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Επιστολή του ΒΕΘ στον Πρωθυπουργό

Το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο
Θεσσαλονίκης
στο πλαίσιο των προσπαθειών του για την έγκυρη
πληροφόρηση & ενηµέρωση των µελών του,
σας προσκαλεί να παρακολουθήσετε την ενηµερωτική
εκδήλωση
που διοργανώνει σε συνεργασία µε το Σωµατείο
Επιγραφοποιών ( ΣΕΚΗΦΕ Βόρειας Ελλάδας )
τη Τετάρτη 16 ∆εκεµβρίου 2009 στις 19:30
[αίθουσα συνεδριάσεων Β.Ε.Θ., Αριστοτέλους 27, 4ος ορ.]
κατά την διάρκεια της οποίας θα παρουσιαστούν
Φορολογικά και Ασφαλιστικά θέµατα
καθώς και τα προγράµµατα επιδοτήσεων του ΕΣΠΑ
που αφορούν Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις
Οµιλητές :
Σωπασής Ιωάννης Ειδικός συνεργάτης του ΒΕΘ σε θέµατα
ασφάλισης & εργασιακά
Ντόγκας Γεώργιος Ειδικός συνεργάτης του ΒΕΘ σε θέµατα
φορολογικά, οικονοµικά
Τσιτσόπουλος Ιωάννης Ειδικός Συνεργάτης του ΒΕΘ σε θέµατα
προγραµµάτων

Την ανάγκη επίσπευσης των διαδικασιών για τη
µετεγκατάσταση της ∆ΕΘ, τη χωροθέτηση της
Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτοµίας και την
ης
επέκταση της 6 προβλήτας, έργων που θα
δώσουν αναπτυξιακή ώθηση στη Θεσσαλονίκη,
ζητά µε επιστολή του προς τον πρωθυπουργό,
Γ. Παπανδρέου, το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο
Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ).
«Βλέπουµε µία πόλη που κινδυνεύει να χάσει το τρένο της
ανάπτυξης καθώς οι σχεδιασµοί περί µητροπολιτικού κέντρου
φαίνεται να µένουν στα λόγια» αναφέρεται στην επιστολή.
«Η ∆ΕΘ αποτελεί αναµφίβολα σηµείο αναφοράς για τη
Θεσσαλονίκη και το διεθνές της προφίλ. Ένα νέο εκθεσιακό
κέντρο στη δυτική πλευρά της πόλης θα δώσει την ευκαιρία στη
∆ΕΘ να διεκδικήσει µεγαλύτερο κοµµάτι της εκθεσιακής πίτας που
σήµερα µοιράζεται στα εκθεσιακά κέντρα της Αθήνας και της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Το προηγούµενο διάστηµα έγινε
ενδελεχής µελέτη των περιοχών που είχαν προκριθεί ως
καταλληλότερες για τη µετεγκατάσταση της ∆ΕΘ από την
Επιτροπή για την Μετεγκατάσταση της Έκθεσης και τον τότε
υπουργό Μακεδονίας - Θράκης, Σ. Καλαφάτη. Υπήρξε απόφαση
των φορέων, συνεπικουρουµένη και από τα κόµµατα της τότε
αντιπολίτευσης (µεταξύ των οποίων και του ΠΑΣΟΚ), για τη
χωροθέτηση της ∆ΕΘ στο οικόπεδο του ΤΕΙ Σίνδου»
επισηµαίνεται στην επιστολή.
Σελ 2

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης, µε την υπ’αρ.
1/2009 διακήρυξή του και σύµφωνα µε απόφαση του
∆ιοικητικού του Συµβουλίου, προκηρύσσει δηµόσιο ανοικτό
διαγωνισµό σε ευρώ, µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο
κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για την ανάθεση έκδοσης του
δίµηνου περιοδικού του «ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ».
Οι εργασίες αφορούν τα εξής: Εκτύπωση –παραγωγή φιλµς
Προµήθεια απαραίτητου χαρτιού Εκτύπωση περιοδικού και
εξωφύλλου Βιβλιοδεσία Συσκευασία – επικόλληση ετικετών –
µεταφορά περιοδικών στα ΕΛΤΑ
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί στις 11 Ιανουαρίου 2010,
ηµέρα ∆ευτέρα, και ώρα 10:00π.µ. ενώπιον της Πενταµελούς
Επιτροπής Προµηθειών στα γραφεία του Βιοτεχνικού
Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης, Αριστοτέλους 27 (3ος
όροφος), Θεσσαλονίκη.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τη διακήρυξη του
διαγωνισµού από τα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου
Θεσσαλονίκης, καταβάλλοντας παράβολο ποσού 15 ευρώ.
Πληροφορίες σχετικά µε την διακήρυξη παρέχονται από το
Β.Ε.Θ., Αριστοτέλους 27 , 3ος όροφος, 54624 Θεσσαλονίκη
Τµήµα ∆ιοικητικών Υπηρεσιών,
Αρµόδιος: κ. Γ. ∆εληχάτσιος, Τηλ: 2310272502
ή
Γραφείο ∆ηµοσίων Σχέσεων,
Αρµόδια κ. Α. Κανταρτζοπούλου, Τηλ.: 2310271708

Από τον Εµπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης ανακοινώθηκε το
Ωράριο λειτουργίας των εµπορικών καταστηµάτων, κατά τη
διάρκεια των εορτών.
Τροποποιείται το ωράριο λειτουργίας των εµπορικών
καταστηµάτων της Θεσσαλονίκης κατά την περίοδο των
χριστουγεννιάτικων εορτών. Σύµφωνα µε τον Εµπορικό Σύλλογο
της πόλης (ΕΣΘ), η αγορά κατά τις ηµέρες των εορτών θα
λειτουργεί ως εξής:
∆ευτέρα 14/12 έως Παρασκευή 18/12 : 10 πµ – 9 µµ
Σάββατο και Κυριακή 19 και 20/12 : 10 πµ – 8 µµ
∆ευτέρα 21/12 έως Τετάρτη : 10 πµ – 9 µµ
Πέµπτη 24/12/2009 (παραµονή Χριστουγέννων): 10 πµ – 6 µµ
Παρασκευή 25/12, Σάββατο 26/12 και Κυριακή 27/12: ΚΛΕΙΣΤΑ
∆ευτέρα 28/12 έως Τετάρτη 30/12 : 10 πµ – 9 µµ
Πέµπτη 31/12 : 10 πµ – 4 µµ
Παρασκευή 1/1 (Πρωτοχρονιά) τα καταστήµατα θα είναι ΚΛΕΙΣΤΑ
όπως και το Σάββατο 2/1 σε αντικατάσταση της Κυριακής 20/12.
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Επιστολή του ΒΕΘ στον Πρωθυπουργό
Ενηµερωτική
εκδήλωση
του
Β.Ε.Θ.
σε συνεργασία µε το
Σωµατείο
Επαγγελµατιών
Αδειούχων
Ψυκτικών
και
Κλιµατιστικών
Εγκαταστάσεων
Ν. Θεσσαλονίκης

Όπως σηµειώνει το ΒΕΘ, µε την εν λόγω απόφαση
εξασφαλίζεται ισόρροπη ανάπτυξη στη Θεσσαλονίκη και
αποδεσµεύονται για άλλες χρήσεις τα περίπου 200 στρµ., που
σήµερα καταλαµβάνει η ∆ΕΘ ενώ στο χώρο που σήµερα
αναπτύσσεται θα µπορούσε να δηµιουργηθεί ένα µητροπολιτικό
πάρκο.
Το ΒΕΘ υπογραµµίζει ότι στο πλαίσιο της διεκδίκησης της
ΕXPO 2008 o φάκελος υποψηφιότητας που κατατέθηκε
πρότεινε τη δηµιουργία ενός νέου εκθεσιακού κέντρου στην
περιοχή του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.
ης
Σηµειώνεται ότι στο διοικητικό συµβούλιο της 29 Οκτωβρίου
του 2008, το ΒΕΘ προέκρινε ως επικρατέστερη επιλογή τη
δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης.
Αναφερόµενο το Επιµελητήριο στην ΑΖΚ τονίζει ότι «µε την
υλοποίηση της, η Θεσσαλονίκη θα µπορούσε να αποκτήσει νέα
εφόδια για να διεκδικήσει µε αξιώσεις µεγαλύτερη ανάπτυξη και
αναγνωρισιµότητα. Αν και το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας
έχει κάνει τις προβλεπόµενες ενέργειες σχετικά µε τη
χωροθέτηση της Ζώνης, τα κίνητρα, τα κριτήρια ένταξης των
επιχειρήσεων και την εξασφάλιση διαχειριστικής της επάρκειας,
εντούτοις επί του παρόντος εκκρεµούν διάφορες κινήσεις που
θα πρέπει να γίνουν από την πλευρά της Πολιτείας. Ενδεικτική,
των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων που θα µπορούσε να
προσφέρει στην περιοχή η δηµιουργία της Ζώνης Καινοτοµίας,
είναι η επίσκεψη εκπροσώπων της Boeing».

Το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των
προσπαθειών του για την έγκυρη πληροφόρηση & ενηµέρωση
των ενδιαφεροµένων, πραγµατοποίησε ενηµερωτική εκδήλωση
που διοργάνωσε
σε συνεργασία µε το Σωµατείο
Επαγγελµατιών Αδειούχων Ψυκτικών και Κλιµατιστικών
Εγκαταστάσεων
Ν.
Θεσσαλονίκης
Η
εκδήλωση
πραγµατοποιήθηκε την Τετάρτη 9 ∆εκεµβρίου 2009 κατά τη
διάρκεια της οποίας παρουσιαστήκαν τα προγράµµατα
επιδοτήσεων του ΕΣΠΑ που αφορούν την ενίσχυση των
µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων και έγινε ενηµέρωση
για θέµατα ασφάλισης & εργατικού δικαίου.

ΖΗΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η Πακιστανική επιχείρηση "Onstyle Sports , Sialkot (Mr
malaika ) " που δραστηριοποιείται στον τοµέα κατασκευής
Σκωτσέζικης στολής – αξεσουάρ σκωτσέζικης στολής
ζητά
συνεργασία µε ελληνικές επιχειρήσεις.
Πληροφορίες: Mr Malaika E-Mail: onstylesports@hotmail.com

Για το λιµάνι της Θεσσαλονίκης το ΒΕΘ ζητά την άµεση
ης
επέκταση της 6 προβλήτας σηµειώνοντας ότι «προκειµένου
να ενισχυθεί ο στρατηγικός ρόλος του ΟΛΘ θα πρέπει να
αναβαθµιστεί το σύνολο των υποδοµών του, να εφαρµοστεί
ανταγωνιστική τιµολογιακή πολιτική και αποδοτικότερη
εκµετάλλευση των χώρων της ζώνης του. Το λιµάνι πρέπει να
ενταχθεί στην ευρύτερη εφοδιαστική αλυσίδα. Η ένταξη θα
επιτευχθεί µέσω της δηµιουργίας οδικών - σιδηροδροµικών
συνδέσεων στην ενδοχώρα του λιµανιού».
Τέλος, το ΒΕΘ ζητά την άµεση ενεργοποίηση του ΕΣΠΑ 2007
– 2013 σηµειώνοντας ότι «τα κεφάλαια του ΕΣΠΑ µπορούν
να συνεισφέρουν σηµαντικά σε ότι αφορά τα προγράµµατα
ενίσχυσης της έρευνας και της καινοτοµίας καθώς και των
δράσεων για τον εκσυγχρονισµό των µικροµεσαίων
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη Βόρεια Ελλάδα».
«Όλα τα παραπάνω ζητήµατα, στα οποία, µάλιστα, και η
σηµερινή
κυβέρνηση
συµφωνούσε,
θα
πρέπει
να
δροµολογηθούν χωρίς άλλες καθυστερήσεις ώστε να µπορέσει
και ο επιχειρηµατικός κόσµος να βοηθηθεί και η Θεσσαλονίκη
να διαδραµατίσει το ρόλο που της αξίζει» καταλήγει η επιστολή
του ΒΕΘ.

Η Πακιστανική επιχείρηση "Fairtext , Karachi Mr M Ali "
που δραστηριοποιείται στον τοµέα κατασκευής υφασµάτων
στολής ζητά συνεργασία µε ελληνικές επιχειρήσεις.
Πληροφορίες: Ms M Ali Tel: +92-21-34386002 Fax:+92-2134541546 E-mail: fairtex@cyber.net.pk

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ
ΑΛΒΑΝΙΑ
To
Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας στα Τίρανα απέστειλε
ενηµερωτικό δελτίο που περιλαµβάνει στοιχεία για την
οικονοµία της Αλβανίας, πρόσφατες εξελίξεις εµπορικού
ενδιαφέροντος και διεθνείς συνεργασίες.
Για
περισσότερες
πληροφορίες
οι
ενδιαφερόµενοι
επιχειρηµατίες µπορούν να απευθύνονται στο γραφείο ΟΕΥ στα
Τίρανα :
τηλ +35542228980 +35542247323 fax :
+35542228979 e-mail: ecocom_tirana@mfa.gr
ΣΚΟΠΙΑ
To Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας στα Σκόπια απέστειλε την
ετησία έκθεση 2008 , για την Οικονοµία της ΠΓ∆Μ και τις
διηµερείς οικονοµικές σχέσεις της µε την Ελλάδα.
Για
περισσότερες
πληροφορίες
οι
ενδιαφερόµενοι
επιχειρηµατίες µπορούν να απευθύνονται στο γραφείο ΟΕΥ στα
Σκόπια : τηλ +3892 3129456 +3892 3129458fax: +3892
3129441 e-mail: ecocom-skopje@mfa.gr καθώς και στο ΒΕΘ
τµήµα βιοτεχνικών θεµάτων τηλ.2310241383 fax. 2310241668
EMAIL:sme@veth.gov.gr
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ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Τo Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σόφια
απέστειλε ενηµερωτικό δελτίο µε προκηρύξεις διαγωνισµών
κρατικών προµηθειών που αφορούν:
1. Αγορά και παράδοση µετρητών νερού και ανταλλακτικών
αυτών (4-1-2010).
2. Αξιοποίηση
µεθοδολογίας
για
την
ολοκλήρωση
ηλεκτρονικού συστήµατος διοίκησης – Ανάπτυξη ενός
ενοποιηµένου περιβάλλοντος διοίκησης και αναφορά
ηλεκτρονικών διαχειριστικών υπηρεσιών σε πραγµατικό
χρόνο. Υλοποίηση και δοκιµή του συστήµατος, διεξαγωγή
συνεχιζόµενης εκπαίδευσης του προσωπικού (8-1-2010).
3. Αξιοποίηση πληροφορικού συστήµατος και καταγραφές της
Επιτροπής Ελέγχου του Συστήµατος Επικοινωνιών,
σχετικά µε την αξιοποίηση εφαρµογών software
ειδοποίησης, αδειών και καταγραφών ώστε να παρέχει
ανταγωνιστικές υπηρεσίες διαχείρισης, ηλεκτρονικά, σε
πολίτες και επιχειρήσεις (5-1-2010).
4. Κατασκευή των περιφερειακών δρόµων στη περιοχή του
“Cherno more” (14-01-20010)
5. Κατασκευή και αναµόρφωση του αποχετευτικού δικτύου
στο ∆ήµο του Blagoevgrand (11-01-2010)
6. Προµήθεια & εγκατάσταση εξοπλισµού για «ανακατασκευή
& ανακαίνιση δυο πολιτιστικών κέντρων του δήµου LOW»
(12-01-2010)
7. Μεταφορά , συναρµολόγηση τοποθέτηση , λειτουργία
εκπαίδευση & συντήρηση της συσκευης αιµοκάθαρσης και
του εξοπλισµού της. Νοσοκοµείο Sv. Georgi Plovdiv . (1401-2010)
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 κα Ιωάννα Σωτηράκου Γιάνναρου
economy@grembassysofia.org
www.agora.mfa.gr/bulgaria

∆ηµόσιοι ∆ιαγωνισµοί
Αρ.Πρωτ.

Περιγραφή

Ανάλυση Προέλευσης

∆000849

15-12-2009 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ Ο∆ΩΝ ΣΤΟ Τ.∆. ΒΡΑΧΙΑΣ
(ΤΗΛ: 2391330024)

∆ΗΜΟΣ ΑΞΙΟΥ

∆000859

17/12/2009 ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΣΤΕΓΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
(ΤΗΛ: 2310282568)

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

∆000848

21/12/2009 ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ"
(ΤΗΛ: 2310503910)

∆/ΝΣΗ ∆.Ε.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

∆000858

21/12/2009 ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ
(ΤΗΛ: 2310282568)

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

∆000854

22/12/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
(ΤΗΛ: 2273350468)

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ
ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΣΑΜΟΥ

∆000847

22/12/2009 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ (Τ.Α.∆.)"
(ΤΗΛ: 2310587292)

2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 2ο ΓΕΝΙΚΟ
ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ 1ο
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΚΕΩΝ

∆000852

04-01-2010 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ HARDWARE ΚΑΙ SOFTWARE
(ΤΗΛ: 2310693115)

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
"ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ"

∆000851

11-01-2010 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΥΡΙ∆ΩΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ
(ΤΗΛ: 2105270831)

∆ΕΗ Α.Ε.

∆000853

26/01/2010 ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ
(ΤΗΛ: 2310693115)

ΓΕΝΙΚΟ ΝΑΣΟΚΟΜΕΙΟ
"ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ"

∆000855

28/01/2010 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ
(ΤΗΛ: 2108705013)

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
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