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ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Το ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ επιµελείται το ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριστοτέλους 27, 54624 Τηλ: 2310241383 & 2310241689 Φαξ: 2310232667 & 2310281635 Email: sme-industry@veth.gov.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης προτίθεται να
συµµετάσχει στις :
η
1. «14
∆ιεθνή Έκθεση Γεωργικών Προϊόντων,
Μηχανηµάτων και Εξοπλισµού INDAGRA FARM »
που θα πραγµατοποιηθεί από 14 έως 18 Οκτωβρίου
2009 στο Βουκουρέστι της Ρουµανίας.
2.

Το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης
και ο ∆ήµαρχος Λαγκαδά κος Ιωάννης Καραγιάννης
σε συνεργασία µε τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. και τον Ο.Α.Ε.∆.
σας προσκαλούν να παρακολουθήσετε την εκδήλωση,
που διοργανώνουν

«∆ιεθνή Έκθεση Τεχνολογίας και Μηχανηµάτων»
που θα πραγµατοποιηθεί από 28 Σεπτεµβρίου έως 3
Οκτωβρίου 2009 στη Φιλιππούπολη της Βουλγαρίας

τη ∆ευτέρα 1 Ιουνίου 2009 και ώρα 19:30
στα Λουτρά Λαγκαδά – Αίθουσα Μυγδονία Palace,

Τη διοργάνωση της ελληνικής συµµετοχής στις ανωτέρω
εκθέσεις έχει αναλάβει η ∆ιεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης.

για την παρουσίαση των δράσεων των προγραµµάτων
«Ενίσχυση Γυναικείας Επιχειρηµατικότητας» ,
«Ενίσχυση Επιχειρηµατικότητας Νέων»
«Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηµατικότητα
ΕΣΠΑ 2007-2013»
«Προγράµµατα – Επιδοτήσεις ΟΑΕ∆»

Στα πλαίσια της συνεχιζόµενης εκθεσιακής πολιτικής και
στήριξης των επιχειρήσεων – µελών του το ΒΕΘ προτίθεται
να παρέχει στα µέλη του τη δυνατότητα συµµετοχής τους στην
ανωτέρω έκθεση, επιδοτώντας την πρώτη τους συµµετοχή µε
το ΒΕΘ µε ποσοστό 50% του κόστους συµµετοχής για stand
12τ.µ., τη δεύτερη-τρίτη συµµετοχή τους µε το ΒΕΘ µε
ποσοστό 25% του κόστους για stand 12 τ.µ. και για
συµµετοχές πέρα των τριών προσφέρεται ειδική προνοµιακή
τιµή.
Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να συµµετέχουν στις
ανωτέρω εκθέσεις , να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στο
Τµήµα Βιοτεχνικών Θεµάτων του ΒΕΘ,
τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310241383 και 2310241668,
µέχρι τις 5/6/2009
προκειµένου να τους αποσταλεί η φόρµα συµµετοχής

µε οµιλητές
στελέχη του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.
και τον
κο ∆ηµήτριο Κανελλίδη, Περιφερειακό ∆ιευθυντή
Κεντρικής & ∆υτικής Μακεδονίας του Ο.Α.Ε.∆.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο ∆ήµος Χαλάστρας και
το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης
σε συνεργασία µε τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. και τον Ο.Α.Ε.∆.

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Τo Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σόφια
απέστειλε ενηµερωτικό δελτίο µε προκηρύξεις διαγωνισµών
του Βουλγαρικού δηµοσίου που αφορούν:

σας προσκαλούν να παρακολουθήσετε την εκδήλωση,
που διοργανώνουν

1. ∆ιανοµή καινούριων οχηµάτων για τις ανάγκες των
“Βουλγαρικών Ταχυδροµείων”. Τα οχήµατα θα είναι
διαφόρων
ειδών
και
µεγεθών,
συνολικά
263
τεµάχια.(15.06.2009)
2. Παραγωγή και διανοµή προωθητικού και πληροφοριακού
υλικού για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα “Περιφερειακή
Ανάπτυξη” 2007-2013.(29.06.2009)
3. Κατασκευή αγωγών φυσικού αερίου και δύο σταθµών
ρύθµισης φυσικού αερίου στις περιοχές Silistra, Kozloduy και
Oryahovo.

την Πέµπτη 4 Ιουνίου 2009 και ώρα 19:30
στο ∆ηµαρχείο Χαλάστρας [Μεγ.Αλεξάνδρου 36],

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. Κούτσης ∆ηµήτριος
economy@grembassysofia.org

µε οµιλητές
στελέχη του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.,
και τον
κο ∆ηµήτριο Κανελλίδη, Περιφερειακό ∆ιευθυντή
Κεντρικής & ∆υτικής Μακεδονίας του Ο.Α.Ε.∆.

για την παρουσίαση των δράσεων των προγραµµάτων
«Ενίσχυση Γυναικείας Επιχειρηµατικότητας» ,
«Ενίσχυση Επιχειρηµατικότητας Νέων»
«Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηµατικότητα
ΕΣΠΑ 2007-2013»
«Προγράµµατα – Επιδοτήσεις ΟΑΕ∆»,
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ΖΗΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Το Υπουργείο Εσωτερικών απέστειλε έντυπο το οποίο
εκδόθηκε από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την πρόληψη
και αντιµετώπιση τυχόν περιστατικών της νέας γρίπης (γρίπη
των χοίρων). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το
ενηµερωτικό υλικό µπορείτε να επικοινωνήσετε µε το
Υπουργείο Εσωτερικών, υπεύθυνη: Θ. Γκόλφη ,
τηλ.2131313130 , fax 2131313175

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ


ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

“SOFIA MOTOR SHOW 2009”
Εκθέµατα: Αυτοκίνητα και Αξεσουάρ Αυτοκινήτων
Ηµεροµηνία: 12-21 Ιουνίου 2009
“ZOO LEND”
Εκθέµατα: Κυνήγι – Ψάρεµα - Κηπουρική
Ηµεροµηνία: 11-14 Ιουνίου 2009
“BalkanPackaging”
Εκθέµατα: Εκτυπώσεις – Εξοπλισµός Συσκευασίας
Ηµεροµηνία: 2-5 Ιουνίου 2009

ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ
Το
Υπουργείο
Εσωτερικών
και
το
Αρχηγείο
Πυροσβεστικού Σώµατος απέστειλε ενηµερωτική επιστολή
για την λήψη προληπτικών µέτρων προστασίας από τους
κινδύνους των πυρκαγιών κατά την τρέχουσα θερινή
περίοδο.
Πιο συγκεκριµένα η επιστολή αναφέρει ότι το κύριο
χαρακτηριστικό της φετινής χρονιάς είναι ότι διανύσαµε ένα
µέτριο χειµώνα από άποψη θερµοκρασίας, µε συχνά
διαστήµατα βροχοπτώσεων τα οποία έχουν ως αποτέλεσµα
την ανάπτυξη µεγάλης ποσότητας παρεδάφιας βλάστησης.
Ως συνέπεια των παραπάνω, η ξήρανση της βλάστησης σε
συνδυασµό µε τις καιρικές συνθήκες θα αποτελέσουν τους
κυριότερους παράγοντες για την ταχύτατη εξάπλωση των
πυρκαγιών.
Κύρια αίτια πρόκλησης των πυρκαγιών αυτών έχει
αποδειχθεί ότι αποτελούν οι ανθρώπινες δραστηριότητες,
ενώ ένα µικρό ποσοστό οφείλεται σε φυσικά αίτια
(κεραυνοί).Με το πνεύµα αυτό συστήνουµε στις Βιοµηχανίες ,
Βιοτεχνίες και λοιπές επιχειρήσεις τα εξής:
1. Αποψίλωση των χόρτων από τους προαύλιους χώρους
των εγκαταστάσεων και την αποµάκρυνση όλων των υλικών
που µπορούν να αναφλεγούν και την τοποθέτησή τους σε
ασφαλή µέρη.
2. Αποψίλωση των ξηρών χόρτων από τα πρανή των
δρόµων και τους ακάλυπτους κοινόχρηστους χώρους.
3. Επιθεώρηση και έλεγχο καλής λειτουργίας όλων των
µέσων πυροπροστασίας των εγκαταστάσεων,
4. Λήψη όλων των γενικών και ειδικών προληπτικών µέτρων
πυρασφαλείας.
5.Ανασυγκρότηση των οµάδων πυρασφαλείας, οι οποίες να
βρίσκονται σε πλήρη ετοιµότητα και επιφυλακή.
6. Αµέσως µετά τον θερισµό των σπαρµένων εκτάσεων που
βρίσκονται εξωτερικά(περιµετρικά) των Βιοµηχανιών –
Βιοτεχνιών να γίνει όργωµα για τη δηµιουργία ζώνης
πυροπροστασίας(αντιπυρική).
7. Σωστή διευθέτηση των υλικών που αποθηκεύονται στους
υπαίθριους χώρους καθώς και πρόβλεψη διαδρόµων
πρόσβασης, σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Το Ελληνο-Ιταλικό Επιµελητήριο στην Θεσσαλονίκη µας
γνωστοποίησε τη λίστα των παρακάτω επιχειρήσεων που
απευθύνθηκαν στα Γραφεία τους επιθυµώντας συνεργασία
µε ελληνικές επιχειρήσεις. 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 & www.italchamber.gr
Η Ιταλική Εταιρεία "Tecnotras "
Επιχείρηση οδικών µεταφορών για λογαριασµό τρίτων,
logistics, έλξεις επιθυµεί συνεργασία για την Ιταλική
επικράτεια.
Πληροφορίες:
Piano di Frassineta 24 – 60041 Sassoferrato
Tel: +39 0732 959996 Fax: +39 0732 959996
gilbertoanto@interfree.it
Η Ιταλική Εταιρεία "Interlogica – Streaming Tank Italia"
Επιχείρηση ανάπτυξης software που δραστηριοποιείται στη
διεθνή αγορά, εξειδικευµένη στη µηχανογράφηση των τοµέων
διαδικασίας για µεγάλες επιχειρήσεις επιθυµεί συνεργασία µε
εταιρίες συµβουλευτικών υπηρεσιών διαδικασίας και
αντιπροσώπους για την ανάπτυξη software.
Πληροφορίες: Via Fusinato, 27
Tel: +39 041 0993000 Fax: +39 041 0993049
fossato@interlogica.it www.interlogica.it
Η Ιταλική Εταιρεία "Emitex srl"
Επιχείρηση παραγωγής ανδρικών και γυναικείων ενδυµάτων
casual αναζητάει εισαγωγέα για τη διανοµή των προϊόντων
της στη Ελλάδα.
Πληροφορίες: Via Luigi Dicuonzo, 159
Tel: +39 0883 523638 Fax: +39 0883 313218
info@valenteconsulting.it www.alamafuertemoda.com

ΖΗΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η Ελληνική Πρεσβεία στο Τόκυο και ειδικότερα το
Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων µας
γνωστοποίησε τη λίστα των παρακάτω επιχειρήσεων που
απευθύνθηκαν στα Γραφεία τους επιθυµώντας συνεργασία
µε ελληνικές επιχειρήσεις. Για περισσότερες πληροφορίες:
Τηλ. +81 -3-3404 5853 Fax: +81 – 3-3404 5845 κος
Γεώργιος Επ. Τοσούνης e-mail: ecocom-tokyo@mfa.gr
www.greekemb.jp/economic/
Η Ιαπωνική Εταιρεία "KASUGA SHOKAI CO., LTD"
Ενδιαφέρεται να εισάγει από την Ελλάδα ζυµαρικά.
Πληροφορίες: κος Tatsuya Onoe
Tel: +81-78-221-5501 Fax: +81-78-232-3998,
E-mail: kasugaimp@aioros.ocn.ne.jp
Η Ιαπωνική Εταιρεία "PRIMABELLA INTERNATIONAL
CO. LTD."
Ενδιαφέρεται να εισάγει από την Ελλάδα µάρµαρα.
Πληροφορίες: κος John Liu
E-mail: johnliu-1689@hotmail.com
Η Ιαπωνική Εισαγωγική Εταιρεία Τροφίµων "TOHO
FOOD SERVICE CO. LTD."
Ενδιαφέρεται να εισάγει από την Ελλάδα βρώσιµες
επιτραπέζιες ελιές.
Πληροφορίες: κος Naoto Watanabe
Tel: +81-3-5677-1930 Fax: +81-33-5677-1935,
E-mail: watanabe.naoto@to-ho.co.jp www.to-ho.co.jp
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