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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

ΑΡΑΒΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
Το Αραβοελληνικό Επιµελητήριο Εµπορίου και Ανάπτυξης
ανακοίνωσε τις παρακάτω εκδηλώσεις επιχειρηµατικού
ενδιαφέροντος. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν
για περισσότερες πληροφορίες µε το Αραβοελληνικό
Επιµελητήριο Εµπορίου και Ανάπτυξης στα τηλέφωνα:
2106711210, fax:2106746577 www.arabgreekchamber.gr
 ΑΙΓΥΠΤΟΣ
“The International Symposium on Environmental Issues in
the Mediterranean Region-Alexandria”
Θέµα: Περιβαλλοντικά θέµατα στην περιοχή της Μεσογείου
Ηµεροµηνία: 13-16 Ιουνίου 2009
Πληροφορίες : τηλ.: +2 03 5464892 fax: +2 03 5464825
www.cmrforum.net www.cmrforum.co.cc
 ΛΙΒΑΝΟΣ
“Conference for Quality, Excellence & food Safety for
Export Competitiveness”
Θέµα: Ποιότητα & Ασφάλεια Τροφίµων για την
Ανταγωνιστικότητα στο Εξαγωγικό Τοµέα
Ηµεροµηνία: 6-7 Ιουλίου 2009
Πληροφορίες : τηλ.: +961 1 826020/21/22/24/27
admin@gucciaac.org.lb www.gucciaac.org.lb
 ΚΑΤΑΡ
“First Arab International Industrial Forum”
Θέµα: ∆ιεθνής Βιοµηχανία
Ηµεροµηνία: 12-15 Οκτωβρίου 2009
Πληροφορίες : www.dohaevents.org
 ΤΥΝΗΣΙΑ
“Carthage Investment Forum”
Θέµα: ∆ιεθνείς Επενδύσεις
Ηµεροµηνία: 24-25 Ιουνίου 2009
Πληροφορίες : www.carthageforum.tn

Το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης προτίθεται να
συµµετάσχει στην 9η Πανελλήνια Γενική Έκθεση «ΚΡΗΤΗ
2009», που θα πραγµατοποιηθεί κατά το χρονικό διάστηµα
από 1 έως 4 Οκτωβρίου 2009, στο ∆ιεθνές Εκθεσιακό
Κέντρο Κρήτης, στις Γούρνες Ηρακλείου.
Η Πανελλήνια Γενική Έκθεση «ΚΡΗΤΗ» είναι ένα από τα
µεγαλύτερα περιφερειακά εκθεσιακά γεγονότα στην Ελλάδα.
Σε αυτή συµµετέχουν επιχειρήσεις και φορείς απ’ όλη την
Ελλάδα και το εξωτερικό, αντιπροσωπεύοντας τους
δυναµικότερους κλάδους της ελληνικής οικονοµίας αλλά και
της ευρύτερης περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και
της Ανατολικής Μεσογείου.
Στόχος της έκθεσης «ΚΡΗΤΗ 2009» είναι: Η προβολή και
προώθηση των ελληνικών επιχειρήσεων, η δηµιουργία
επιχειρηµατικών ευκαιριών, η δικτύωση των επιχειρήσεων
σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, καθώς και η ανάδειξη των
ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών της τοπικής παραγωγής ως
ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στην ευρύτερη διεθνή αγορά.
Το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο
Θεσσαλονίκης
επίσης
προτίθεται να συµµετάσχει στην 3η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑ 2009 που θα πραγµατοποιηθεί από
16 έως 20 Σεπτεµβρίου 2009
Η Έκθεση αποτελεί µείζονος σηµασίας οικονοµικό γεγονός
για την ευρύτερη περιφέρεια, οργανώνεται στο χώρο της
επιχείρησης «Σωληνουργεία Κορίνθου» σε 4,360 ωφέλιµα
τ.µ. στη περσινή διοργάνωση συµµετείχαν 149 εκθέτες ενώ
οι επισκέπτες έφτασαν στους 18.000
Στα πλαίσια της συνεχιζόµενης εκθεσιακής πολιτικής και
στήριξης των επιχειρήσεων – µελών του το ΒΕΘ προτίθεται
να παρέχει στα µέλη του τη δυνατότητα συµµετοχής στις
ανωτέρω εκθέσεις , µε δωρεάν παραχώρηση εκθεσιακού
χώρου για την 1η συµµετοχή δωρεάν stand 12τ.µ., για τη
2η & 3η συµµετοχή 50% επιδότηση για stand 12τ.µ. και
για την 4η & πλέον συµµετοχή, λόγω της διεθνούς
κρίσης µόνο για το 2009 επιδότηση 50% για stand 12
τµ.
Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να συµµετέχουν στην
9η Πανελλήνια Γενική Έκθεση «ΚΡΗΤΗ 2009» ή στην
3η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑ 2009
να
εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στο Τµήµα Βιοτεχνικών
Θεµάτων του ΒΕΘ, τηλ. επικοινωνίας: 2310 241383 και 2310
241668, µέχρι τις 30/6/2009, προκειµένου να τους
αποσταλεί η φόρµα συµµετοχής.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
 ΣΥΡΙΑ
th
“The 9 Syrian International Motorshow”
Εκθέµατα: Αυτοκίνητα – Μοτοσικλέτες- Ανταλλακτικά Αξεσουάρ
Ηµεροµηνία: 1-7 Ιουλίου 2009
Πληροφορίες : τηλ.: +963 11 2317114 fax: +963 11 3321250
projex@mail.sy alliedexpo@mail.sy www.syrmotorshow.com

ΛΙΒΥΗ
“Security & Safety Products Exhibition”
Εκθέµατα: Προϊόντα Ασφάλειας
Ηµεροµηνία: 9-12 Ιουλίου 2009
 ΤΟΥΡΚΙΑ
“AGROBALKAN 2009”
Εκθέµατα: Γεωργία, ∆ασοκοµία, Κτηνοτροφία
Ηµεροµηνία: 1- 5 Ιουλίου 2009
Πληροφορίες : www.agrobalkan.com

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ
Η Ελληνική Πρεσβεία στo Κίεβο και ειδικότερα το Τµήµα
Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων απέστειλε το Μηνιαίο
Οικονοµικό ∆ελτίο που αφορά τις οικονοµικές εξελίξεις στη
Ουκρανία .
Για περισσότερες πληροφορίες, µπορείτε να επικοινωνήσετε
µε την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Κιεβο και ειδικότερα µε το
Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων 14
Mikhailivskiy Lane, UA - Kyiv 01001 Tel.: (+380 44) 27 800
56, 27 800 95 Fax:2780282,
E-mail:oey@greece.kiev.ua
www.agora.mfa.gr www.greece.kiev.ua

“ETSIF 2009”
Εκθέµατα: Τρόφιµα, Τεχνολογία Τροφίµων, Κτηνοτροφία,
Οικοδοµικά Υλικά, Ενδύµατα, Αξεσουάρ, Καλλυντικά,
Πληροφορική, Ηλεκτρονικά και Αυτοµατισµοί
Ηµεροµηνία: 1- 5 Ιουλίου 2009 : www.etsif.com
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«Αλλάζω ΚΛΙΜΑτιστικό»
Η δράση «Αλλάζω ΚΛΙΜΑτιστικό» αφορά στην επιδότηση
της
αντικατάστασης
και
ανακύκλωσης
παλαιών
ενεργοβόρων οικιακών συσκευών κλιµατισµού.
Πρόκειται για µία νέα δράση που συγχρηµατοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και
από Εθνικούς Πόρους. Yλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ
2007-2013, µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ)» και
των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων που
περιλαµβάνουν Περιφέρειες Μεταβατικής Στήριξης. Ο
συνολικός προϋπολογισµός της δράσης ανέρχεται στα
15.000.000 €.
Φορέας υλοποίησης είναι η Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και
Εφαρµογής ∆ράσεων στους τοµείς Ενέργειας, Φυσικού
Πλούτου, Μεταποίησης και ΣΥ (ΕΥΣΕ∆ ΕΝ/Β) του
Υπουργείου Ανάπτυξης.
Η δράση απευθύνεται σε όλους τους πολίτες/καταναλωτές
που διαθέτουν παλαιές οικιακές συσκευές κλιµατισµού εν
λειτουργία και επιθυµούν να τις αντικαταστήσουν. Στις
συσκευές που δύναται να αντικατασταθούν περιλαµβάνονται
όλοι οι τύποι παλαιών συσκευών κλιµατισµού (ανεξαρτήτως
έτους κατασκευής). Κάθε καταναλωτής µπορεί να αποσύρει
έως και δύο (2) συσκευές, αγοράζοντας νέες, τεχνολογίας
inverter και υψηλής ενεργειακής κλάσης, από
οποιοδήποτε κατάστηµα πώλησης κλιµατιστικών συµµετέχει
στη δράση.
Η επιδότηση ανέρχεται στο 35% της λιανικής τιµής πώλησης
κάθε νέας συσκευής, µε ανώτατο όριο επιδότησης τα 500 €.
Ο καταναλωτής, κατά την αγορά του νέου κλιµατιστικού,
καταβάλλει µόνο τη δική του συµµετοχή. Το ποσό της
επιδότησης του καταναλωτή θα αποδοθεί στο κατάστηµα
που προµήθευσε τη νέα συσκευή, µετά την υποβολή των
απαραίτητων δικαιολογητικών και µετά τις σχετικές
διαδικασίες ελέγχου.
Το σύνολο των αποσυρόµενων συσκευών θα προωθείται
από τα καταστήµατα στην ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ,
για ανακύκλωση.
Η δράση «Αλλάζω ΚΛΙΜΑτιστικό», θα είναι ανοικτή σε όλα
τα καταστήµατα πώλησης συσκευών κλιµατισµού, µε
ισότιµους όρους. Τα καταστήµατα µπορούν να δηλώσουν τη
συµµετοχής τους, από τις 5 Ιουνίου 2009, µέσω της ειδικής
πληροφοριακής υποδοµής που έχει αναπτυχθεί και θα
υποστηρίζει την όλη εφαρµογή της δράσης.
Για τους πολίτες/καταναλωτές, η αγορά των κλιµατιστικών θα
ξεκινήσει στις 10 Ιουνίου 2009. Η δράση θα έχει µέγιστη
διάρκεια έξι (6) µήνες (έως 9 ∆εκεµβρίου 2009).
Πεδίο εφαρµογής είναι όλη η Ελλάδα. Υπάρχει πρόβλεψη
συγκεκριµένου ποσού για τις Περιφέρειες της χώρας. Σε
περίπτωση που σε κάποια Περιφέρεια το ποσό εξαντληθεί, η
δράση θα ολοκληρωθεί για τη συγκεκριµένη Περιφέρεια πριν
την λήξη του εξαµήνου.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΚΙΣΤΑΝ
“Engineering Asia International Exhibition &
Conferences”
Εκθέµατα: Μηχανολογία
Ηµεροµηνία: 27-29 Μαρτίου 2010
Πληροφορίες : τηλ.: +92 21 4536321 fax: +92 21 4536330
info@engineeringasia.net
“Oil & Gas Asia International Exhibition & Conferences”
Εκθέµατα: Πετρέλαιο
Ηµεροµηνία: 27-29 Μαρτίου 2010
Πληροφορίες : τηλ.: +92 21 4536321 fax: +92 21 4536330
info@ogpoasia.com

ΠΡΟ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2009
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 20072013 & 4 Π.Ε.Π.
Ενίσχυση της µετεγκατάστασης επιχειρήσεων σε ΒΙΠΕ,
ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ, Τεχνοπόλεις ή άλλες µορφές ΒΕΠΕ που έχουν
οργανωθεί µε το νόµο 2545/97 και 4458/64 και διαθέτουν
εγκεκριµένη πράξη εφαρµογής του πολεοδοµικού σχεδίου
του.
Σκοπός του προγράµµατος είναι η βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας µέσα από τη δηµιουργία οικονοµιών
κλίµακας για τις επιχειρήσεις που θα µετεγκατασταθούν
δεδοµένου ότι θα λειτουργούν σε οργανωµένους χώρους,
καθώς και η αντιµετώπιση των οχλήσεων που δηµιουργούν
και των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι εγκατεστηµένες
εντός αστικού ιστού ή σε άλλες ακατάλληλες περιοχές
µεταποιητικές επιχειρήσεις.
Αποδέκτες : υφιστάµενες κερδοφόρες µικρές και πολύ
µικρές µεταποιητικές επιχειρήσεις.
Προθεσµία υποβολής αιτήσεων : από 20 Ιουλίου 2009
………. µέχρι εξαντλήσεως προϋπολογισµού, αλλά όχι
αργότερα από την 31 ∆εκεµβρίου 2013. Οι αξιολογήσεις των
προτάσεων
και
οι
αντίστοιχες
υπαγωγές
θα
πραγµατοποιούνται δύο φορές κάθε έτος : από ο2/05 έως
30/06 & από 23/09 έως 20/11.
Περιοχή εφαρµογής : όλη η Ελλάδα.
Όροι και προϋποθέσεις : στο πρόγραµµα µπορούν να
υποβάλλουν από µια πρόταση :
υφιστάµενες κερδοφόρες µικρές & πολύ µικρές
µεταποιητικές επιχειρήσεις [θετικός µέσος όρος κερδών
προ αποσβέσεων και φόρων τριετίας]
που έχουν τουλάχιστον 3 χρόνια λειτουργίας & 3
δηµοσιευµένους ισολογισµούς [όσοι δεν υποχρεούνται να
δηµοσιεύσουν ισολογισµούς θα πρέπει αντίστοιχα να έχουν
υποβάλλει 3 φορολογικές δηλώσεις]
δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο καθώς και
επιχειρήσεις οι οποίες είναι υποστηρικτικές των
µεταποιητικών και προσδιορίζονται σε σχετικό πίνακα του
οδηγού του προγράµµατος. Βασική προϋπόθεση για την
ενίσχυση
των
πιο πάνω
επιχειρήσεων
είναι
η
µετεγκατάστασή τους στις περιοχές του παραρτήµατος Γ΄.
Οι επιχειρήσεις που θα υποβάλλουν πρόταση πρέπει επίσης
να ικανοποιούν το σύνολο των ακολούθων προϋποθέσεων :
να υποβάλλουν µια µόνο πρόταση έργου σύµφωνα µε τη
συγκεκριµένη διάρθρωση που παρουσιάζεται στο «Έντυπο
Υποβολής Πρότασης»
οι δαπάνες του προτεινόµενου έργου να µην έχουν
χρηµατοδοτηθεί και ενταχθεί σε άλλο πρόγραµµα που
χρηµατοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
∆εν έχουν λάβει αθροιστικά σε µια τριετία, επιχορηγήσεις µε
τον κανόνα De Minimis που υπερβαίνουν τα 200.000 ευρώ
Τι χρηµατοδοτείται :
επενδύσεις σε πάγια & άϋλες
επενδύσεις
Ύψος και είδος ενίσχυσης :
στα πλαίσια του
προγράµµατος ενισχύονται έργα ύψους επένδυσης από
30.000 έως 300.000 ευρώ. Το ποσοστό της δηµόσιας
χρηµατοδότησης ανέρχεται σε 50% για όλη την επικράτεια &
60% σε νησιά κάτω των 5.000 κατοίκων, πυρόπληκτες και
σεισµόπληκτες περιοχές.
Προϋπολογισµός : διαθέσιµος προϋπολογισµός για τη
δράση – 8.000.000,00 ευρώ
960.000 ευρώ από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα Κεντρικής Μακεδονίας
Πληροφορίες
Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας Υπουργείου Ανάπτυξης,
Γενική ∆ιεύθυνση Στήριξης Βιοµηχανίας, ∆ιεύθυνση
Βιοµηχανικής Χωροθεσίας & Περιβάλλοντος, Λεωφόρος
Μεσογείων 117-119, http://www.ggb.gr
κ α ι
στο
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Τµήµα
Στατιστικής, Μελετών & Έρευνας, τηλέφωνο : 2310-241.158,
ιστοσελίδα : info@veth.gov.gr
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Αρ.Πρωτ.

Περιγραφή

Ανάλυση Προέλευσης

∆000503

14/07/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΤΗΛ: 210-6426319)

∆000505

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
28/07/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΓΕΩΡΓΙΟΣ
(ΤΗΛ: 2310-693115)
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ"

∆000506

22/06/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ, ΚΙΜΑ, ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ (ΤΗΛ: 2310282568)

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

∆000507

22/06/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ (: 2310-282568)

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

∆000508

22/06/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΤΟΥ - ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ (ΤΗΛ: 2310282568)

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

∆000510

22/06/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ (ΤΗΛ: 2310- ∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
282568)

∆000511

21/07/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΥΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΜΤU ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΠΚ (ΤΗΛ: 210-5531588)

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

∆000512

21/07/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΥΟ (2)
∆ΙΑΧΩΡΙΣΤΗΡΩΝ ΚΥΤΩΝ (ΤΗΛ: 210-5531588)

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνείτε µε το Τµ. Βιοτεχνικών Θεµάτων του ΒΕΘ
τηλ : 2310241383 & 2310241668
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