασφυξίας στην αγορά.

αποτελούν

χαρακτηριστικά παραδείγµατα». Μάλιστα υπογράµµισε ότι όσα

γραµµατέας

Αντίδραση ΒΕΘ για κατάργηση υποχρεωτικής εγγραφής
στα Επιµελητήρια βάσει Μνηµονίου 3

να

µην

δηµιουργούνται προσκόµµατα στους πυλώνες ανάπτυξης

Υπό τη δαµόκλειο σπάθη των νέων φορολογικών βαρών αλλά
και όλων όσων αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις µάχονται να
επιβιώσουν»
σηµειώνει
ο
πρόεδρος
του
ΒΕΘ,
υπογραµµίζοντας ότι «αντί να εφαρµόζονται γενναίες
αναπτυξιακές πολιτικές, αντί να καταπολεµούνται εκατοντάδες
εµπόδια για την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας, γίνεται µία
ανηλεής επίθεση σε δοµές και θεσµούς που στηρίζουν
παραδοσιακά τις ελληνικές επιχειρήσεις.
Η απαίτηση για κατάργηση της υποχρεωτικής εγγραφής των
επιχειρήσεων στα επιµελητήρια, καταδεικνύει ότι ο θεσµός των
επιµελητηρίων βρίσκεται στο στόχαστρο εγχώριων και ξένων
παραγόντων».

όπως είναι οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις επισήµανε από την
πλευρά του ο πρόεδρος του ΒΕΘ Παναγιώτης Παπαδόπουλος,
κάνοντας µάλιστα ιδιαίτερη αναφορά στον τουρισµό που αν και
αποτελεί

πηγή

ανάσας

για

την

ελληνική

οικονοµία

αντιµετωπίζει σειρά προβληµάτων. Σηµειώνεται ότι κατά τη

Όπως επισηµαίνει ο πρόεδρος του ΒΕΘ «το κόστος εγγραφής
για µία επιχείρηση είναι 50 ευρώ, την ίδια ώρα τα επιµελητήρια
προσφέρουν σειρά
ανταποδοτικών υπηρεσιών στους
µικροµεσαίους επιχειρηµατίες, η πλειονότητα των οποίων δεν
έχει πρόσβαση στην ενηµέρωση, για θέµατα όπως οι
επιδοτήσεις, τα φορολογικά, τα ασφαλιστικά ζητήµατα.

διάρκεια του διοικητικού συµβουλίου του ΒΕΘ συζητήθηκαν
θέµατα που αφορούν στους βιοτέχνες κι έχουν σχέση µε
ορισµένες διευθύνσεις της γενικής γραµµατείας ∆ηµοσίων
Έργων όπως είναι οι συντηρήσεις µηχανηµάτων έργων και οι
κυκλοφοριακές συνδέσεις. Τέλος, τέθηκε το ζήτηµα των
διοδίων και της ανάγκης να θεσµοθετηθεί µία διαδικασία
συνεχούς επαφής των µελών του ΒΕΘ και των εταιρειών που
αναλαµβάνουν µεγάλα έργα στην πόλη.

Επιπλέον χρηµατοδοτούν πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια
όργανα, τη ΓΣΕΒΕΕ, την ΕΣΕΕ, το ∆ιεθνές Επιµελητήριο και
όλους τους συνδικαλιστικούς φορείς, οι οποίοι εκπροσωπούν
τους επιχειρηµατίες.
Φαίνεται ότι κάποιοι επιθυµούν οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις,
που αποτελούν τον βασικότερο πυλώνα της οικονοµίας να
παύσουν να έχουν φωνή και προοπτική» καταλήγει ο κ.
Παπαδόπουλος.

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:
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
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

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:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Ως εκ τούτου, για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών
µηνών Οκτωβρίου 2012, Νοεµβρίου 2012 και ∆εκεµβρίου
καθώς και του ∆ώρου Χριστουγέννων 2012 θα ισχύσουν
οι κείµενες διατάξεις, ήτοι οι κάτωθι προθεσµίες:
Οκτωβρίου 2012:
από 1.11.2012 έως 30.11.2012
Νοέµβριος 2012:
από 3.12.2012 έως 31.12.2012
∆εκέµβριος 2012:
από 2.1.2013 έως 31.1.2013
∆ώρο Χριστουγέννων 2012: από 2.1.2013 έως 28.2.2013

υπόχρεους
υπόχρεους
υπόχρεους
υπόχρεους
υπόχρεους
υπόχρεους
υπόχρεους
υπόχρεους
υπόχρεους

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 :

•

Το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο ενηµερώνει τα µέλη του ότι το
Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
µε έγγραφό του µας γνωστοποιεί ότι προωθείται Κ.Υ.Α. η
οποία θα καθορίζει την όλη διαδικασία συνείσπραξης Φόρου
Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) και ασφαλιστικών εισφορών
υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ µισθολογικών περιόδων 1ου/2013 και
εφεξής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.

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:

να

Προθεσµίες Καταβολής Ασφαλιστικών Εισφορών

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.

•

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.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.-

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 .
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.
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.

Πρόσκληση σε ηµερίδα του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου
Θεσσαλονίκης
To Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) σας
προσκαλεί σε ηµερίδα, την ∆ευτέρα 12 Νοεµβρίου 2012, στις
17:30 µµ στο ξενοδοχείο Grand Hotel Palace, προκειµένου να
παρακολουθήσετε την παρουσίαση των µέχρι στιγµής
αποτελεσµάτων του έργου «Regional Business Development
through the Use of Information and Communication
Technologies» (Περιφερειακή Επιχειρηµατική Ανάπτυξη µέσω
της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών), στο
οποίο συµµετέχει ως επικεφαλής. Πρόκειται για τη δεύτερη
κατά σειρά ηµερίδα µε σκοπό την παρουσίαση των εκροών
του έργου και τη διάχυση των µέχρι τώρα αποτελεσµάτων.
Στο έργο που είναι ενταγµένο στον Άξονα Προτεραιότητας 3
(Ανταγωνιστικότητα και Ανθρώπινοι πόροι) και στον τοµέα
παρέµβασης 2 (Στήριξη της Επιχειρηµατικότητας & ∆ράσεις
για την Αναδιάρθρωση της Οικονοµίας) του Προγράµµατος
Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013» ως
εταίροι, εκτός από το ΒΕΘ, συµµετέχουν το Βιοµηχανικό και
Εµπορικό Επιµελητήριο του Blagoevgrad, το Τµήµα
Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου
Μακεδονίας
και
η
βουλγαρική
Ένωση
∆ιοίκησης
Επιχειρήσεων. Στόχος του έργου είναι η ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος,
καθώς και η τόνωση του αναπτυξιακού προφίλ της συνολικής
περιοχής παρέµβασης, µέσω της δηµιουργίας των
απαραίτητων
δοµών
για
την
προώθηση
της
επιχειρηµατικότητας µεταξύ των δύο περιοχών.
Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύσσονται τέσσερις ηλεκτρονικές
πλατφόρµες:
-Πλατφόρµα Ηλεκτρονικής ∆ικτύωσης Επιχειρήσεων (eBusiness Networking platform) (βρίσκεται σε πλήρη
λειτουργία)
-Πλατφόρµα Ηλεκτρονικής Στελέχωσης (e-Recruitment
platform) (έχει τεθεί σε λειτουργία)
-Πλατφόρµα Ηλεκτρονικού Συνηγόρου του Επιχειρηµατία (eOmbudsman) (βρίσκεται σε εξέλιξη)
-Πλατφόρµα Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης (e-Learning platform)
(βρίσκεται σε εξέλιξη)

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
ης
Α΄ Περιφερειακή ∆/νση ΟΑΕΕ Θεσ/νίκης, 26 Οκτωβρίου
Α
ο
8 , στον 1 όροφο.
Νόµος περί εκσυγχρονισµού της Ασφάλειας Τροφίµων
Η ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της
Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης ενηµερώνει ότι στο
πλαίσιο των νέων ∆ιατάξεων του FSMA όλες οι εγκαταστάσεις
τροφίµων που εξάγουν προϊόντα τους στις ΗΠΑ πρέπει να
επανεγγραφούν (δήλωση καταχώρησης του εργοστασίου
ης
παραγωγής – Food Facility Registration) την περίοδο από 1
Οκτωβρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2012.
Σχετικές πληροφορίες σε µορφή ερωτοαπαντήσεων έχουν
δηµοσιευτεί στην παρακάτω ιστοσελίδα, την οποία µπορούν οι
ενδιαφερόµενοι να επισκέπτονται:
http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInform
ation/RegistrationofFoodFacilities/deafault.htm

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης προτίθεται να
η
συµµετάσχει στην 1 Εµπορική- Ενεργειακή & Παραγωγική
Έκθεση ΒΟΙΩΤΙΑ 2012
που θα πραγµατοποιηθεί από
Τετάρτη 21 Νοεµβρίου έως ∆ευτέρα 26 Νοεµβρίου, στο
χώρο του εργοστασίου UNICO (διασταύρωση ΛιβαδειάςΟρχοµενού).
Οι στόχοι της έκθεσης είναι η ανάδειξη και η προβολή της
οικονοµικής δραστηριότητας, η προώθηση των προϊόντων σε
όλες τις περιοχές της χώρας και το εξωτερικό, η τόνωση της
αγοράς µε τη σύναψη εµπορικών συµφωνιών, η αύξηση της
τουριστικής κίνησης από την προσέλευση και διακίνηση
εµπορικών αντιπροσώπων και επισκεπτών, η γνωριµία και
επικοινωνία όλων των επιχειρηµατιών της περιφέρειας µε
στόχο την ανίχνευση µελλοντικών συνεργασιών.
Ενδεικτικά οι κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών που
καλύπτονται από την έκθεση είναι φωτοβολταϊκά, υγράεριο
κίνηση,
τρόφιµα & ποτά, οικοδοµικά υλικά, αυτοκίνητα,
εξοπλισµός σπιτιού & επιχειρήσεων, τουρισµός, υπηρεσίες
γενικά, ενέργεια, συστήµατα ψύξης & θέρµανσης, βιοµηχανικά
προϊόντα, αγροτικά προϊόντα κλπ.
Το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της
συνεχιζόµενης εκθεσιακής πολιτικής και στήριξης των
επιχειρήσεων-µελών του και της συνεργασίας των δύο
επιµελητηρίων, εκφράζει την επιθυµία του για συµµετοχή στη
συγκεκριµένη έκθεση και παρέχει στα µέλη του τη δυνατότητα
συµµετοχής τους σε σταντ 12 τετραγωνικών µέτρων, σύµφωνα
µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του Κανονισµού
Συµµετοχής σε εκθέσεις εσωτερικού.
Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να συµµετέχουν στην
έκθεση προκειµένου να τους αποσταλεί η φόρµα συµµετοχής
να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στο Γραφείο ∆ηµοσίων
Σχέσεων του ΒΕΘ τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 271708 &
2310 271854 µέχρι τη ∆ευτέρα, 12 Νοεµβρίου 2012.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Οι Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις ∆υτικής Ελλάδας και Αττικής του ΕΦΕΤ
, µετά από διερεύνηση καταγγελιών και σχετικών ελέγχων ,
διαπίστωσαν αλλοίωση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών σε
πορτοκαλάδα και λεµονάδα ΛΟΥΞ.
Πιο συγκεκριµένα πρόκειται για τα εξής προϊόντα :
•
Πορτοκαλάδα ΛΟΥΞ (πορτοκαλί καπάκι) συσκευασίας
330ml µε ηµεροµηνίες λήξης 16/1/2013, 20//01/2013,
21/1/2013, 26/2/2013.
•
Πορτοκαλάδα ΛΟΥΞ (πορτοκαλί καπάκι) συσκευασίας
500ml µε ηµεροµηνίες λήξης 18/1/2013
•
Λεµονάδα ΛΟΥΞ συσκευασίας 330ml µε ηµεροµηνίες λήξης
10/1/2013, 17//01/2013, 8/2/2013, 16/2/2013, 24/2/2013.
•
Λεµονάδα ΛΟΥΞ συσκευασίας 1,5L µε ηµεροµηνίες λήξης
4/2/2013, 12/2/2013.
Τα ανωτέρω προϊόντα παρασκευάζονται από την εταιρία « ΛΟΥΞ
ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.», Κεφαλόβρυσο Σαραβαλίου, Πατρών. Ο
ΕΦΕΤ απαίτησε την άµεση ανάκληση / απόσυρση των ανωτέρω
προϊόντων . Η εταιρία ανταποκρινόµενη άµεσα απέσυρε προληπτικά
όλα τα ανωτέρω προϊόντα µε τις αντίστοιχες συσκευασίες και
ηµεροµηνίες λήξης τους.
Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν προµηθευτεί τα ανωτέρω
προϊόντα να µην τα καταναλώσουν για προληπτικούς λόγους.

Ι∆ΡΥΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Η ∆ιεύθυνση Μελετών Αρχιτεκτονικών ΄Εργων του ∆ήµου
Θεσσαλονίκης
ενηµερώνει,
σύµφωνα
µε
την
υπ’αριθµ.1306/27.8.2012
απόφαση
του
∆ηµοτικού
Συµβουλίου, για την ίδρυση
υπαίθριας (Κυριακάτικης)
αγοράς στο «πεδίο του Άρεως», και συγκεκριµένα παλαιών
αντικειµένων από το Σωµατείο Παλαιοπωλών, για τους µήνες
Σεπτέµβριο, Οκτώβριο, Νοέµβριο και ∆εκέµβριο. Η
προτεινόµενη
υπαίθρια
(Κυριακάτικη)
αγορά
θα
αναπτύσσεται εντός του πάρκου «Πεδίο του Άρεως» που
περικλείεται από τις οδούς
Λεωφόρος
Στρατού,
Καυταντζόγλου, Βασ. Γεωργίου και Ανωνύµου, σε διάδροµο
διαµορφωµένου χώρου πρασίνου παράλληλα της οδού
Καυταντζόγλου και θα φιλοξενεί 30-40 πάγκους πωλητών.
Με την ενδεχόµενη λειτουργία της προτεινόµενης (υπαίθριας
(Κυριακάτικης) αγοράς θα δηµιουργηθεί στο ∆ήµο
Θεσσαλονίκης πόλος προσέλκυσης του τουριστικού
ενδιαφέροντος και του αγοραστικού κοινού, αλλά και θα
τονωθεί µια παραδοσιακή εµπορική δραστηριότητα πώλησης
αντικειµένων µε κάποια ιστορική ή συλλεκτική αξία.

∆ιαγωνισµοί στην Ελλάδα
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23/11/2012,ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 31/2012,ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΓΚΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ)
ΤΗΛ 2313-30876

Γ.Ν ΑΧΕΠΑ

768

24/11/2012, ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 33/2012, ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ "ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ". ΤΗΛ 25313-51551

Γ.Ν. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ

774

27/11/2012, ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΩΡΛ.ΤΗΛ 213-2009842

Γ.Ν. ΠΑΙ∆ΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Π. & Α.
ΚΥΡΙΑΚΟΥ»

776

27/11/2012,ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 67/2012, ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΠΟΙΚΙΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ»

Γ.Ν ΑΧΕΠΑ

770

27/11/2012,ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 15/2012, ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΙΛΤΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ (ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ
ΛΕΥΚΩΝ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΩΝ). ΤΗΛ 2310-993060

Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ
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28/11/2012,ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 72/2012, ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ
ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΕΤ ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗΣ. ΤΗΛ 2310-993060

Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ

