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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΒΕΘ
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ
∆έσµη µέτρων για την τόνωση της αγοράς, τη στήριξη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων και
την ενίσχυση της παραγωγής προτείνει µε επιστολή του προς τη νέα κυβέρνηση και τα κόµµατα
της αξιωµατικής αντιπολίτευσης, το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης (Β.Ε.Θ.).
«O επιχειρηµατικός κόσµος της Βόρειας Ελλάδας παρακολουθεί µε αυξηµένη ανησυχία τις εξελίξεις που αφορούν στην οικονοµική κρίση»
αναφέρεται στην επιστολή του ΒΕΘ και συνεχίζει: «Στο πλαίσιο αυτό το ΒΕΘ, θεωρεί ότι οι άξονες πάνω στους οποίους θα πρέπει να
εστιάζεται η αναπτυξιακή πολιτική της νέας κυβέρνησης, είναι οι εξής:
-Στο επίκεντρο της αναπτυξιακής πολιτικής θα πρέπει να επανέλθουν µεταποίηση και παραγωγή.
-Ο αναπτυξιακός σχεδιασµός και το φορολογικό σύστηµα θα πρέπει να διέπονται από σταθερότητα και λογική δεκαετίας.
-Η λήψη άµεσων µέτρων για την πάταξη της φοροδιαφυγής ώστε να µην την ‘πληρώνουν’ συνεχώς οι σωστοί επαγγελµατίες.
-Η επιτάχυνση της υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2007 – 2013.
-Η ενίσχυση της ρευστότητας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων µέσω παροχής πιστώσεων που θα τελούν υπό την εγγύηση της πολιτείας
(π.χ. ΤΕΜΠΜΕ).
-Η θεσµοθέτηση προγράµµατος τύπου ΤΕΜΠΜΕ, που θα ενισχύει αποκλειστικά τη µεταποίηση.
-Η απαλλαγή από το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων για τα ιδιοχρησιοποιούµενα ακίνητα των επιχειρήσεων.
-Η επιδίωξη της διεύρυνσης της φορολογικής βάσης µε τη σύλληψη της φοροδιαφυγής και την ένταξη της παραοικονοµίας στην επίσηµη
και φορολογητέα οικονοµική δραστηριότητα (π.χ. παράνοµες εισαγωγές από τρίτες χώρες).
-Περισσότερη διαφάνεια σε όλη την οικοδοµική δραστηριότητα.
-Η προστασία των ΜΜΕ στις σηµερινές συνθήκες πρέπει να αποτελεί εθνική προτεραιότητα.
-Η ευελιξία και η ταχύτητα στην λειτουργία του κράτους καθώς και η επικοινωνία του µε τις ΜΜΕ.
-Η δραστική µείωση του χρόνου και του κόστους ίδρυσης Α.Ε., ΕΠΕ, Ο.Ε. και Ε.Ε. µε την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των
Επιµελητηρίων. Ήδη το ΒΕΘ κινείται προς αυτή την κατεύθυνση καθώς δηµιούργησε σχετική υπηρεσία για τα µέλη του.
-Θέσπιση κανόνων διαφάνειας στις συναλλαγές κράτους επιχειρήσεων.
-Η κεφαλαιοποίηση των οφειλών ληξιπρόθεσµων και µη, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων και των επαγγελµατιών που επλήγησαν από
την οικονοµική κρίση, προκειµένου να γίνουν νέο δάνειο µε περίοδο χάριτος ενός έτους.
-Απαλλαγή από τη φορολογία εισοδήµατος των νέων επιχειρηµατιών για τα πρώτα τρία χρόνια από την ίδρυση της επιχείρησής τους και
τήρηση µειωµένων φορολογικών συντελεστών για τα επόµενα τρία χρόνια.
-Η µείωση των ασφαλιστικών εισφορών σε βάθος χρόνος. Ισόποση µείωση για εργοδότη και ασφαλισµένο.
-Η ίδρυση Τράπεζας Ασφαλιστικών Ταµείων Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων. Το ρόλο αυτό µπορεί να παίξει άµεσα το Ταχυδροµικό
Ταµιευτήριο.
-Η επέκταση του χρονικού ορίου για το σφράγισµα των επιταγών από τις τράπεζες και την αναγγελία στον Τειρεσία.
-Η αύξηση των ποσοστών των ζηµιών από ακάλυπτες επιταγές και άλλες οικονοµικές απαιτήσεις (λόγω της κρίσης) που θα
αναγνωρίζονται από τον φορολογικό έλεγχο µέχρι το 2% του κύκλου εργασιών, έτσι ώστε τουλάχιστον για αυτές τις ζηµιές να µην
πληρώνονται φόροι.
-Η παροχή ενισχύσεων και κινήτρων προς τις επιχειρήσεις για τη διατήρηση των υφιστάµενων θέσεων εργασίας.
-Η θεσµοθέτηση της διαδικασίας συµψηφισµού των οφειλών των επιχειρήσεων προς το δηµόσιο µε τις οφειλές του δηµοσίου προς τις
επιχειρήσεις.
-Η δηµιουργία στοχευµένων προγραµµάτων ενίσχυσης της εξωστρέφειας των µεταποιητικών επιχειρήσεων.
-Η βελτίωση του ασφαλιστικού συστήµατος.
-Η εντατικοποίηση των προγραµµάτων επανακατάρτισης και δια βίου εκπαίδευσης.
-Η δηµιουργία νέου εκθεσιακού κέντρου στη Θεσσαλονίκη.
-Η ανάπτυξη µητροπολιτικού πάρκου στις εγκαταστάσεις του υφιστάµενου εκθεσιακού κέντρου της ∆ΕΘ.
-Η επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης της «Ζώνης Καινοτοµίας Θεσσαλονίκης».
-Η άµεση επιτάχυνση των έργων υποδοµής όπως το αεροδρόµιο ‘Μακεδονία’ και το λιµάνι Θεσσαλονίκης κ.α.»

Η Εταιρεία ∆ιαχείρισης και Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης Α.Ε. διοργανώνει εκδήλωση µε θέµα:
“Ευρωπαϊκές Καινοτόµες Πρωτοβουλίες”
Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2009, ώρα 09.00-13.30 στην αίθουσα «Αίολος» του συνεδριακού
ο
κέντρου του ΕΚΕΤΑ στο ΕΚΕΤΑ στο Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης, 6 χµ. Χαριλάου Θέρµης, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού
έργου InnoSutra ( Supporting Innovations in SME) µε σκοπό την ενηµέρωση για καινοτόµες πρωτοβουλίες σε διάφορες Ευρωπαϊκές
χώρες και τη δικτύωση των συµµετεχόντων.
Η εκδήλωση θα διεξαχθεί στα αγγλικά.
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνήσετε µε το Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης, υπεύθυνη :
Μαντώ Καρβέλλη , τηλ. 2310 498201, φαξ 2310 498280 , e-mail: mando@thestep.gr
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Συνεδριακές Εκδηλώσεις

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
 ΑΛΒΑΝΙΑ
th
“16 Ιnternational Trade Fair”
Εκθέµατα: Γενική Έκθεση
Ηµεροµηνία: 25-30 Νοεµβρίου 2009
Πληροφορίες : τηλ.+35542274209-10 fax: +35542274211

Ο Σύνδεσµος Βιοµηχάνων Βορείου Ελλάδος διοργανώνει
συνεδριακές εκδηλώσεις µε θέµα:
“Η πορεία της βιοµηχανίας προς το 2020 Περιφερειακή
Ανάπτυξη – Καινοτοµία –Εξωστρέφεια
Το πολυσυνέδριο αφορά τη διαµόρφωση στρατηγικών
κατευθύνσεων για την πορεία, το ρόλο και την αναδιάρθρωση
της µεταποίησης προς το 2020.
73
ανώτατα
στελέχη
επιχειρήσεων,
ακαδηµαϊκοί,
εκπρόσωποι υπουργείων και φορέων θα συζητήσουν για τις
προοπτικές της µεταποίησης την επόµενη δεκαετία.
Το πρόγραµµα των συναντήσεων εργασίας είναι το εξής:
2 Νοεµβρίου 2009
•
Τρόφιµα – Ποτά
•
Λοιποί Κλάδοι
Μακεδονία Παλλάς Ώρες: 16.00 – 21.00
30 Νοεµβρίου 2009
•
Πειρφερειακή Ανάπτυξη
•
Καινοτοµία
•
Εξωστρέφεια
Hyatt Regency Thessaloniki Ώρες: 16.00-21.00
14 ∆εκεµβρίου 2009
•
Τελική Εκδήλωση
Nikopolis
Ώρες: 16.00-21.00
Για περισσότερες Πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνήσετε
µε
το
Σύνδεσµο
Βιοµηχανιών
Βορείου
Ελλάδος:
τηλ.2310539817,
fax
231541933
,
e-mail:
industry2020@sbbe.gr , www.industry2020.gr

 ΑΙΓΥΠΤΟΣ
“MAC-TEC-HANDLING EXPO-AIR TECH”
Εκθέµατα: Βιοµηχανικά Μηχανήµατα, Εξοπλισµός,
∆ιαχείριση Υλικών και Εξοπλισµός Αποθήκευσης,
Τεχνολογίες Αεροσυµπιεστών
Ηµεροµηνία: 22-25 Οκτωβρίου 2009
Πληροφορίες : τηλ.+202 275 38 401 fax: +202 275 38 323
info@acg-itf.com www.acg-itf.com
 ΑΛΓΕΡΙΑ
st
“1
International Exhibition of Ophthalmological
Equipments and Mechanical Optics - ALGEROPTICA”
Εκθέµατα: Οδοντιατρικός Εξοπλισµός
Ηµεροµηνία: 26-28 Ιανουαρίου 2010
Πληροφορίες :
s.taouchichet@gmail.com
attaexpo@gmail.com
 ΙΡΑΚ
“BAGHDAD INTERNATIONAL FAIR – 36 Session”
Εκθέµατα: Γενική Έκθεση
Ηµεροµηνία: 1-10 Νοεµβρίου 2009
Πληροφορίες : 07901907646 - 5423321
iraqifairs@yahoo.com interior.fairs@yahoo.com
 ΜΑΡΟΚΟ
“Salon International de la Filiere Fruits et Legumes SIFEL”
Εκθέµατα: Παραγωγή – Εξοπλισµός – Τεχνολογίες στον
τοµέα των Οπωρολαχανικών
Ηµεροµηνία: 10-13 ∆εκεµβρίου 2009
Πληροφορίες :
www.sifelmorocco.com

Απόσυρση Επικίνδυνων Ηλεκτρικών Προϊόντων
Με σκοπό την προστασία των καταστηµάτων αλλά και των
καταναλωτών, θα θέλαµε να ενηµερώσουµε ότι κυκλοφορούν
στην αγορά εµπορεύµατα, ηλεκτρικά είδη, χριστουγεννιάτικα
( γιρλάντες, φωτάκια, κουρτίνες, φωτοσωλήνες ) τα οποία
έχουν κριθεί ακατάλληλα και επικίνδυνα σύµφωνα µε τις
αναγγελίες του RAPEX – ΥΠΑΝ.
Πιο συγκεκριµένα, το Υπουργείο Ανάπτυξης αποφάσισε την
άµεση απόσυρση όλων των µη συµµορφούµενων προϊόντων
µε ευθύνη και δαπάνη των διαθετών (εισαγωγέων και
εµπόρων) από την αγορά, καθώς και τη δέσµευση και µη
διάθεση
υφιστάµενων
αποθεµάτων
των
παρακάτω
αναφερόµενων ηλεκτρικών προϊόντων, που βρίσκονται στις
αποθήκες των εισαγωγέων ή τρίτων:
A/A
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (Λαµπάκια)
1
2

140 MINI – BULB 693543510130
100 TWINKLE LIGHTS – MULTI-FUNCTION

3

180 TWINKLE LIGHTS – MULTI-FUNCTION (8F
– TRANSP)
200 TWINKLE LIGHTS – XLE 200

4
5
6
7

240 TWINKLE LIGHTS – MULTI-FUNCTION
(8F-DG)
100 GRAPE LIGHTS No 287046923543510345
888L CURTAIN LIGHT

8

600 CURTAIN LIGHT

 ΣΑΟΥ∆ΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ
“DECOFAIR 2009”
Εκθέµατα: Έπιπλα – Είδη Οικιακής Χρήσης
Ηµεροµηνία: 8-12 Νοεµβρίου 2009
Πληροφορίες : τηλ.+9662 6603669 fax: +9662 6603682
cell:+966(0)555607255
www.sunaidiexpo.com
decofair@sunaidiexpo.com
 ΚΥΠΡΟΣ
η
“5 ∆ΙΕΘΝΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ &
ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΕΦΟ∆ΙΩΝ”
Εκθέµατα: Τρόφιµα-Ποτά -Ξενοδοχειακός Εξοπλισµός
Ηµεροµηνία: 13-15 Νοεµβρίου 2009
Πληροφορίες : www.medfood-drinks.com
info@displayartgroup.com
 ΚΟΣΟΒΟ
“International Fair AGROKOS & DRINKS 2009”
Εκθέµατα: Τρόφιµα – Γεωργία- Κτηνοτροφία – Γεωργικά
Μηχανήµατα
Ηµεροµηνία: 21-24 Οκτωβρίου 2009
Πληροφορίες : ideal@ceokos.com www.ceokos.com

Οικονοµικό Forum Ελλάδος-Γερµανίας
Το Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης,
σε συνεργασία µε το Ελληνο-Γερµανικό Εµπορικό και
Βιοµηχανικό Επιµελητήριο και την υποστήριξη του Enterprise
Europe Network, διοργανώνει το Οικονοµικό Forum ΕλλάδοςΓερµανίας, τη ∆ευτέρα 19 Οκτωβρίου 2009 και ώρα 13.00,
ος
στην αίθουσα διαλέξεων του ΕΒΕΘ, Τσιµισκή 29, 2 όροφος.
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνήσετε
µε το ΕΒΕΘ: τηλ.2310370132, φαξ 2310370136 , e-mail:
root@ebeth.gr

 ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ
“STEELFAB 2010”
Εκθέµατα: Εργαλεία- Μηχανήµατα - Σωλήνες
Ηµεροµηνία: 11-14 Ιανουαρίου 2010
Πληροφορίες : τηλ. +971-6-5770000 fax: +971 - - 5770111
steel@expo-centre.ae www.steelfabme.com
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∆ΗΜΟΣΙΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Πρωτ.
∆000761

∆000760

∆000756

Περιγραφή

Ανάλυση Προέλευσης
22/10/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
(ΤΗΛ: 210-3838890)
26/10/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α∆ΙΑΒΡΟΧΟΙ ΕΠΕΝ∆ΥΤΕΣ ΚΑΜΠΑΡΤΙΝΕΣ
(ΤΗΛ: 210-3305036)
03/11/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ
ΒΕΒΛΑΜΕΝΩΝ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
(ΤΗΛ: 210-5297229)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ε∆ΙΣΥ Α.Ε.

∆000762

03/11/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ
(ΤΗΛ: 210-3843362)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

∆000764

06/11/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Υ∆ΡΟΒΟΛΗΣ 600 Bar
(ΤΗΛ: 210-5531588)

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

09/11/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 12.000 ΚΙΛΩΝ ΧΑΡΤΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΧΑΡΤΩΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 0,57m Χ 0,75m
(ΤΗΛ: 210-3483162)

ΑΣ∆ΥΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 7ο ΤΜΗΜΑ

∆000759

10/11/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΥΡΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
(ΤΗΛ: 210-3804801)

∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

∆000758

10-11-2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Υ
(ΤΗΛ: 210-3838890)

∆000763

∆000757

∆000765

∆000766

12/11/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΝΕΛΕΣ ΣΤΟΛΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ,
ΜΑΚΡΥΑ ΕΣΩΒΡΑΚΑ
(ΤΗΛ: 210-3804801)
13-11-2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Κ-3000 ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΠΚ
ΣΑΚΙΠΗΣ
(ΤΗΛ: 210-5531588)
13/11/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΑΖΩΝ
(ΤΗΛ: 210-3483162)

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

ΑΣ∆ΥΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

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