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Εθνική Τράπεζα
Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης:
∆άνεια για µικροµεσαίους

Ένα ακόµη χρηµατοδοτικό εργαλείο θα έχουν πλέον στη διάθεσή τους οι ΜΜΕ της Θεσσαλονίκης καθώς η Εθνική Τράπεζα (ΕΤΕ) σε
συνεργασία µε το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) δηµιούργησαν ένα κανάλι χορήγησης δανείων για την ενίσχυση της
ρευστότητας των επιχειρήσεων.
Οι ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να απευθύνονται από τις 7 Απριλίου και µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου του 2009 στα υποκαταστήµατα της ΕΤΕ
προκειµένου να ενηµερώνονται για το εν λόγω δάνειο.
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η Εθνική Τράπεζα, η οποία ανταποκρίθηκε άµεσα στην πρωτοβουλία του ΒΕΘ, προχωρά για πρώτη φορά σε
αντίστοιχου τύπου συνεργασία µε Επιµελητήριο.
Η χρηµατοδότηση θα γίνεται ύστερα από αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των επιχειρήσεων τα δε σχετικά πιστωτικά όρια θα
διαµορφώνονται µε βάση τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης της τελευταίας κλεισµένης διαχειριστικής χρήσης και τις παρεχόµενες
εξασφαλίσεις.
Το πρόγραµµα αφορά στα εγγεγραµµένα µέλη του Επιµελητηρίου τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις του σχετικού προϊόντος και τα
οποία έχουν εκπληρώσει τις ταµειακές τους υποχρεώσεις προς αυτό.
Το χρηµατοδοτικό προϊόν που προσφέρει η ΕΤΕ στα µέλη του ΒΕΘ θα ‘τρέξει’ παράλληλα µε τα άλλα δάνεια που χορηγεί προς τις ΜΜΕ,
µεταξύ αυτών συµπεριλαµβάνονται και τα δάνεια µέσω του προγράµµατος του ΤΕΜΠΜΕ.
Η συνεργασία του ΒΕΘ µε την ΕΤΕ αποτελεί ένα συµπληρωµατικό εργαλείο για τη στήριξη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων που δέχονται
έντονα τους κλυδωνισµούς που προκαλεί η οικονοµική κρίση.
Προϋποθέσεις για τα νέα δάνεια
∆ικαιούχοι του νέου δανείου είναι οι επιχειρήσεις-µέλη του ΒΕΘ, µε διετή τουλάχιστον λειτουργία (δύο κλεισµένες χρήσεις) και ετήσιο τζίρο
µικρότερο από 2,5 εκατ. ευρώ.
Τα χαρακτηριστικά του δανείου
-Λογαριασµός όψεως µε δικαίωµα υπερανάληψης.
Ύψος χρηµατοδότησης
Χρηµατοδοτείται µέχρι το:
-70% του πραγµατοποιηθέντος κύκλου εργασιών της τελευταίας κλεισµένης χρήσης στην περίπτωση παροχής εµπράγµατης εξασφάλισης
επί αστικού ακινήτου
-30% του πραγµατοποιηθέντος κύκλου εργασιών της τελευταίας κλεισµένης χρήσης και µέχρι ποσού 40.000 ευρώ, στην περίπτωση
παροχής µόνον προσωπικών εγγυήσεων.
Το επιτόκιο
-Βασικό κυµαινόµενο κεφαλαίου κίνησης ΜΜΕ (σήµερα 7,35%), µε αρνητικό περιθώριο από -1,25% έως -0,75%, στην περίπτωση
παροχής εµπράγµατης εξασφάλισης επί αστικού ακινήτου.
-Βασικό κυµαινόµενο κεφαλαίου κίνησης ΜΜΕ (σήµερα 7,35%), πλέον περιθωρίου από 0,5% έως 1%, στην περίπτωση παροχής µόνον
προσωπικών εγγυήσεων.
Εξασφαλίσεις
-Για ποσά µέχρι 40.000 ευρώ, µε µόνη την υπογραφή του πιστούχου, σε περίπτωση που είναι κάτοχος αστικής ακίνητης περιουσίας
ανάλογης διασφαλιστικής αξίας ή µε λήψη εγγυητή, µε τα ίδια χαρακτηριστικά, εάν ο πιστούχος στερείται.
-Για ποσά δανείου άνω των 40.000 ευρώ, προσηµείωση υποθήκης επί ακινήτου (κατοικία, κατάστηµα, γραφείο), ισόποσης της
χρηµατοδότησης διασφαλιστικής αξίας.
-Ετήσια δαπάνη αξιολόγησης αιτήµατος:
 125 ευρώ για δάνεια µέχρι 50.000 ευρώ
 200 ευρώ για δάνεια µέχρι 100.000 ευρώ
 300 ευρώ για δάνεια άνω του ποσού των 100.000 ευρώ
Η αποπληρωµή/εξόφληση του κεφαλαίου πραγµατοποιείται ανάλογα µε τις δυνατότητες του πελάτη. Μοναδική υποχρέωση η καταβολή
των µηνιαίων τόκων µε ελάχιστο ποσό 50 ευρώ.
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ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

∆ΩΡΕΑΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΤΗ ∆ΕΘ

Από τον Εµπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης ανακοινώθηκε ότι κατά
την περίοδο των εορτών του Πάσχα , τα καταστήµατα του
Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος της Θεσσαλονίκης θα
λειτουργήσουν µε το κάτωθι ωράριο :
Μ. ∆ευτέρα , Μ. Τρίτη , Μ. Τετάρτη, Μ. Πέµπτη : 10π.µ. έως 9 µ.µ.
Μ. Παρασκευή : 1 µ.µ. έως 7 µ.µ.
Μ. Σ.αββατο : 10 π.µ. έως 4 µ.µ.

Η ∆ΕΘ ΑΕ στην προσπάθεια της να συµβάλλει στην τόνωση της
εµπορικής κίνησης αποφάσισε την ενεργοποίηση του µέτρου της
διάθεσης δωρεάν θέσεων στάθµευσης στους χώρους του
πάρκινγκ επί της οδού Αγγελάκη, σε καταναλωτές που
πραγµατοποιούν αγορές από τα καταστήµατα του κέντρου της
Θεσσαλονίκης. Οι καταναλωτές θα µπορούν να κάνουν χρήση
των δωρεάν υπηρεσιών πάρκινγκ για 4 ώρες καθ’ όλη την
διάρκεια του 24ωρου, µε την προσκόµιση απόδειξης αγορών
προϊόντων και υπηρεσιών άνω των 50 ευρώ, από τα
καταστήµατα του κέντρου , η εν λόγω υπηρεσία ξενικά την
Μεγάλη ∆ευτέρα 13 Απριλίου και θα διαρκέσει µέχρι την Κυριακή
του Θωµά 26 Απριλίου 2009.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΚΙΝΕΖΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Η Ελληνική Πρεσβεία στο Πεκίνο - Τµήµα Οικονοµικών &
Εµπορικών Υποθέσεων απέστειλε χρήσιµες συµβουλές για την
προφύλαξη των υποψηφίων επιχειρηµατιών [αγοραστών,
εισαγωγέων] από πιθανή εξαπάτηση στις συναλλαγές τους µε
κινεζικές επιχειρήσεις.
Ειδικότερα, τα µέτρα προφύλαξης του υποψήφιου αγοραστή είναι:
ο προέλεγχος της εταιρίας, η έγγραφη σύµβαση µε ρήτρα
διαιτησίας, η ρητή πρόβλεψη του τρόπου πληρωµής που
εξυπηρετεί τα συµφέροντα τόσο του αγοραστή όσο και του
πωλητή και η επιστασία της παραγγελίας.
Για τις περιπτώσεις εµπορικής εξαπάτησης και Αθέτησης των
όρων Σύµβασης, ο υποψήφιος εισαγωγέας πρέπει να ακολουθεί
την εµπορική τακτική που ακολουθεί και στην Ελλάδα και να
προσέχει να µην παρασύρεται από στερεότυπες εκφράσεις του
τύπου «έτσι γίνεται στην Κίνα» ή «έτσι λειτουργούν τα πράγµατα
στην Κίνα».
Είναι ευκολότερο για τον επιχειρηµατία να προλάβει µία απάτη εις
βάρος του από το να αναζητεί εκ των υστέρων λύση. Εποµένως,
θα πρέπει να πληροφορηθεί για τον προµηθευτή του, να
κατοχυρωθεί νοµικά, συνάπτοντας την απαιτούµενη γραπτή
συµφωνία, και να εποπτεύει επαρκώς τη διαδικασία της
συναλλαγής.
Για τις Μεθόδους Πληρωµής στις ∆ιεθνείς Συναλλαγές [Τ/ΤΠληρωµή εκ των προτέρων, L/C-Ενέγγυα Πίστωση, και D/PΠληρωµή µετά την κατάθεση των εγγράφων], δίνονται χρήσιµες
πληροφορίες για τον πωλητή/εξαγωγέα και για τον αγοραστή
εισαγωγέα. Τέλος, υπάρχει αναλυτική αναφορά για την
Εξαπάτηση µέσω διαδικτύου [Online fraud]
Οι ενδιαφερόµενοι για περισσότερες πληροφορίες µπορούν να
επικοινωνούν µε το τµήµα Βιοτεχνικών Θεµάτων του ΒΕΘ τηλ :
2310241383 προκειµένου να τους αποσταλούν οι σχετικές
αναφορές.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΠΕ
ΣΟΥΗ∆ΙΑ - ΦΙΛΑΝ∆ΙΑ
1 – 6 Ιουνίου 2009
Η επιχειρηµατική αποστολή διοργανώνεται από τον ΟΠΕ και
αφορά επιχειρήσεις που η δραστηριότητά τους ανήκει στους
παρακάτω κλάδους: Τροφίµων, Ποτών, Ένδυσης ,
Καλλυντικών & Κοσµηµάτων.


Το κόστος συµµετοχής ανέρχεται σε 1.,950 ΕΥΡΩ/εταιρία/άτοµο
και περιλαµβάνει αεροπορικά εισιτήρια, παραµονή σε ξενοδοχείο
4* ή 5* µε πρωινό, µετακινήσεις εξωτερικού, πρόγραµµα
συναντήσεων, διερµηνεία.
Η αίτηση συµµετοχής, η οποία είναι διαθέσιµη από το Τµήµα
Βιοτεχνικών Θεµάτων του ΒΕΘ, πρέπει να συµπληρωθεί και να
αποσταλεί στον Ελληνικό Οργανισµό Εξωτερικού Εµπορίου
[Υπεύθυνη Τσιρώνη Ελένη
τηλ.: 2310 510047,
e-mail:
Tsironi@hepo.gr]

Επιπλέον η ∆ΕΘ ΑΕ θα διαθέσει δωρεάν διαφηµιστικό χρόνο
στις εµπορικές επιχειρήσεις του ιστορικού κέντρου από την
συχνότητα 104,9 του Ράδιο ∆ΕΘ, αναµεταδίδοντας διαφηµιστικά
µηνύµατα των καταστηµάτων του κέντρου 5 φορές την ηµέρα για
κάθε επιχείρηση.
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Η Ελληνική Πρεσβεία στη Σόφια - Γραφείο Οικονοµικών &
Εµπορικών Υποθέσεων, µε οικονοµικό δελτίο [τεύχος Ιανουαρίου
– Μαρτίου 2009], µας ενηµερώνει για: α. τις διµερείς οικονοµικές
και εµπορικές σχέσεις Ελλάδας – Βουλγαρίας, β. τις πρόσφατες
εξελίξεις στην οικονοµία της Βουλγαρίας, γ. χρηµατοδοτικά
θέµατα, δ. κλαδικά νέα [Ενέργεια, Κατασκευές, Μεταφορές,
Κτηνοτροφία-Γαλακτοκοµικά
Προϊόντα,
Οινοαµπελουργία,
Έπιπλα και ∆ιαχείριση Αποβλήτων] και ε. επιχειρηµατικά νέα
Τo Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σόφια απέστειλε
ενηµερωτικό δελτίο µε προκηρύξεις διαγωνισµών του
Βουλγαρικού δηµοσίου που αφορούν:
1. Παροχή εξοπλισµού γραφείου για τις ανάγκες της κοινότητας
Pleven. (25.05.2009)
2. ∆ισνοµή αεροσκαφών µικρού µεγέθους-2 τεµάχια, και µεσαίου
µεγέθους- 1 τεµάχιο,υπόστεγα αεροσκαφών και περιοχές
προσγείωσης- Πρόγραµµα GIP 2008 pf Instrument Schengen,
Objective 1, Measure 4, Action 1.(11.05.2009)
3.
Κατασκευή
ξενοδοχειακών
επίπλων,
διανοµή
και
συναρµολόγηση, περίπου 400 κρεβάτια και στρώµατα, 400
κοµοδίνα, 140 γραφεία, 400 σκαµνιά. (20.05.2009)
4. Παροχή φαρµάκων : α. ALEMTUZUMAB – µέχρι 32 400mg β.
AGALSIDASE BETA – µέχρι 3 360mg γ. IDURSULFASE – µέχρι
4 860 mg δ. ILOPROST – µέχρι 29 200mg. (11.05.2009)
5.. ∆ιανοµή ανταλλακτικών για µπουλντόζες “Caterpillar” και για
µπουλντόζες “Komatsu”. (11.05.2009)
6. Επιλογή ενεργειακού εγκεκριµένου εκτιµητή ενεργειακών
αντικειµένων για αγορά από τη CHEZ. ∆ιανοµή Βουλγαρία S.A.
Για τις περιοχές των πόλεων Sofia,
Pernik, Kystendil,
Blagoevgrad, Pleven, Lovech, Vratsa, Montana και Vidin.
(26.05.2009)
7. Εκτέλεση επιθεώρησης του προγράµµατος : Τοπική χωµατερή
απορριµµάτων στην περιοχή Teva- στην πόλη του Pernik.
(08.05.2009)
8. Ανακατασκευή του δικτύου ύδρευσης στην περιοχή του χωριού
Rosen, στη Σωζόπολη. ( 11.05.2009)
9. Αναγκαστική αποµάκρυνση κτιρίων ή µέρος αυτών στην
περιοχή της Σόφιας. (11.05.2009)
10. Ανακατασκευή του δικτύου ύδρευσης στα χωριά Belo και
Drajinci στην περιοχή του Rujinci. (18.05.2209)
11. Ανακατασκευή του δικτύου ύδρευσης στο χωριό Drenovetz
στην περιοχή του Rujinci.(18.05.2009)
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ΖΗΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΤΑΛΙΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ

Το Ελληνο-Ιταλικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης µας
γνωστοποίησε τη λίστα των παρακάτω επιχειρήσεων που
απευθύνθηκαν στα Γραφεία τους επιθυµώντας συνεργασία µε
ελληνικές επιχειρήσεις.

Ο ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. θα διοργανώσει την Σύνοδο της Οµάδας
Εργασίας για τις Μικρό-Μεσαίες Επιχειρήσεις του Οργανισµού
Οικονοµικής Συνεργασίας του Εύξεινου Πόντου ( ΟΣΕΠ) καθώς
και
την διεξαγωγή Επιστηµονικού Εργαστηρίου στη
Θεσσαλονίκη.

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνήσετε µε το
Ελληνο-Ιταλικό Επιµελητήριο στη Θεσσαλονίκη .Πληροφορίες:
Τηλ. 2310 947744 , 947844, 951272 Fax: 2310 951542 E-mail:
camerait@otenet.gr , Site: www.italchamber.gr
Η Ιταλική Εταιρεία "KRISTAL SPOSE SNC"
ενδιαφέρεται να συνεργαστεί µε Αντιπροσώπους και ∆ιανοµείς για
να εξάγει στην Ελλάδα χειροποίητα νυφικά γάντια και αξεσουάρ,
γάντια µετάληψης και Τελετής, τούλια, βέρες, καρφίτσες, τεχνητά
άνθη, κλαδιά λουλουδιών, διαδήµατα, στεφάνια, σετ κοσµηµάτων,
χτένες µετάληψης
Πληροφορίες: Vincenzo Borrelli
Via Leonardo Leo 14 – 80141 Napoli
Tel: +39/081/7809118 Fax: +39/081/0201927,
E-mail: info@kristalspose. com Site: www.kristalspose.com
Η Ιταλική Eταιρεία "FOUR AIRT SCARL" ,
ενδιαφέρεται να συνεργαστεί µε ∆ιανοµέα ή Αντιπρόσωπο ή
Εισαγωγέα για να εξάγει στην Ελλάδα αθλητικά είδη [κράνη για
σκι, snowboard, ποδήλατα mountain bike, µε δική τους µάρκα.
Πληροφορίες: Russo Gianfranco
Via Cavour 107 – Giussano (MI)
Tel: +39/0362/285460 Fax: +39/0362/850906,
E-mail: rcdata@rcdata.albaweb.it
Η Ιταλική Εταιρεία "TECNO+ ",
ενδιαφέρεται να συνεργαστεί µε Εισαγωγέα, ∆ιανοµέα για να
εξάγει στην Ελλάδα τα δικά τους καλλυντικά προϊόντα µε την
µάρκα “Bioninfea”
Πληροφορίες: Simona Fronzi
Tel: +39/0721/737084 Fax: +39/0721/736774,
E-mail: info@bioninfea.com Site: www.bioninfea.com

Το θεµατικό αντικείµενο του Εργαστηρίου είναι: «Η καινοτοµία ως
ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα των ΜΜΕ και εργαλείο µετατροπής
της χρηµατοπιστωτικής κρίσης σε ευκαιρία».
Η Σύνοδος και το Εργαστήριο θα πραγµατοποιηθεί από 20-22
Μαΐου 2009 στο Ξενοδοχείο Macedonia Palace (Μεγάλου
Αλεξάνδρου 2, Θεσσαλονίκη).
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνήσετε µε
τον Ελληνικό Οργανισµό Μικρο- Μεσαίων Επιχειρήσεων &
Χειροτεχνίας ( ΕΟΜΜΕΧ) Α.Ε. τηλ.: 210 7491 370-170 φαξ.: 210
7491 146 interel@eommex.gr

ΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΤΟΥΡΚΙΑ
Το Γενικό Προξενείο της Τουρκικής ∆ηµοκρατίας στη Θεσσαλονίκη
µας γνωστοποίησε πληροφορίες σχετικά µε την παρακάτω επιχείρηση
που απευθύνθηκε στα Γραφεία τους επιθυµώντας συνεργασία µε
ελληνικές επιχειρήσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνήσετε µε το
Τουρκικό Προξενείο στη Θεσσαλονίκη κ. Εµίν Αχµέτ, Γραµµατέα, Τηλ.
2310 965070-73 Fax: 2310 965084
Η Τουρκική Εταιρεία " MOTASMOBILYA" ενδιαφέρεται να
συνεργαστεί µε Ελληνικές Εισαγωγικές Εταιρείες κρεβατοκάµαρων,
νεανικών δωµατίων και επίπλων κουζίνας.
Πληροφορίες: Tulin Kenanoglu, Export Manager
Motas Mobilya San. LTD STI
Tel: +90 212 675 1767 / Fax: +90 212 675 1768
E-mail: tulin@motasmobilya.com.tr
info@motasmobilya.com.tr
www.motasmobilya.com

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Μέσα απόδειξης των στοιχείων ταυτότητας των Ελλήνων πολιτών

Η Ελληνική Πρεσβεία στη Γερµανία και ειδικότερα το Τµήµα
Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων µας ενηµέρωσε για την
εξέλιξη των εµπορικών συναλλαγών Ελλάδος-Γερµανίας κατά το
2008.

∆ιευρύνονται τα αποδεικτικά µέσα των στοιχείων ταυτότητας των
Ελλήνων πολιτών και συµπεριλαµβάνονται πλέον σε αυτά , εκτός από το
δελτίο αστυνοµικής ταυτότητας ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της
αρµόδιας αρχής ή το διαβατήριο και η άδεια οδήγησης καθώς και το
ατοµικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων, δεδοµένου ότι
από τα εν λόγω επίσηµα έγγραφα του Ελληνικού κράτους προκύπτουν
τα βασικά στοιχεία της ταυτότητας του προσώπου που τα κατέχει , που
είναι απαραίτητα για τις συναλλαγές τους µε την ∆ιοίκηση.
( ν. 3731/2008 ( ΦΕΚ 263/Α΄/ 23-12-2008 )

Σύµφωνα µε τα στατιστικά στοιχεία που δηµοσίευσε η ΕΣΥΕ,
αρνητικά για την χώρα µας εξελίσσεται το διµερές εµπόριο µε την
Γερµανία κατά το 2008.
Συγκεκριµένα, οι ελληνικές εξαγωγές προς τη Γερµανία
υποχώρησαν το 2008 κατά 8,03% ανερχόµενες σε €1,82 δις. (
χαµηλότερο επίπεδο τελευταίας τριετίας) έναντι €1,98 δις. το 2007
και €1,88 δις. το 2006.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επικοινωνήσουν µε την Πρεσβεία της Ελλάδας στη Γερµανία και
το Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων τηλ. 004930
2360990 φαξ 004930 23609920 Σύµβουλος ΟΕΥ Ά : ∆ιονύσης
Πρωτοπαπάς.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
 ΑΛΓΕΡΙΑ
nd
“42 ALGIERS INTERNATIONAL FAIR”
Εκθέµατα: ∆ιεθνή Έκθεση
Ηµεροµηνία: 30 Μαΐου – 4 Ιουνίου 2009
Πληροφορίες : Πρεσβεία της Αλγερίας στην Αθήνα, κ.Hachemi
Τηλ: 210 7564191/2
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