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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς ( ΕΣΠΑ) 2007-2013
Ε.Π «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»
Πρόγραµµα
«Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για τη στήριξη της
επιχειρηµατικότητας,
των
επιχειρήσεων
και
των
εργαζοµένων τους, µέσω δράσεων συµβουλευτικής και
κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε
περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονοµικής
κρίσης»
Το πρόγραµµα συγχρηµατοδοτείται κατά 85% από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (Ε.Κ.Τ) και κατά 15% από Εθνικούς
πόρους, στο πλαίσιο του προγράµµατος «Εθνικό Αποθεµατικό
Απροβλέπτων» και στοχεύει:
 Στην τόνωση της πρόσβασης στην απασχόληση και της
διαρκούς ένταξης στην αγορά εργασίας των αιτούντων
εργασία και των ανενεργών ατόµων.
 Στην υποστήριξη των νέων επιχειρήσεων, ώστε να ενισχυθεί
η προσαρµοστικότητά τους στις νέες συνθήκες που έχουν
διαµορφωθεί στον τοµέα της οικονοµίας και απασχόλησης,
ως αποτέλεσµα των επιπτώσεων της τρέχουσας κρίσης.
Στο πλαίσιο του προγράµµατος ενισχύονται οι παρακάτω 2
δράσεις:
∆ράση 1
«Σχέδιο στήριξης επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών ανέργων
και νέων επιχειρηµατιών (σε φάση start-up)»
∆ράση 2
«Ολοκληρωµένο Σχέδιο Παρέµβασης για τη στήριξη των
επιχειρήσεων και εργαζοµένων τους, µέσω δράσεων
συµβουλευτικής, κατάρτισης και παροχής κινήτρων για την
τόνωση της πρόσβασης και την ενθάρρυνση της
συµµετοχής στην αγορά εργασίας»
Το παρόν πρόγραµµα χρηµατοδοτείται µε το συνολικό ποσό των
72.000.000 € (∆ηµόσια ∆απάνη) και κατανέµεται σε 36.000.000 €
σε κάθε δράση
Φορείς υλοποίησης του προγράµµατος
Το πρόγραµµα
θα υλοποιηθεί από την Ειδική Υπηρεσία
∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα
και Επιχειρηµατικότητα (ΕΥ∆/ΕΠΑΕ) και τον Ενδιάµεσο Φορέα
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηµατικότητα (ΕΦΕΠΑΕ)
σύµφωνα µε τις σχετικές
αποφάσεις εκχώρησης. Οι δύο αυτοί φορείς θα λειτουργήσουν
ως Ενδιάµεσοι Φορείς ∆ιαχείρισης (ΕΦ∆) µε βάση το νοµοθετικό
πλαίσιο που διέπει την υλοποίηση του ΕΣΠΑ.
Αναλυτική παρουσίαση των δράσεων
∆ράση 1, «Σχέδιο στήριξης επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών
ανέργων και νέων επιχειρηµατιών (σε φάση start-up)»,
Η ∆ράση είναι συνολικού προϋπολογισµού 36.000.000 € και
στοχεύει στην ίδρυση άνω των 1.000 νέων επιχειρήσεων ενώ
παράλληλα προβλέπει τη δηµιουργία περισσότερων από 1.000
νέες θέσεις εργασίας.
Επιλέξιµες για υπαγωγή σε αυτή τη δράση του προγράµµατος
είναι όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τοµείς της
ελληνικής οικονοµίας, εκτός από τους µη επιλέξιµους ΚΑ∆ που
αναφέρονται στον Οδηγό του Προγράµµατος.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η Εκλογική Επιτροπή του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου
Θεσσαλονίκης ανακοινώνει ότι, σύµφωνα µε την παρ.4 του
άρθρου 3 του Π.∆. 193/97, κυρώθηκε ο εκλογικός κατάλογος και
εκτίθεται στην έδρα του Επιµελητηρίου, επί τρείς συνεχείς
ηµέρες, ήτοι Τετάρτη 26, Πέµπτη 27 και Παρασκευή 28
Οκτωβρίου 2011.
Γίνεται µνεία ότι οι έχοντες αντιρρήσεις επί των εκλογικών
καταλόγων µπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις στην Εκλογική
Επιτροπή εντός χρονικού διαστήµατος τριών ηµερών από τη
λήξη της προθεσµίας έκθεσής των ήτοι από ∆ευτέρα 31
Οκτωβρίου 2011 έως την Τετάρτη 2 Νοεµβρίου 2011, τις ώρες
από 7:30 έως 16:30.
∆ιευκρινίζεται ότι οι ενστάσεις κοινοποιούνται
Εκλογική Επιτροπή µε δικαστικό Επιµελητή.

στην

Μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων οι οριστικοί εκλογικοί
κατάλογοι θα κυρωθούν από την Εκλογική Επιτροπή την Πέµπτη
3 Νοεµβρίου 2011.
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ Β.Ε.Θ.
∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΕΥΚΑΡΠΙ∆ΟΥ
ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΗΣ

Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Μεντόρων
Το
Αλεξάνδρειο
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα
Θεσσαλονίκης σε συνεργασία µε το Κέντρο Εργάνη στο
πλαίσιο της ∆ράσης 2 : «Εκπαίδευση Μεντόρων» του έργου
Μονάδα Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας του ΑΤΕΙ
Θεσσαλονίκης, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε. Π.
“Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση (Ε.Π.Εκ.∆ι.Βι.Μ) 2007-2013”
(Άξονας προτεραιότητας 5), απευθύνει ανοικτή πρόσκληση σε
επιχειρηµατίες και στελέχη του ιδιωτικού τοµέα, µε τριετή
ελάχιστη εµπειρία, να αναλάβουν το ρόλο του Μέντορα και να
υποστηρίξουν σπουδαστές/στριες να δηµιουργήσουν ‘βιώσιµα’
και ρεαλιστικά επιχειρηµατικά σχέδια.
Το πρόγραµµα πρόκειται να ξεκινήσει άµεσα και η προθεσµία
υποβολής αιτήσεων διαρκεί έως και τις 11 Νοεµβρίου 2011.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επικοινωνούν µε το Κέντρο Εργάνη: Καραβαγγέλη 1, 56625
Συκιές, Θεσσαλονίκη Τηλ: 2310 621 166
e-mail:
ergani@ergani.gr , Υπεύθυνη: κα Κορνηλία Λιανού

Οι δικαιούχοι θα πρέπει:

1

Να έχουν κάνει έναρξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας µετά
την 1/1/2011 ή να έχουν την ιδιότητα του ανέργου
(διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ την ηµεροµηνία
έναρξης της επιχειρηµατικής τους δραστηριότητας).
•
Να διαθέτουν αριθµό φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ)
•
Να έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να
είναι µέχρι 64 ετών.
Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται επιχειρηµατικά σχέδια µε
κατώτατο επιλέξιµο προϋ/σµό (∆ηµόσια ∆απάνη) 10.000€ και
ανώτατο 20.000 €.
•

Σε περίπτωση που η πρόταση προβλέπει τη δηµιουργία
νέας/νέων θέσης/θέσεων εργασίας, ο ανώτατος επιλέξιµος
προϋπολογισµός µπορεί να ανέλθει µέχρι το ποσό των 35.000 €
(∆ηµόσια ∆απάνη) µε την προϋπόθεση ότι η/οι νέα/ες θέση/εις
(1 Ετήσια Μονάδα Εργασίας) θα πρέπει να δηµιουργηθεί το
αργότερο εντός εξήντα (60) ηµερολογιακών ηµερών από την
ηµεροµηνία της απόφασης ένταξης και να διατηρηθεί για
τουλάχιστον δώδεκα (12) µήνες.
Οι επιλέξιµες ενέργειες-δαπάνες της δράσης είναι:

ΑA

Κατηγορία Ενέργειας - ∆απάνης

1.
2.
3.

ΕΝΟΙΚΙΑ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ∆ΕΚΟ
∆ΑΠΑΝΕΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ)
∆ΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ
∆ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ
∆ΑΠΑΝΕΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
ΚΑΙ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΩΝ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (1 ΕΜΕ)

4.

5.
6.
7.
8.

9.

Μέγιστο επιλέξιµο
ποσοστό-ποσό στον
προϋπολογισµό του
επιχειρηµατικού σχεδίου

50%
40%
10%
10%
5%
20%
5%
10%
15.000 €

∆εν περιλαµβάνεται ΦΠΑ σε καµία κατηγορία δαπανών,
καθώς δεν θεωρείται επιλέξιµη δαπάνη και επιβαρύνει εξ
ολοκλήρου την επιχείρηση.
Η διάρκεια υλοποίησης των επιχειρηµατικών σχεδίων δεν µπορεί
να ξεπερνά τους είκοσι τέσσερεις (24) µήνες από την
ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.
∆εν µπορούν να υπαχθούν :
•
Όσα επαγγέλµατα απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης (π.χ.
συµβολαιογράφοι, δικαστικοί επιµελητές κλπ.).
•
Όσοι υποψήφιοι απασχοληθούν µε την εκµετάλλευση
επιβατικού δηµοσίας χρήσεως (ΤΑΧΙ), λεωφορείου ή
φορτηγού δηµοσίας χρήσεως.
•
Όσοι υποψήφιοι δηµιουργούν επιχειρήσεις αποκλειστικά
χωµατουργικών εργασιών, φροντιστήρια, εργαστήρια ή
κέντρα ελευθέρων σπουδών, καντίνες, περίπτερα,
φαρµακεία, επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά και
µόνο τις βραδινές ώρες (10 µ.µ. – 6 π.µ), καθώς και
επιχειρήσεις που παράγουν ψυχαγωγικές υπηρεσίες µαζικού
χαρακτήρα(νυχτερινά κέντρα διασκέδασης, αναψυκτήρια
κ.λ.π) τυχερά, ψυχαγωγικά ή ηλεκτρονικά παιχνίδια,
πρακτορεία ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ, λαχείων και συναφή αυτών.
•
Πλανόδιες επιχειρήσεις.
•
Κυλικεία σχολείων, Οργανισµών κλπ. που η ανάθεση της
λειτουργίας και εκµετάλλευσής τους γίνεται κατόπιν
πλειοδοτικού διαγωνισµού.

•

•
•

•

Οι επιχειρήσεις εκείνες που έχουν σύνθετο αντικείµενο
δραστηριότητας και το ένα εξ αυτών περιλαµβάνεται στις
εξαιρέσεις.
Ανώνυµες Εταιρείες (Α.Ε.).
Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της
αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και του άνθρακα, στην
πρωτογενή
παραγωγή
γεωργικών
προϊόντων,
οι
επιχειρήσεις που ασχολούνται µε την µεταπώληση σε
µεταπράτες
ή
εµπόρους
ή
χαρακτηρίζονται
ως
προβληµατικές.
Επιχειρήσεις που αναπτύσσονται ή δραστηριοποιούνται στο
πλαίσιο σύµβασης franchising (δικαιόχρησης).

∆ράση 2: «Ολοκληρωµένο Σχέδιο Παρέµβασης για τη
στήριξη των επιχειρήσεων και εργαζοµένων τους, µέσω
δράσεων συµβουλευτικής, κατάρτισης και παροχής
κινήτρων για την τόνωση της πρόσβασης και την
ενθάρρυνση της συµµετοχής στην αγορά εργασίας»
Τα σχέδια αυτά θα πρέπει να περιλαµβάνουν συγκεκριµένες
δράσεις που συνδέονται µε προκαθορισµένες κατευθύνσεις και
προγραµµατισµένες αλλαγές στην οργάνωση κάθε επιχείρησης,
µε ιδιαίτερη έµφαση σε τοµείς, όπως:
•
η βελτιστοποίηση της χρήσης πόρων, που αφορά στην
εισαγωγή στις επιχειρήσεις µεθόδων διοίκησης που
συµβάλλουν στην εξοικονόµηση πόρων
•
(π.χ πρώτων υλών, ενέργειας, τεχνολογικού εξοπλισµού,
ανθρώπινου δυναµικού),
•
η βελτίωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης, που
σχετίζεται µε την υιοθέτηση µεθόδων εργασίας και διοίκησης
µε σεβασµό στο περιβάλλον (π.χ. διασφάλιση ποιότητας
προϊόντων υπηρεσιών και διαδικασιών, υγιεινή και
ασφάλεια, διαχείριση κινδύνων, διαχείριση αποβλήτων,
νοµοθεσία),
•
η ενίσχυση της εξωστρέφειας που περιλαµβάνει την
προσπάθεια στήριξης των επιχειρήσεων για ανάπτυξη
εξαγωγικής δραστηριότητας (π.χ. τεχνικές εξαγωγών,
εξαγωγικό
µάρκετινγκ,
προδιαγραφές
σήµανσης
προϊόντων), και
•
η ανάπτυξη µοντέλων και πρακτικών κατάλληλης
προετοιµασίας του προσωπικού κάθε βαθµίδας και
κατηγορίας (εργαζοµένων και επιχειρηµατιών) για την
προστασία των επιχειρήσεων και των απειλούµενων θέσεων
εργασίας και για την εξασφάλιση θέσεων εργασίας
συγκεκριµένων οµάδων εργαζοµένων.
Ο συνολικός προϋπολογισµός της ∆ράσης ανέρχεται σε
36.000.000€
∆ικαιούχοι είναι οι επιχειρήσεις, που έχουν κάνει έναρξη
δραστηριότητας πριν από την 1η Ιανουαρίου 2011,
απασχολούν 5 εργαζόµενους (σε ΕΜΕ) και άνω και
σχεδιάζουν να προχωρήσουν στην εφαρµογή αλλαγών και
µέτρων αναδιάρθρωσης και προσαρµογής, τα οποία θα
επιφέρουν σοβαρές ανακατατάξεις και επιπτώσεις στο
επιχειρησιακό και εργασιακό τους περιβάλλον.
Μέσα από αυτή τη δράση ενισχύονται ολοκληρωµένα σχέδια
παρέµβασης µε ανώτατο επιλέξιµο προϋπολογισµό (∆ηµόσια
∆απάνη) 20.000€.
Στο πλαίσιο του προτεινόµενου ολοκληρωµένου σχεδίου
παρέµβασης, µπορεί ακόµη να χρηµατοδοτηθεί η δηµιουργία
νέας/ων θέσης/εων εργασίας (1 ΕΜΕ) και διατήρησή τους
τουλάχιστον για (12) µήνες από την ηµεροµηνία πρόσληψης.
Στην περίπτωση αυτή, ο ανώτατος επιλέξιµος προϋπολογισµός
δύναται να ανέλθει µέχρι το ποσό των 35.000 € (∆ηµόσια
∆απάνη).
Ως επιλέξιµες ενέργειες για τις επιχειρήσεις που θα επιλεγούν για
χρηµατοδοτική
ενίσχυση
στο
πλαίσιο
του
παρόντος
προγράµµατος θεωρούνται οι δύο παρακάτω ενέργειες:
α) Συµβουλευτικές Υπηρεσίες, οι οποίες περιλαµβάνουν
υπηρεσίες Συµβούλου προσαρµογής, παροχή συµβουλευτικών
υπηρεσιών στην επιχείρηση για θέµατα επιχειρηµατικής
λειτουργίας ή προσωπικού, κ.α.
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β) Ενέργειες κατάρτισης: κατάρτιση / επανακατάρτιση του
προσωπικού, κατάρτιση συνδυασµένη
περιτροπής εργασία και κατάρτιση.

µε

εργασία

ή

εκ

Κατά τη διαµόρφωση του συνολικού προτεινόµενου
προϋπολογισµού από την επιχείρηση, είναι υποχρεωτική η
σύνδεση των προβλεπόµενων δαπανών µε τις παρακάτω
κατηγορίες επιλέξιµων δαπανών:
Α) Υπηρεσίες Συµβούλων. Στην κατηγορία αυτή, οι δαπάνες
αφορούν:
•
Τεχνική βοήθεια (σύνταξη σχεδίου προσαρµογής, σύνταξη
φακέλου υποβολής, επίβλεψη υλοποίησης του σχεδίου και
σύνταξη των περιοδικών εκθέσεων καθώς και της τελικής
έκθεσης – αναφοράς).
•
∆απάνες παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών στην
επιχείρηση για θέµατα επιχειρηµατικής λειτουργίας,
ή
προσωπικού ή σε οργανωτικά συστήµατα-διαδικασίες.
•
H αµοιβή του Συµβούλου Προσαρµογής υπολογίζεται ως
εξής: 150 ευρώ ανά εργαζόµενο (x) επί το συνολικό αριθµό
απασχολουµένων της επιχείρησης. (ελάχιστη Αµοιβή 750
ευρώ – µέγιστη 5.000 ευρώ.
Β) Ενέργειες Κατάρτισης. Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει τις
δαπάνες:
•
∆απάνες
πιστοποιηµένων
Κέντρων
Επαγγελµατικής
Κατάρτισης (ΚΕΚ)
•
∆απάνες καταρτιζοµένων (Αµοιβές καταρτιζοµένων )
•
∆απάνες επιχείρησης (δαπάνες υλοποίησης της πρακτικής
άσκησης στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, πρώτες ύλες
πχ γραφική ύλη ή αποσβέσεις εξοπλισµού)
Το Μέσο Ωριαίο Κόστος (Μ.Ω.Κ.), υλοποίησης του προγράµµατος
κατάρτισης ανά καταρτιζόµενο ανέρχεται µέχρι το ποσό των
δεκαέξι (16,00) Ευρώ, εκ των οποίων πέντε (5) ευρώ ανά ώρα
κατάρτισης είναι το εκπαιδευτικό επίδοµα για κάθε καταρτιζόµενο,
και το υπόλοιπο ποσό αφορά στην αµοιβή του ΚΕΚ για τις
δαπάνες υλοποίησης της κατάρτισης και δαπάνες της
επιχείρησης για πρόσθετη παροχή σε πρώτες ύλες, αποσβέσεις
εξοπλισµού και λοιπές δαπάνες για την υλοποίηση της πρακτικής
άσκησης.
Γ) ∆ηµιουργία Νέας/ων Θέσης/εων εργασίας
Για τη δηµιουργία νέας/νέων θέσης/θέσεων εργασίας (1 ΕΜΕ),
προβλέπεται η κάλυψη του µισθολογικού κόστους για δώδεκα
(12) µήνες µέχρι του ποσού των 15.000€.
Η διάρκεια υλοποίησης των ολοκληρωµένων σχεδίων
παρέµβασης δεν µπορεί να ξεπερνά τους είκοσι τέσσερεις (24)
µήνες από την ηµεροµηνία ένταξής τους.
∆εν µπορούν να υπαχθούν :
•
Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τοµείς της
αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, που εµπίπτουν στον
Κανονισµό (ΕΚ) αριθ.104/2000 του Συµβουλίου.
•
Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή
παραγωγή γεωργικών προϊόντων.
•
Επιχειρήσεις όπως φροντιστήρια, εργαστήρια ή κέντρα
ελευθέρων σπουδών, φαρµακεία, επιχειρήσεις που
λειτουργούν αποκλειστικά και µόνο τις βραδινές ώρες (10
µ.µ. – 6 π.µ), καθώς και επιχειρήσεις που παρέχουν
ψυχαγωγικές υπηρεσίες µαζικού χαρακτήρα
(νυχτερινά
κέντρα διασκέδασης) τυχερά, ψυχαγωγικά ή ηλεκτρονικά
παιχνίδια και συναφή αυτών.
•
Επιχειρήσεις που αναπτύσσονται ή δραστηριοποιούνται στο
πλαίσιο σύµβασης franchising (δικαιόχρησης).
Επισηµάνσεις για τη συµµετοχή των επιχειρήσεων στο
πρόγραµµα
Στο πρόγραµµα δύναται να συµµετάσχουν επιχειρήσεις που
έχουν υποβάλει αίτηση - έχουν ενταχθεί στο νέο επενδυτικό νόµο
ή έχουν εξασφαλίσει δάνεια µέσω ΕΤΕΑΝ, JEREMIE, ή έχουν
ενταχθεί σε προγράµµατα του ΕΣΠΑ υπό την προϋπόθεση το
σύνολο της δηµόσιας χρηµατοδότησης που έλαβαν να µην
υπερβαίνει τον κανόνα De Minimis.

Υποβολή Αιτήσεων Συµµετοχής
Οι αιτήσεις για τη συµµετοχή των επιχειρήσεων µπορούν να
η
Νοεµβρίου 2011 έως την 15
υποβάλλονται από την 15
Ιανουαρίου 2012, ηλεκτρονικά µέσω του διαδικτυακού τόπου
www.ependyseis.gr
H προσκόµιση των δικαιολογητικών απαιτείται µετά την ένταξή
των προτάσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Οδηγό του
Προγράµµατος .
Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη συµµετοχή τους στο
πρόγραµµα, το έντυπο υποβολής όπως και τα έντυπα του
προγράµµατος, οι υποψήφιοι επενδυτές µπορούν να
απευθύνονται/ενηµερώνονται από:
α) τους δικτυακούς τόπους :
•
του ΥΠΟΙΑΝ (www.mindev.gr),
•
της ΕΥ∆/ΕΠΑΕ (www.antagonistikotita.gr),
•
του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr),
•
του ΕΣΠΑ ( www.espa.gr, www.ependyseis.gr/mis ),
•
του ΕΑΑΠ (www.epeaa.gr)
β) στην ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ (Μαρίνου Αντύπα 41, Θέρµη
Θεσσαλονίκης,
τηλ. 2310-480000, ιnfo@e-kepa.gr, www.ekepa.gr)
γ) στο Βιοτεχνικό επιµελητήριο Θεσσαλονίκης ( Αριστοτέλους 27,
ο
3 , τµήµα Βιοτεχνικών Θεµάτων, τηλ: 2310-241383,e-mail:
sme@veth.gov.gr, site: www.veth.gov.gr
δ) Από το Γραφείο Πληροφόρησης της ΕΥ∆-ΕΠΑΕ στο
τηλ.8011136300.
Εκθέσεις στο Κόσµο
38η ∆ιεθνής Έκθεση
Πόλη : Βαγδάτη, Ιράκ
1 – 10 Νοεµβρίου 2011
Εκθέµατα : Αναδόµηση, επενδύσεις & εµπόριο σε ένα
αναπτυσσόµενο Ιράκ
Πληροφορίες : Πρεσβεία Ιράκ στην Αθήνα, τηλ. & fax: 210
6717185 e-mail: iraqath@otenet.gr
∆ιεθνής Έκθεση PETROLEUM EXHIBITION & CONFERENCE
2011
Πόλη: Άµπου Ντάµπι-ΗΑΕ
5 – 8 Νοεµβρίου 2011
Εκθέµατα: Ενέργεια Πληροφορίες: www.adipec.com
VISION
Πόλη : Στουτγάρδη, Γερµανία
8 – 10 Νοεµβρίου 2011
Εκθέµατα: Τεχνολογία
ΟΠΕ, τηλ.: 2109982131, milik@hepo.gr , www.hepo.gr
COSMOPROF ASIA
Πόλη : Χονγκ-Κονγκ Ηµεροµηνία: 9 – 11 Νοεµβρίου 2011
Εκθέµατα: Αρώµατα & Καλλυντικά
ΟΠΕ, τηλ.: 2109982131, milik@hepo.gr , www.hepo.gr
∆ιεθνής Έκθεση JEWELLERY WEEK 2011
Πόλη: Ντουµπάι-ΗΑΕ Ηµεροµηνία: 10 – 13 Νοεµβρίου 2011
Εκθέµατα: Κόσµηµα Πληροφορίες: www.jewelleryshow.com
Έκθεση AIR SHOW 2011
Πόλη: Ντουµπάι-ΗΑΕ Ηµεροµηνία: 13 – 17 Νοεµβρίου 2011
Εκθέµατα: Αεροπλοΐα Πληροφορίες: www.dubaiairshow.aero
Ζητήσεις Συνεργασίας
COLMAR – RESSORTS A LAMES
BP 2, Z.I., 5080 Teboulba – Tusisie
Τηλ 00216 73479177-179-300 fax 00216 73479302
marketing@colmar.com.tn www.colmar-groupe.com
εισαγωγή ακατέργαστου χάλυβα/χελωνών χάλυβα, αξεσουάρ
από κράµα χαλκού/αλουµινίου & µηχανές επεξεργασίας χάλυβα
TEX SYSTEM
Vente Tissue Italien, Route de Sfax km 108, 4015 Beni Rabiaa –
Tunisie τηλ. 00216 73288310 fax. 00216 73288311
texsystem@topnet.tn www.texsystemsarl.com
denim 8oz-14oz, µπλε, 100% βαµβάκι ή βαµβάκι & ελαστάν,
καπαρντίνα PTT fixe 180gr-380gr, 100% βαµβάκι ή βαµβάκι &
ελαστάν
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