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Εκδήλωση
ΒΕΘ- ΕΟΜΜΕΧ
για τη γυναικεία και
τη νεανική επιχειρηµατικότητα

Την ανάγκη να ‘τρέξουν’ άµεσα τα προγράµµατα για την ενίσχυση της γυναικείας και της νεανικής επιχειρηµατικότητας και να µην
υπάρξουν αγκυλώσεις και καθυστερήσεις όπως συνέβη µε το ΕΣΠΑ υπογράµµισε ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου
Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) κ. Σωτήριος Μαγόπουλος.
«Στη δύσκολη συγκυρία που διανύουµε θα πρέπει να δοθεί έµφαση σε προγράµµατα που ενισχύουν την επιχειρηµατικότητα»
σηµείωσε ο κ. Μαγόπουλος κατά τη διάρκεια της οµιλίας του σε εκδήλωση που διοργάνωσε το ΒΕΘ και ο ΕΟΜΜΕΧ για την
παρουσίαση των προγραµµάτων «Ενίσχυση Γυναικείας Επιχειρηµατικότητας» και «Ενίσχυση Επιχειρηµατικότητας Νέων» του
Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα 2007-2013».
Στις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί και από την πλευρά του ΕΟΜΜΕΧ ώστε η επιχειρηµατικότητα να παύσει να
δαιµονοποιείται αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Οργανισµού κ. Γιώργος Σουφλιάς, ο οποίος προέτρεψε τους παρευρισκόµενους
στην εκδήλωση, να καταθέσουν ‘φρέσκιες’ επενδυτικές προτάσεις προκειµένου όπως είπε να καλύψουν κενά της αγοράς.
Όπως υπογράµµισε ο πρόεδρος του ΕΟΜΜΕΧ εντός του επόµενου διαστήµατος θα βγουν στο αέρα δεκατέσσερα επιπλέον
προγράµµατα για την ενίσχυση των υφιστάµενων επιχειρήσεων.
Λεπτοµέρειες για τα δύο προγράµµατα έδωσε από την πλευρά του ο διευθυντής επιχειρηµατικότητας του ΕΟΜΜΕΧ κ. Γιώργος
Μπόλας επισηµαίνοντας ότι σύντοµα θα είναι στη διάθεση των ενδιαφερόµενων και η φόρµα υποβολής των αιτηµάτων τους για
χρηµατοδότηση. Η προκήρυξη του προγράµµατος θα γίνει εντός του µήνα, σύµφωνα µε τον κ. Μπόλα, καθώς τώρα
ολοκληρώνονται και οι τελευταίες λεπτοµέρειες από το υπουργείο Ανάπτυξης.
Κλειδί ώστε να αυξηθεί το ενδεχόµενο επιτυχίας κατά την αξιολόγηση αποτελεί όπως υπογράµµισε ο κ. Μπόλας η σωστή
προετοιµασία των φακέλων προκειµένου να είναι ανταγωνιστικοί και να καλύπτουν όλα όσα απαιτούν οι όροι της προκήρυξης.
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι τα προγράµµατα ενίσχυσης της νεανικής και της γυναικείας επιχειρηµατικότητας θα δέχονται αιτήσεις
µέχρι τις 30 Ιουνίου.
Απαραίτητη η σύνδεση παραγωγής και εκπαίδευσης
Στο µεταξύ, για έλλειµµα στη σύνδεση της παραγωγής µε την εκπαίδευση έκαναν λόγο οι οµιλητές. «Εδώ και χρόνια πιέζουµε την
κυβέρνηση προκειµένου να επιτευχθεί η διασύνδεση εκπαίδευσης – παραγωγής» τόνισε ο κ. Μαγόπουλος ο οποίος έκανε
ιδιαίτερη µνεία στο µνηµόνιο συνεργασίας που έχει υπογράψει το ΒΕΘ µε το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.
«∆υστυχώς µόλις το 5% των πτυχιούχων απασχολείται σε κλάδους σχετικούς µε το αντικείµενο που έχει σπουδάσει» σηµείωσε ο
πρόεδρος του ΤΕΙ Παύλος Καρακολτσίδης υπογραµµίζοντας ότι το εκπαιδευτικό σύστηµα της χώρας µας βρίσκεται στο κόκκινο
και για αυτό θα πρέπει να επανιδρυθεί.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Τo Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σόφια απέστειλε ενηµερωτικό δελτίο µε προκηρύξεις διαγωνισµών του
Βουλγαρικού δηµοσίου που αφορούν:
1. Κατασκευαστικές εργασίες για το δίκτυο καναλιών ακαθάρτων νερών στη περιοχή του Kocherinovo. (23.06.2009)
2. Κατασκευαστικές εργασίες στα σχολεία και τα νηπιαγωγεία που βρίσκονται στο ∆ήµο Kaspichan, στην περιοχή Shumen.
(19.06.2009)
3. Κατασκευαστικές εργασίες για το πρώτο στάδιο κατασκευής του σταθµού αποβλήτων, στο προάστιο Suhodol, στην περιοχή
Ovcha Kupel-Sofia.(05.06.2009)
4. Εργασίες αποκατάστασης του οδικού δικτύου που συνδέει τα χωριά Manole και Belozem από το 0 εως και το 10+250, στην
περιοχή Rakovsky. (25.06.2009)
Για περισσότερες πληροφορίες, µπορείτε να επικοινωνήσετε µε την Πρεσβεία της Ελλάδας στη Σόφια και ειδικότερα µε το Γραφείο
Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων τηλ. 003592 9447959 fax. 003592 9505375 κ. Ιωάννα Σωτηράκου – Γιάνναρου
economy@grembassysofia.org
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΕ∆ΚΕ
Ο.Α.Ε.∆.
Πρόγραµµα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων & Φορέων
του ιδιωτικού & δηµόσιου φορέα
για την πρόσληψη επιδοτούµενων ανέργων

Η Κεντρική Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδας
(Κ.Ε.∆.Κ.Ε.) µας ενηµέρωσε ότι από 10Απριλίου 2009 έχει
ενεργοποιηθεί ως ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας της
Κ.Ε.∆.Κ.Ε. στο διαδίκτυο και η ακόλουθη: www.kedke.eu
Η µέχρι σήµερα ηλεκτρονική διεύθυνση www.kedke.gr
εξακολουθεί να ισχύει.
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνήσετε
µε τον κ. Γ. Αναγνώστου τηλ. 2313309195 fax 2313309175

Με την µε αριθµό 8780/208/28.03.2009 ΚΥΑ [ΦΕΚ
690/Β/14.04.2009] καθορίσθηκαν τα απαραίτητα
δικαιολογητικά, τα κριτήρια επιλογής, ο τρόπος και κάθε άλλο
σχετικό θέµα για την πρόσληψη επιδοτούµενων ανέργων σε
θέσεις εργασίας µε πλήρη απασχόληση για όσο χρόνο
διαρκεί η τακτική επιδότησή τους λόγω ανεργίας.

ΖΗΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΑΒΟΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Η προθεσµία υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για συµµετοχή στο πρόγραµµα άρχισε στις 13 Μαϊου 2009.

Το Αραβοελληνικό Επιµελητήριο Εµπορίου και Ανάπτυξης
µας γνωστοποίησε τη λίστα των παρακάτω επιχειρήσεων
που απευθύνθηκαν στα Γραφεία τους επιθυµώντας
συνεργασία µε ελληνικές επιχειρήσεις. Οι ενδιαφερόµενοι
µπορούν να επικοινωνούν για περισσότερες πληροφορίες
µε το Αραβοελληνικό Επιµελητήριο Εµπορίου και
Ανάπτυξης στα τηλέφωνα: 210 6711210, 6773428 fax:
210 6746577 www.arabgreekchamber.gr

Στο πρόγραµµα εντάσσονται όλες οι επιχειρήσεις και φορείς
του ιδιωτικού και δηµόσιου φορέα. Για να υπαχθεί
επιχείρηση και φορέας στο πρόγραµµα δεν θα πρέπει να
παρουσιάζει µείωση προσωπικού λόγω καταγγελίας της
σύµβασης εργασίας που πραγµατοποιήθηκε το τελευταίο
εξάµηνο πριν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Επίσης, δεν είναι δυνατή η υπαγωγή επιχείρησης και φορέα
στο πρόγραµµα για επιδοτούµενο άνεργο τον οποίο είχε
απασχολήσει το προηγούµενο εξάµηνο πριν την ηµεροµηνία
υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Abdulaah Hashim Co. Ltd.
Αντικείµενο ∆ραστηριότητας: Ηλεκτρικά Προϊόντα και
Μηχανές
Πληροφορίες: Eng. Kamel Solaiman
Tel: 009662-662 1500 # 244, 247 Fax: 009662-6621640

Η διάρκεια της επιχορήγησης είναι ίση µε το χρονικό
διάστηµα που θα απασχοληθεί ο επιδοτούµενος άνεργος
στην επιχείρηση και το φορέα και δεν µπορεί να υπερβαίνει
το ανώτατο όριο της διάρκειας της επιδότησης που ο άνεργος
έχει δικαιωθεί.

Al-Taj Soap Factory-Johaina Trading Industrial &
Contracting Co. Ltd.
Αντικείµενο ∆ραστηριότητας: Χηµικές Πρώτες Ύλες
Πληροφορίες: Eng. Khaled Al-Ajami
Tel: 009662-236 0889 Fax: 009662-236 0879
E-mail: ajami2392000@hotmail.com

Το µηνιαίο ποσό της επιχορήγησης για πλήρη απασχόληση
25 ηµερών το µήνα είναι ίσο µε το µηνιαίο ποσό του
επιδόµατος ανεργίας που δικαιούται ο άνεργος.

Departure Point
Αντικείµενο ∆ραστηριότητας: Τουριστικό και Ταξιδιωτικό
Γραφείο
Πληροφορίες: Mohamed Baewedan
Tel: 00966-506-366 709 Fax: 009662-683 5718
E-mail: baewedan@dpt-tours.com,
medo_g14@hotmail.com www.dpt-tours.com

Οι επιχειρήσεις και οι φορείς του δηµοσίου τοµέα που
επιθυµούν να ενταχθούν στο πρόγραµµα υποβάλλουν
ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής στην περιοχή του δικτυακού
τόπου του ΟΑΕ∆.
Η επιλογή των αιτήσεων των επιχειρήσεων και φορέων του
δηµόσιου τοµέα θα γίνεται από επιτροπή που θα συσταθεί µε
απόφαση του ∆ιοικητή.

Al-Nashmi for Development Co. Ltd.
Αντικείµενο ∆ραστηριότητας: Οικοδοµικά και Μονωτικά
Υλικά
Πληροφορίες: Zafer Al-Nashmi
Tel: 009661-487 0060 Fax: 009661-487 2995
E-mail: alnashmi@alnashmi-ksa.com www.alnashmiksa.com

Οι τοποθετήσεις των επιδοτούµενων ανέργων θα γίνονται
µέσω του πληροφορικού συστήµατος του ΟΑΕ∆.
Η επιχορήγηση για τις επιχειρήσεις και τους φορείς του
δηµόσιου τοµέα θα καταβάλλεται κεντρικά από τις υπηρεσίες
της διοίκησης του ΟΑΕ∆.

Yousef Al-Gosaibi & Partners Co. Ltd.
Αντικείµενο ∆ραστηριότητας: Εργολαβίες - Κατασκευές
Πληροφορίες: Ibrahim Hamed
Tel: 009662-637 0258, 637 0980 Fax: 009662-637 0975

Για περισσότερες πληροφορίες και παραλαβή του
πληροφοριακού υλικού οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
απευθύνονται στις κατά τόπους υπηρεσίες του Οργανισµού
και στην ιστοσελίδα www.oaed.gr & στο Τµήµα Στατιστικής,
ος
Μελετών & Έρευνας του Β.Ε.Θ., Αριστοτέλους 27 [3
όροφος], Θεσσαλονίκη, τηλέφωνο 2310-241158 & 2310241668.

West Towers Contracting Corp.
Αντικείµενο ∆ραστηριότητας: Πλαστικές Πρώτες ύλες
Πληροφορίες: Eyad Al-Balawi
Tel: 009662-651 2762 Fax: 009662- 650 3322
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