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Παράταση αυτοαπογραφής των επιχειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ
Ανάσα τα 44 δις ευρώ για την οικονοµία, υπό…
προϋποθέσεις
Για µακροπρόθεσµες δεσµεύσεις που ανέλαβε η Ευρωζώνη
σχετικά µε το ελληνικό χρέος, µετά από πολλούς µήνες
αβεβαιότητας για την Ελλάδα, κάνει λόγο ο πρόεδρος του
Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) Παναγιώτης
Παπαδόπουλος αναφερόµενος στη µαραθώνια συνεδρίαση
του Eurogroup, που άνοιξε το δρόµο για την εκταµίευση της
δόσης - µαµούθ των 43,7 δισ. ευρώ, αποµακρύνοντας το
φάσµα της χρεοκοπίας από τη χώρα.

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:

•
•

«Έστω και καθυστερηµένα, και µετά από µία συνεδρίαση –
θρίλερ οι υπουργοί Οικονοµικών της Ευρωζώνης
προχώρησαν σε συµφωνία για πακέτο µέτρων µείωσης του
ελληνικού χρέους στο 124% του ΑΕΠ έως το 2020, καθώς και
για την εκταµίευση της δόσης των 43,7 δις. ευρώ. Έστω και
την ύστατη στιγµή η Ευρώπη κατάλαβε ότι η αναβλητικότητα
στη λήψη αποφάσεων, οξύνει το ελληνικό πρόβληµα και
µεγεθύνει τις κερδοσκοπικές δράσεις από τις αγορές»
αναφέρει ο πρόεδρος του ΒΕΘ υπογραµµίζοντας ότι η
επίλυση του ελληνικού ζητήµατος αφορά στο σύνολο της ΕΕ,
την ώρα, µάλιστα, που όπως οµολογούν τόσο η Τρόικα, όσο
και ευρωπαίοι ηγέτες η χώρα µας έχει αποδείξει την
αξιοπιστία της, υλοποιώντας όλες τις δεσµεύσεις της, παρά το
γεγονός ότι είναι σκληρές για την ελληνική κοινωνία.

•
•
•
•
•
•
•
•

«Η εκκρεµότητα των αποφάσεων των δανειστών, όλο αυτό το
διάστηµα έβαλε «στο ψυγείο» την αγορά που ασφυκτιεί από
την έλλειψη ρευστότητας. Η απόφαση για την εκταµίευση της
δόσης προς την Ελλάδα, αναµένεται να σηµάνει την
ενεργοποίηση του προγράµµατος για την ανακεφαλαιοποίηση
των τραπεζών, που αποτελεί βασική προϋπόθεση για να
αρχίσει η διαδικασία δανειοδότησης των επιχειρήσεων που
έχουν περιέλθει σε δεινή κατάσταση. Ωστόσο, πρέπει να
αντιληφθούµε όλοι, ότι η ανάπτυξη δεν µπορεί να έρθει από
τα δανεικά αλλά από την επίµονη και σκληρή δουλειά που
πρέπει να γίνει στο εσωτερικό της χώρας. Το Eurogroup
διαµόρφωσε ένα νέο πλαίσιο για το ελληνικό χρέος, στο χέρι
µας είναι να δηµιουργήσουµε τις προϋποθέσεις για την εθνική
ανάκαµψη. Σε διαφορετική περίπτωση θα ακυρωθούν όλες οι
θυσίες στις οποίες έχουµε υποβληθεί µέχρι σήµερα»
καταλήγει ο κ. Παπαδόπουλος.

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.-

Προθεσµίες Καταβολής Ασφαλιστικών Εισφορών
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.
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

Ανακοίνωση
Παροχή Οδηγιών για την εφαρµογή των διατάξεων της
παρ.ΙΑ.4 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 για τιε
µεταβολές στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από
01.01.2013
Σύµφωνα µε την
υπ΄αριθµ.
Φ.10035/οικ.26538/840/
21.11.2012 διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου
Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, παρέχονται
οδηγίες για την εφαρµογή των διατάξεων της παρ.ΙΑ.4. του
πρώτου άρθρου του Ν.4093/2012 για τις µεταβολές στις
προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από 01.01.2013 και εφεξής.
Στο ΦΕΚ 222, τεύχος Α', δηµοσιεύτηκε ο Ν. 4093/2012, στο
άρθρο πρώτο, παράγραφος ΙΑ υποπαράγραφος 4 παρ. 1
και 2 του οποίου εισάγονται από 01.01.2013 ουσιαστικές
µεταβολές στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των
ασφαλισµένων του ΟΑΕΕ.
Γενικές Παρατηρήσεις
Με τις διατάξεις αυτές από 01.01.2013 καθορίζεται για τη
θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος ως γενικό όριο
ηλικίας το 67° έτος και ελάχιστος χρόνος ασφάλισης τα 15
έτη ασφάλισης. Επίσης από 01.01.2013 ως γενική
προϋπόθεση συνταξιοδότησης καθορίζεται η συµπλήρωση
40 ετών ασφάλισης και του 62ου έτους της ηλικίας.
Επιπλέον, µε τις κοινοποιούµενες διατάξεις προβλέπεται ότι:
α) στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης από 01.01.2013 και
εφεξής εφαρµόζονται οι προϋποθέσεις του άρθρου 10 του Ν.
3863/2010, όπως διαµορφώνονται ως προς το χρόνο
ασφάλισης και τα όρια ηλικίας από 01.01.2015 και εφεξής,
προστιθεµένων ταυτόχρονα 2 ετών στα διαµορφούµενα όρια
ηλικίας. ∆ιευκρινίζεται ότι τούτο ισχύει για όσες περιπτώσεις
συνταξιοδότησης εθίγησαν µε τις διατάξεις του άρθρου 10
του Ν. 3863/2010, όπως ισχύει.
β) από 01.01.2013 όλα τα ισχύοντα την 31.12.2012 όρια
ηλικίας συνταξιοδότησης (όπου αυτά προβλέπονται) των
φορέων
κοινωνικής
ασφάλισης
αρµοδιότητας
του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
και της Τράπεζας της Ελλάδος, τα οποία προβλέπονται από
γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις και δεν εθίγησαν µε
τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3863/2010, αυξάνονται
κατά 2 έτη.
Παράλληλα προβλέπεται ρητώς ότι διασφαλίζονται τα
θεµελιωµένα συνταξιοδοτικά δικαιώµατα έως 31.12.2012,
καθώς και τα συνταξιοδοτικά δικαιώµατα που έχουν
κατοχυρωθεί ή κατοχυρώνονται - µε ή χωρίς αναγνώριση
πλασµατικών χρόνων - προκειµένου για συνταξιοδότηση µε
προϋποθέσεις που ισχύουν έως 31.12.2012.
Όσοι ασφαλισµένοι συµπληρώνουν µέχρι 31.12.2012 τον
απαιτούµενο κατά τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.
3863/2010 χρόνο ασφάλισης ή όριο ηλικίας, δικαιούνται
σύνταξη µε το όριο ηλικίας και το χρόνο ασφάλισης που
ισχύει κατά το έτος συµπλήρωσης του ως άνω απαιτούµενου
χρόνου ασφάλισης ή ορίου ηλικίας.

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.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 Νοεµβρίου 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
ΑΡΜΕΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στο Ερεβάν, απέστειλε το Νο 4
εβδοµαδιαίο ενηµερωτικό δελτίο για το µήνα Νοέµβριο 2012.
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
ΚΥΠΡΟΣ
Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στην Κύπρο, απέστειλε το ενηµερωτικό
δελτίο Οικονοµικών και Επιχειρηµατικών ειδήσεων από την
Κύπρο.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στην Κύπρο , ecocom-nicosia@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του
ΒΕΘ www.veth.gov.gr
ΖΗΤΗΣΕΙΣ
ΙΣΠΑΝΙΑ
Επωνυµία: MAGDALENA GIL - MAQUINARIA TOMAS
GUILLEN S.L.
∆ιεύθυνση: POL.INDUSTRIAL LORQUI, PARCELA 129 –
30564 LORQUI, MURCIA, SPAIN
Τηλέφωνο: 968 69 48 37
Fax:
E-mail: sales@maquinarlatomasguillen.com
Site:
∆ραστηριότητα: Μεταχειρισµένα µηχανήµατα για την
επεξεργασία τροφίµων, χηµικών και φαρµακευτικών ειδών
Ενδιαφέρον για: Ελληνικές επιχειρήσεις

Ανακοίνωση
∆ωρεάν προγράµµατα φια βίου εκπαίδευσης για
απασχολούµενους µικρών επιχειρήσεων
Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ θα υλοποιήσει τα έτη 2012-2013
προγράµµατα δια βίου εκπαίδευσης στο πλαίσιο του Έργου –
Πράξη «Προγράµµατα δια βίου εκπαίδευσης για το ανθρώπινο
δυναµικό της µικρής επιχείρησης – Άξονας Προτεραιότητας
7,8, και 9» το οποίο υλοποιείται µέσω του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» µε τη
συγχρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταµείο –ΕΚΤ) και εθνικών πόρων.
Τα προγράµµατα απευθύνονται σε εργοδότες, εργαζόµενους,
αυτοαπασχολούµενους και συµβοηθούντα µέλη µικρών
βιοτεχνικών και εµπορικών επιχειρήσεων άνω των 18 ετών και
η συµµετοχή σε αυτά είναι δωρεάν.
Για περισσότερες πληροφορίες, τα προγράµµατα που θα
υλοποιηθούν και τις αιτήσεις συµµετοχής, απευθυνθείτε στο
ΚΕΚ της ΓΣΕΒΕΕ, Κωλέττη 24, στο τηλέφωνο 2310545967
και φαξ. 2310546275.

Εφαρµογή των διατάξεων στον Ο.Α.Ε.Ε.
Ασφαλισµένοι µέχρι 31.12.1992 (Παλαιοί Ασφαλισµένοι)
Α. Συνταξιοδότηση µε 37ετία
Οι ασφαλισµένοι που µέχρι 31.12.2010 είχαν συµπληρώσει 37
έτη πραγµατικής ασφάλισης σε φορείς αυτοαπασχολούµενων,
συνταξιοδοτούνται και µετά την 01.01.2013 χωρίς όριο ηλικίας.
Β. Συνταξιοδότηση µε 35ετία
1. Οι ασφαλισµένοι που συµπλήρωσαν ή συµπληρώνουν 35
έτη ασφάλισης µέχρι 31.12.2012, διατηρούν το δικαίωµα να
συνταξιοδοτηθούν µε τη συµπλήρωση 35 ή 36 ή 37 ετών
ασφάλισης κατά περίπτωση, και του 60ου έτους της ηλικίας, και
µετά την 01.01.2013.
2. Οι ασφαλισµένοι που συµπληρώνουν 35 έτη ασφάλισης από
01.01.2013 και µετά, συνταξιοδοτούνται µε τη συµπλήρωση 40
ετών ασφάλισης και ηλικία 62 ετών.
Γ. Συνταξιοδότηση µε 15ετία
1. Οι ασφαλισµένοι που µέχρι 31.12.2012 συµπληρώνουν 15
έτη ασφάλισης και το 65° έτος της ηλικίας, έχουν θεµελιώσει
συνταξιοδοτικό δικαίωµα, και µπορούν να συνταξιοδοτηθούν µε
τις ανωτέρω προϋποθέσεις και µετά την 01.01.2013.
2. Οι ασφαλισµένοι που συµπληρώνουν 15 έτη ασφάλισης ή το
65° έτος της ηλικίας από 01.01.2013 και µετά,
συνταξιοδοτούνται µε τη συµπλήρωση 15 ετών ασφάλισης και
του 67ου έτους της ηλικίας.
∆. Συνταξιοδότηση Γυναικών
1. Οι ασφαλισµένες που συµπλήρωσαν 25 έτη ασφάλισης µέχρι
31.12.2010, διατηρούν το δικαίωµα να συνταξιοδοτηθούν µε τη
συµπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας και µετά την
01.01.2013.
2. Οι ασφαλισµένες που συµπληρώνουν 25 έτη ασφάλισης από
01.01.2011 και εφεξής, και συγχρόνως συµπλήρωσαν ή
συµπληρώνουν το 60° έτος της ηλικίας µέχρι 31.12.2012,
διατηρούν το δικαίωµα να συνταξιοδοτηθούν µε τη
συµπλήρωση του 61ου ή του 62ου έτους της ηλικίας, και µετά
την 01.01.2013.
3. Οι ασφαλισµένες που συµπληρώνουν 25 έτη ασφάλισης από
01.01.2011 και εφεξής, και συµπληρώνουν το 60° έτος της
ηλικίας από 01.01.2013 και µετά, συνταξιοδοτούνται µε τη
συµπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας.

ΣΤ. Συνταξιοδότηση µητέρων ανηλίκων τέκνων
1. Οι µητέρες ανηλίκων τέκνων που µέχρι 31.12.2010 είχαν
συµπληρώσει 25 έτη ασφάλισης, διατηρούν το δικαίωµα να
συνταξιοδοτηθούν και µετά την 01.01.2013 µε τη
συµπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας, ανεξάρτητα εάν
κατά την συµπλήρωση του ορίου ηλικίας συντρέχει η
ανηλικότητα του τέκνου.
2. Οι µητέρες ανηλίκων τέκνων που συµπλήρωσαν ή
συµπληρώνουν 25 έτη ασφάλισης µέχρι 31.12.2012,
διατηρούν το δικαίωµα να συνταξιοδοτηθούν και µετά την
01.01.2013, µε τη συµπλήρωση του 55ου ή του 58ου έτους
της ηλικίας αντίστοιχα, ανεξάρτητα εάν κατά την συµπλήρωση
του ορίου ηλικίας συντρέχει η ανηλικότητα του τέκνου.
3. Οι µητέρες ανηλίκων τέκνων συµπληρώνουν 25 έτη
ασφάλισης από 01.01.2013 και µετά, συνταξιοδοτούνται µε τη
συµπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας, ανεξάρτητα εάν
κατά την συµπλήρωση του ορίου ηλικίας συντρέχει η
ανηλικότητα του τέκνου.
Ασφαλισµένοι από 01.01.1993 (Νέοι Ασφαλισµένοι)
1. Οι ασφαλισµένοι (άνδρες και γυναίκες) από 01.01.2013 και
µετά συνταξιοδοτούνται µε τη συµπλήρωση 40 ετών
ασφάλισης και ηλικία 62 ετών.
2. Οι ασφαλισµένοι που µέχρι 31.12.2012 συµπληρώνουν 15
έτη ασφάλισης και το 65° έτος της ηλικίας τους (ή το 60° έτος
για µειωµένη σύνταξη), έχουν θεµελιώσει συνταξιοδοτικό
δικαίωµα, και µπορούν να συνταξιοδοτηθούν µε τις ανωτέρω
προϋποθέσεις και µετά την 01.01.2013.
3. Οι ασφαλισµένοι (άνδρες και γυναίκες) που συµπληρώνουν
15 έτη ασφάλισης ή το 65° έτος της ηλικίας τους (ή το 60° έτος
της ηλικίας για µειωµένη σύνταξη), από 01.01.2013 και µετά,
δικαιούνται σύνταξη µε τη συµπλήρωση 15 ετών ασφάλισης
και ηλικία 67 ετών (ή ηλικία 62 ετών για µειωµένη σύνταξη).
4. Οι µητέρες ανηλίκων τέκνων (καθώς και οι χήροι πατέρες
ανηλίκων τέκνων) που µέχρι 31.12.2012 συµπληρώνουν 20
έτη ασφάλισης, και ηλικία 55 ετών (ή ηλικία 50 ετών για
µειωµένη σύνταξη), έχουν θεµελιώσει συνταξιοδοτικό
δικαίωµα
και
συνταξιοδοτούνται
µε
τις
ανωτέρω
προϋποθέσεις και µετά την 01.01.2013.
5. Οι µητέρες ανηλίκων τέκνων (καθώς και οι χήροι πατέρες
ανηλίκων τέκνων) που συµπληρώνουν 20 έτη ασφάλισης ή το
55° έτος της ηλικίας (ή το 50° για µειωµένη σύνταξη) από
01.01.2013 και µετά δικαιούνται σύνταξη µε τη συµπλήρωση
20 ετών ασφάλισης και ηλικία 67 ετών (ή 62 ετών για
µειωµένη).
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05/12/2012,ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α/1/12, ∆ΕΙΘΝΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ . ΤΗΛ 213-8033012

Γ.Ν ΠΑΙ∆ΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

808

8/12/2012 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10/2012 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΣ ΠΛΟΙΩΝ Λ.Σ. ΚΑΙ ΛΗΜΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΛ:2104191081/210-4064594

ΥΠ. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΗΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤ

841

10/12/2012 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΗΛ:2310-807108,807110,450724

ΙΚΑ

844

ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2/2012 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΗΛ:210-9692960/963

ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΤΤΙΚΗΣ

