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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

Επιστολή του ΒΕΘ στον Γ. Παπανδρέου
Την ανάγκη να µην επιβληθούν µέτρα έκτακτου χαρακτήρα, τα οποία, αναπόφευκτα, θα λειτουργήσουν,
αιφνιδιαστικά για τον επιχειρηµατικό κόσµο επισηµαίνει το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ)
σε επιστολή του προς τον πρωθυπουργό, Γ. Παπανδρέου.
«Με δεδοµένο ότι τα δηµόσια οικονοµικά της χώρας µας είναι ιδιαίτερα αποθαρρυντικά και η χώρα µας βρίσκεται
στον προθάλαµο για µία εξαιρετικά αυστηρή επιτήρηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα όποια έκτακτα µέτρα
θα πρέπει να βρίσκονται σε πλήρη αντιστοιχία περιθωρίων και δυνατοτήτων δηµιουργίας πλούτου και κέρδους
ενώ παράλληλα δεν θα πρέπει να αποτελούν λύσεις άµεσου αποτελέσµατος. Πριν τεθούν σε λειτουργία τα νέα
φορολογικά µέτρα θα πρέπει να ξεκινήσει η καταπολέµηση της φοροδιαφυγής. ∆υστυχώς φοροδιαφεύγουν
πάντα οι ίδιοι και κάποιοι αποτελούν τα µόνιµα υποζύγια των φορολογικών βαρών» αναφέρεται στην επιστολή.
«Απαιτείται ένταση του φοροεισπρακτικού µηχανισµού και επιδίωξη της διεύρυνσης της φορολογικής βάσης
µε τη σύλληψη της φοροδιαφυγής. Στη µάχη τη ς φοροδιαφυγής θα πρέπει να γίνουν επιτροπές µε επικεφαλής
εισαγγελέα προκειµένου να εξασφαλιστεί η διαφάνεια και να µην γίνονται συναλλαγές όπως γίνεται επί δεκαετίες. Με την ενδελεχή
διασταύρωση των στοιχείων δεν θα την ‘πληρώνουν’ συνεχώς οι σωστοί επαγγελµατίες» συνεχίζει η επιστολή.
Αναφορικά µε την τακτοποίηση των ηµιυπαίθριων χώρων αναφέρεται ότι «η απόφαση της κυβέρνησης να παγώσει το θέµα για έξι µήνες
έχει επιφέρει αναστάτωση στην αγορά, η οποία µοιάζει να µπαίνει ξανά σε ύφεση µετά από µία περίοδο µικρής ανάκαµψης. Τόσο οι
επιχειρηµατίες που δραστηριοποιούνται στον κατασκευαστικό κλάδο όσο και οι εν δυνάµει αγοραστές ακινήτων θα πρέπει να γνωρίζουν τι
µέλλει γενέσθαι (θα καταργηθεί ή όχι το µέτρο). Σε διαφορετική περίπτωση το µόνο που επιτυγχάνεται είναι να τηρείται στάση αναµονής
προκαλώντας αλυσιδωτά προβλήµατα στο οικοδοµικό χώρο».
Το ΒΕΘ θεωρεί ότι πρέπει να εκλείψουν οι αυθαιρεσίες και να εφαρµοστεί µε κάποιες βελτιώσεις ο νόµος Σουφλιά για την τακτοποίηση
των ηµιυπαίθριων χώρων.
«Τέλος, σχετικά µε την κατάργηση του µέτρου της απόσυρσης των ΙΧ.
Η απόφαση αυτή επιφέρει ένα µούδιασµά στην αγορά ενώ αρκετοί ιδιοκτήτες που έδωσαν τα οχήµατα τους για απόσυρση, την τελευταία
στιγµή, βρίσκονται στον αέρα. Καθηµερινά δεχόµαστε διαµαρτυρίες από επιχειρήσεις µέλη µας. ∆εν είναι δυνατόν η αγορά να λειτουργεί
µε δύο µέτρα και δύο σταθµά. Ο προηγούµενος νόµος προέβλεπε την αύξηση των τελών (πράσινα) και παράλληλα επιδότηση για την
απόσυρση. Από τη στιγµή που αποφασίστηκε η κατάργηση της απόσυρσης θα έπρεπε να ακυρωθούν και οι αυξήσεις στα τέλη. Αν η
αύξηση των τελών γίνεται αποκλειστικά για φοροεισπρακτικούς λόγους τότε θα πρέπει να γίνει τιµαριθµικά µε βάση το καθεστώς που
ίσχυε.
Ζητούµε να ισχύσει νέα απόσυρση, αφού προηγηθεί διάλογος, να µπει ένα ηλικιακό πλαφόν 20ετίας, να αφορά αυτοκίνητα που ρυπαίνουν
και να δοθούν κίνητρα για απόσυρση µόνο σε αυτή την κατηγορία. Εκτιµούµε ότι µε τον τρόπο αυτό θα υπάρξει σηµαντικό περιβαλλοντικό
όφελος ενώ η επιχειρηµατικότητα (συνεργεία, έµποροι ανταλλακτικών και αυτοκινήτων) δεν θα δεχτεί άλλους κλυδωνισµούς» καταλήγει η
επιστολή.
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ΖΗΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Επωνυµία: «Mahindra» Επιθυµητή Συνεργασία: Εισαγωγή
ελαιόλαδου και εξαγωγή γαλακτοκοµικών προϊόντων.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Katya Angelova, Ms. Silvia
Nesterova
Τηλ /Fax: +359 66 80 40 94
Mobile: +359 896 742 513 Katya Angelova
Mobile: +359 896 063 503 Silvia Nesterova
E-mail: mahindragabrovo@abv.bg

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΕΛΓΙΟ
Από το Γραφείο του Συµβούλου των Οικονοµικών και
Εµπορικών Υποθέσεων στο Βέλγιο έχει αποσταλεί ο οδηγός
επιχειρείν “Doing Business in Belgium”,ο οποίος περιέχει 1.
Γενικές Πληροφορίες για το Βέλγιο, 2. Γενική
Επισκόπηση της Βέλγικης Οικονοµίας, 3. Πληροφορίες
για το Βέλγικο Εξωτερικό Εµπόριο και 4. τις Άµεσες
Ξένες Επενδύσεις, Ο οδηγός έχει επίσης αναρτηθεί στο
www.agora.mfa.gr
Για
περισσότερες
πληροφορίες
οι
ενδιαφερόµενοι
επιχειρηµατίες µπορούν να απευθύνονται στο Τµήµα
Βιοτεχνικών Θεµάτων του ΒΕΘ.

Επωνυµία: «H-Vision», HR Consulting Company Επιθυµητή
Συνεργασία: Συνεργασία µε ελληνικές εταιρείες για παροχή
συµβουλών
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ivan Govedarski
∆ιεύθυνση: 33, Br.Buxton Blvd, B,3, Sofia 1618
Τηλ /Fax: +359 2 850 10 45, +359 2 489 03 93
Mobile: +359 886 031 691
E-mail: ivan.govedarski@h-vision.net Web: www.H-Vision.com

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ
ΚΥΠΡΟΥ

Επωνυµία: «SENTERA CONTROLS» Επιθυµητή Συνεργασία:
Εξαγωγές ηλεκτρικών µηχανισµών ελέγχου για θέρµανση, ψύξη
και εξαερισµός
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: eng. Mihail Ivanov
∆ιεύθυνση: Sentera Thracia Ltd 1,Tsar Boris III Obedinitel blvd.
BG-4004 Plovdiv, Bulgaria
Τηλ: +359 (0) 32 60 18 41 Fax: +359 (0) 32 60 18 44
Mobile: +359 (0) 885 510 530
E-mail: m.ivanov@sentera-controls.com Web: www.senteracontrols.com

Από το Γραφείο του Συµβούλου Οικονοµικών & Εµπορικών
Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Κύπρο έχει
αποσταλεί ανακοίνωση για την προκήρυξη διαγωνισµού του
Υπουργείου Οικονοµικών της Κύπρου για την προµήθεια:
∆ιάφοροι τύποι σεντονιών και ορισµένα άλλα είδη
Κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων στις 11.12.2009 [Α.Π.
2009Τ0102]
Κόλλα για πλακάκια στις 22.12.2009 [Α.Π.
2009Τ0103]
Για περισσότερες πληροφορίες οι προκηρύξεις όλων των
διαγωνισµών είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα του Τµήµατος
Κρατικών Αγορών και Προµηθειών (www.mof.gov.cy/dgps)

Ονοµατεπώνυµο: «Todor
Adjarov, PhD» Επιθυµητή
Συνεργασία: Εισαγωγή συσκευών καθαρισµού και φίλτρων
νερού, εξαγωγές, join-venture.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Todor Adjarov, PhD
E-mail: todor_adjarov@abv.bg Web: www.adjarov.hit.bg

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ
Από το Γραφείο του Συµβούλου των Οικονοµικών και
Εµπορικών Υποθέσεων στο Βέλγιο έχει αποσταλεί η ετήσια
έκθεση του έτους 2008 για την οικονοµία του Βελγίου και τις
διµερείς οικονοµικές σχέσεις, η οποία αναφέρεται σε γενικές
πληροφορίες για το Βέλγιο [ πληθυσµό, έκταση, κυριότερες
πόλεις, υποδοµή , κυριότερα λιµάνια], στην γενική
επισκόπηση της βελγικής οικονοµίας [ ακαθάριστο εγχώριο
προϊόν (ΑΕΠ) , κατά κεφαλή ΑΕΠ, πληθωρισµός,
δηµοσιονοµικό έλλειµµα, δηµόσιο χρέος, αγορά εργασίας],
στο βελγικό εξωτερικό εµπόριο[ σύνολο εισαγωγών σε εκατ.
ευρώ, διµερές εµπόριο Ελλάδας- Βελγίου, διµερές συµβατικό
πλαίσιο] και στις άµεσες ξένες επενδύσεις στο Βέλγιο.
Για
περισσότερες
πληροφορίες
οι
ενδιαφερόµενοι
επιχειρηµατίες µπορούν να απευθύνονται στο Τµήµα
Βιοτεχνικών Θεµάτων του ΒΕΘ.

Επωνυµία: «Meteor», Ξυλουργικές Εργασίες
Επιθυµητή Συνεργασία: Εξαγωγή ξυλείας, µικρές και µεγάλες
παλέτες, ξυλοκάρβουνα, ξύλα για κάψιµο.
∆ιεύθυνση: Xemus 6ª , Gabrovo Τηλ: +0359 897 772 684
Επωνυµία: «DHOLLANDIA», Κινητήρες D.C. motors (Tail lifts
and passenger lifts).
Επιθυµητή Συνεργασία: Συνεργασία για εισαγωγές και
εξαγωγές Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Nadia Kostova
∆ιεύθυνση: 2,Nikolai Haitov Str. ent. B, fl.2 ,1113 Sofia
Τηλ: +359 2 870 42 76 Fax: +359 2 917 39 68
E-mail: Kostova@dhollandia.bg Web: www.dhollandia.bg
Ονοµατεπώνυµο:«Georgi Chervev, διευθυντής οικονοµικής
εφηµερίδας.» Επιθυµητή Συνεργασία: : Ελληνικές εταιρείες που
θέλουν να διαφηµιστούν στην εφηµερίδα του.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Georgi Chervev , Sofia
Υπεύθυνος Επικοινωνίας 2 : Mr. Blagoiy Poryazov , Plovdiv
Τηλ: +359 2 926 63 73 Τηλ 2 : +359 886/50 70 20
E-mail: scci@scci.bg E-mail 2 : b.i.p@mail.bg

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
 ΚΟΣΟΒΟ
“EXPOKOS 2009 International Fair”
Εκθέµατα: Γενική έκθεση Ηµεροµηνία: 5-9 Μαΐου 2010
Πληροφορίες : τηλ.+381 38 220 003 / 44 629916 fax: +381
38 225 092 mobile:+377 44 629916
e-mail: nexhi@ceokos.com www.ceokos.com
 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
“CHOSE THE BULGARIAN” Εκθέµατα: Γενική Έκθεση
Ηµεροµηνία: 25-29 Νοεµβρίου 2009

Ονοµατεπώνυµο: «Βεσελίνα Παβλόβα & Πέτκο Παβλόβ»
Επιθυµητή Συνεργασία: Εξαγωγή βοτάνων και ξηρών φρούτων.
Τηλ: +359888414470 +359896402136
E-mail: billerpavlovi@abv.bg
Επωνυµία: «METECO» Επιθυµητή Συνεργασία: Εξαγωγή
συστηµάτων και φίλτρων καθαρού αέρα, που είναι κατάλληλα
για βιοµηχανικά εργοστάσια και περιοχές στην Ελλάδα.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Greta Doncheva, dipl. eng
∆ιεύθυνση: 26, Boriana Str. Ovcha Kupel , Sofia 1618 Bulgaria
Τηλ: +359 2 955 54 93 Fax: +359 2 955 54 95
Mobile: +359 884 168 500, +359 887 226 033
E-mail: gdoncheva@dir.bg Web: www.meteco-bg.com

“BalPEx” Εκθέµατα: Εκτυπώσεις – Εξοπλισµός
Συσκευασίας
Ηµεροµηνία: 26-28 Νοεµβρίου 2009
“NATIONAL AGRARIAN SEMINAR” Εκθέµατα: Γεωργία
Ηµεροµηνία: 1-3 ∆εκεµβρίου 2009
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“CHRISTMAS BAZAAR” Εκθέµατα: Γενική Έκθεση
Ηµεροµηνία: 12-31 ∆εκεµβρίου 2009

Αρ.Πρωτοκόλλου

Περιγραφή

Ανάλυση Προέλευσης

∆000814

24-11-2009 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
(ΤΗΛ: 2310-891233)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

∆000815

03/12/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
(ΤΗΛ: 210-5270831)

∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

∆000816

10/12/2009 ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, ΕΞΟΜΟΙΩΤΕΣ ΠΥΡΓΟΥ
(ΤΗΛ: 210-8194646)

Α.Σ.∆.Υ.Σ. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ

∆000821

15/12/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΩΝ
PIELSTIC
ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
(ΤΗΛ: 210-5531588)

∆000820

18/12/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΕΛΑΙΩΝ SAE 40
(ΤΗΛ: 210-5572913)

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

∆000819

11/01/2009 ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΡΤΩΝ Η/Ν ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
(ΤΗΛ: 210-5531425)

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

∆000818

13/01/2009 ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΑΦΗΣ
ΕΙ∆ΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
(ΤΗΛ: 210-5531425)

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

∆000817

14/01/2010 ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
(ΤΗΛ: 210-5531425)

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

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