Γεθέκβξηνο 2014

ΒΔΘ: 1.359 βηνηερλίεο θαηέβαζαλ ξνιά ην 2014

Έηνο 13ν

Σεύρνο 51

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ – ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

πλερίδεη, ρσξίο ηέινο, ηελ... θαηάδπζε ζε απχζκελα λεξά ε
κηθξνκεζαία επηρεηξεκαηηθφηεηα. Μέζα ζην 2014 ζηε καθξά
αιπζίδα
ησλ
θιεηζηψλ
βηνηερληθψλ
επηρεηξήζεσλ
πξνζηέζεθαλ άιινη 1.359 θξίθνη.

Πξνθήξπμε
«Βξαβείωλ επηρεηξεκαηηθόηεηαο 2014»
Από ην Β.Δ.Θ

Παξά ην γεγνλφο φηη ν αξηζκφο ηνπο είλαη κεησκέλνο θαηά 12%
έλαληη ηνπ 2013, θάζε άιιν παξά πεξηζψξηα αηζηνδνμίαο
ππάξρνπλ, θαη απηφ γηαηί νη επηρεηξήζεηο πνπ πξνρψξεζαλ ζε
έλαξμε δξαζηεξηφηεηαο θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν δελ μεπεξλνχλ
ηηο 380 θαηαγξάθνληαο ζπξξίθλσζε θαηά 42,2% έλαληη ηεο
πξνεγνχκελεο ρξνληάο.

Σν Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο πξνθεξχζζεη ηα
‘Βξαβεία Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο 2014’ πνπ θηινδνμνχλ λα
εμειηρζνχλ ζε εηήζην ζεζκφ, μεθηλψληαο απφ ηνλ Ηαλνπάξην
ηνπ 2015, νπφηε θαη ζα γίλεη ε βξάβεπζε ηεζζάξσλ
επηρεηξήζεσλ - κειψλ ηνπ επηκειεηεξίνπ.

Σα κειαλά ζηνηρεία, αλαθνξηθά κε ην επηρεηξείλ ζηε
Θεζζαινλίθε, πξνέξρνληαη απφ ηα κεηξψα ηνπ Βηνηερληθνχ
Δπηκειεηεξίνπ ηεο πφιεο θαη αθνξνχλ ην ρξνληθφ δηάζηεκα 1
Ηαλνπαξίνπ έσο 16 Γεθεκβξίνπ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, έλαληη
ηνπ αληίζηνηρνπ πεξζηλνχ δηαζηήκαηνο.

ηφρνο ησλ ‘Βξαβείσλ Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ΒΔΘ’ είλαη λα
θαηαδείμνπλ
επηρεηξήζεηο πνπ θαηλνηνκνχλ, επελδχνπλ, θάλνπλ γλσζηή
ηε ρψξα καο ζην εμσηεξηθφ κε ηα πςειήο πνηφηεηαο
πξντφληα ηνπο, ζηεξίδνπλ ηελ νηθνλνκία θαη ηελ
απαζρφιεζε.

Πην ζπγθεθξηκέλα θαηά ην εμεηαδφκελν θεηηλφ δηάζηεκα 3,7
βηνηερλίεο θαζεκεξηλά, ζηε Θεζζαινλίθε, απνραηξεηνχζαλ ηελ
ελεξγφ δξάζε, ελψ ζε έλαξμε ιεηηνπξγίαο πξνρσξνχζε 1
επηρείξεζε.
Μεγάινο ‘αζζελήο’ νη αηνκηθέο επηρεηξήζεηο
Καη ηελ ηξέρνπζα ρξνληά νη αηνκηθέο επηρεηξήζεηο ήηαλ απηέο,
πνπ θαηά θχξην ξφιν, έπεζαλ ζην βσκφ… ηεο θξίζεο. Δίλαη
ραξαθηεξηζηηθφ φηη θαηά ην δηάζηεκα 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 16
Γεθεκβξίνπ ηνπ 2014, 1.031 αηνκηθέο επηρεηξήζεηο
δηεγξάθεζαλ απφ ηα κεηξψα ηνπ ΒΔΘ, ελψ έλα ρξφλν
λσξίηεξα 1.193 αηνκηθέο επηρεηξήζεηο, επί ζπλφινπ 1.545,
απνραηξέηεζαλ ηελ ελεξγφ δξάζε.
Υακέλεο ζηνλ αγψλα ηεο επηβίσζεο είλαη θαη νη νκφξξπζκεο
εηαηξείεο θαζψο θέηνο έπαπζαλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο 223, ελψ
ην 2013 αλέζηεηιαλ ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπο 268.
Σελ πξσηηά ζηνπο ιφγνπο δηαγξαθήο θαη ην 2014 θαηέρνπλ νη
επηρεηξήζεηο πνπ θξίζεθαλ αζχκθνξεο κε ηνλ αξηζκφ απηψλ
λα αγγίδεη ηηο 815, φηαλ έλα ρξφλν πξηλ έθηαζαλ ηηο 826. ε
πηψρεπζε νδεγήζεθαλ 11 επηρεηξήζεηο θαηά ηελ ηξέρνπζα
ρξήζε, ελψ ην 2013 ν αξηζκφο ηνπο ήηαλ ζρεδφλ ηξηπιάζηνο
αγγίδνληαο ηηο 30.Μεησκέλνο θαηά 20,8% ζε ζρέζε κε πέξπζη
είλαη ν αξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ νδεγήζεθαλ ζε
θιείζηκν ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο (322), έλαληη 407 ην 2013.
Φνβνύληαη λα επηρεηξήζνπλ
Απμάλεηαη ν πξνβιεκαηηζκφο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα
ζηνηρεία ηνπ ΒΔΘ γηα φζνπο ζέινπλ λα μεθηλήζνπλ βηνηερληθή
δξαζηεξηφηεηα κε απνηέιεζκα νη θεηηλέο εγγξαθέο λα έρνπλ
πεξηνξηζηεί θαηά 42,2%, έλαληη ηνπ 2013 νπφηε ζην δπλακηθφ
ηνπ επηκειεηεξίνπ είραλ πξνζηεζεί 658 επηρεηξήζεηο.

Πην ζπγθεθξηκέλα ην ΒΔΘ, πξνθεξχζζεη ηα βξαβεία:
-Καηλνηνκίαο (ε θαηλνηνκία δελ ζεκαίλεη απαξαίηεηα
εθεχξεζε, λέα ηερλνινγία ή παηέληα. Ζ θαηλνηνκία κπνξεί λα
αθνξά πξντφληα, ππεξεζίεο θαη επηρεηξεκαηηθά κνληέια ηα
νπνία δίλνπλ ιχζεηο κε λένπο, απνδνηηθφηεξνπο ηξφπνπο).
-Νέαο - Γεκηνπξγηθήο Δπηρείξεζεο (λέα, δεκηνπξγηθή
επηρείξεζε πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηεο επνρήο).
-Δμαγωγηθήο Γξαζηεξηόηεηαο (επηρείξεζε πνπ έρεη
εζηηάζεη ζηελ εμσζηξέθεηα θαη ν θχξηνο φγθνο ησλ εζφδσλ
ηεο πξνέξρεηαη απφ ηηο εμαγσγέο).
-Δπηρείξεζε - Παξάδνζε (επηρείξεζε πνπ άληεμε ζην
ρξφλν).
Ζ επηηξνπή πνπ ζα αλαιάβεη ηελ εμέηαζε ησλ αηηήζεσλ ζα
αλαδεηήζεη επηρεηξήζεηο πνπ κπνξνχλ λα επηδείμνπλ:
(α) θαηλνηνκία
(β) δεκηνπξγηθφηεηα-θξέζθεο ηδέεο
(γ) εμαγσγηθφ πξνθίι
(δ) βησζηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο
(ε) ζηήξημε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο
(ζη) ζηαζεξφηεηα ζην ρξφλν
Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα εθδειψζνπλ ην ελδηαθέξνλ
ηνπο ζην δηάζηεκα απφ 1 έωο 22 Γεθεκβξίνπ 2014
αποζηέλλονηας ηο θάκελο ζτεηικά με ηην σπουηθιόηηηα ηοσς
ζηο public@veth.gov.gr.
Γηα ηπρφλ πιεξνθνξίεο νη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα
επηθνηλσλήζνπλ κε ηνλ διευθυντή του ΒΕΘ, Γιώργο
Φιλιππίδη, ζηο ηηλέθφνο: 2310 277733.

Σν νμχκσξν πάλησο (ιφγσ ηνπ φγθνπ ησλ δηαγξαθψλ) είλαη
φηη δπλακηθά παξνχζεο θαη ην 2014 είλαη νη αηνκηθέο
επηρεηξήζεηο, θαζψο έλαξμε έθαλαλ 252, ελψ ην 2013 ν
αξηζκφο ηνπο έθηαλε ηηο 481. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη απφ ην
ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ (380) πνπ έθαλαλ έλαξμε ην 2014,
νη 319 είλαη λέεο επηρεηξήζεηο.
«Ζ αξλεηηθή θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζην επηρεηξείλ,
επξχηεξα, κεηαθξάδεηαη κέζα απφ ηηο εγγξαθέο θαη δηαγξαθέο
ησλ βηνηερληψλ ηεο Θεζζαινλίθεο. Ο αξηζκφο ησλ ινπθέησλ
ηεο ηξέρνπζαο ρξνληάο είλαη αλακθίβνια κεγάινο, κε
απνηέιεζκα λα αλαξσηηέηαη θαλείο αλ ππάξρνπλ πεξηζψξηα
θαη γηα λέα, αιιά θαη γηα ην ηη κπνξνχκε λα πεξηκέλνπκε ην
2015. Γπζηπρψο, δελ δηαθαίλεηαη κεηαζηξνθή ηνπ αξλεηηθνχ
θιίκαηνο πνπ επηθξαηεί» ζεκεηψλεη ν πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ
Παλαγηψηεο Παπαδφπνπινο, ππνγξακκίδνληαο φηη «ε
αλειέεηε ιηηφηεηα, νη ζπλερείο θνξνεπηδξνκέο θαη ε
αλαζθάιεηα
ζπξψρλνπλ
ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα
ζε
θαθνηξάραιν δξφκν, κε ειάρηζηα πεξηζψξηα επηζηξνθήο».
«Ζ αληνρή ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο έρεη εμαληιεζεί, ε αγνξά
έρεη ζηξαγγίζεη. Απηφ νθείινπλ λα ην αλαγλσξίζνπλ θαη νη
εηαίξνη καο, βάδνληαο θξέλν ζηηο απαηηήζεηο ηνπο πνπ κφλν
αλαζηάησζε πξνθαινχλ. Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα γίλεη θνηλφο
ηφπνο φηη ε Διιάδα ζα κπνξέζεη λα παξακείλεη ζε
αλαπηπμηαθή ηξνρηά κφλν κε ζηνρεπκέλεο θάζεηεο
παξεκβάζεηο θαη φρη κε λέα νξηδφληηα κέηξα» ηνλίδεη ν
πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ, επηζεκαίλνληαο φηη ε παξαηεηακέλε
εθινγνινγία ‘ζθνηψλεη’ ηελ αγνξά. «Εεηνχκελν είλαη ε
πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα πνπ απνηειεί ηελ αλαγθαία
πξνυπφζεζε ψζηε λα κελ πάεη ρακέλνο ν θφπνο φισλ γηα
ηελ αλαζχληαμε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ηεο ρψξαο»
θαηαιήγεη ν θ. Παπαδφπνπινο.

Γηνξγάλωζε εκηλαξίωλ Τγηεηλήο
θαη Αζθάιεηαο Σξνθίκωλ από ην Β.Δ.Θ
Σν
Βηνηερληθφ
Δπηκειεηήξην
Θεζζαινλίθεο,
ζηελ
πξνζπάζεηά ηνπ λα ζηεξίμεη ηηο επηρεηξήζεηο – κέιε ηνπ κε
αληηθείκελν εξγαζηψλ ηελ παξαγσγή, επεμεξγαζία θαη
δηάζεζε ηξνθίκσλ θαη ζε φζνπο εκπιέθνληαη κε ηε
δηαρείξηζε ηξνθίκσλ κε νηνδήπνηε ηξφπν θαηά ην ζηάδην ηεο
δηαηξνθηθήο αιπζίδαο, δηνξγαλψλεη εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα
γηα ηηο «Βαζηθέο αξρέο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ»,
ζχκθσλα
κε
ηελ
Τπνπξγηθή
Απφθαζε
ΤΑ.14708/10.08.2007/ΦΔΚ.1616/Β/17.08.2007.
ηφρνο ησλ ζεκηλαξίσλ είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο
ζηελ παξαγσγή – ζπληήξεζε θαη δηάζεζε ηξνθίκσλ κε
αζθάιεηα θαη ε πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ , ζχκθσλα κε
ηνλ Καλνληζκφ 852/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 29εο Απξηιίνπ 2004 γηα ηελ πγηεηλή ησλ
ηξνθίκσλ. Σα ζεκηλάξηα είλαη ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 10 σξψλ
ην θαζέλα θαη πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ αίζνπζα ζεκηλαξίσλ
ηνπ ΒΔΘ – Αξηζηνηέινπο 27, 4νο φξνθνο.
Σν θφζηνο ζπκκεηνρήο αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζε 50 επξψ ,
πνζφ ην νπνίν πξέπεη λα θαηαβιεζεί ζπγρξφλσο κε ηελ
θαηάζεζε ηεο αίηεζεο ζην Οηθνλνκηθφ ηκήκα ηνπ
Δπηκειεηεξίνπ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηα κέιε ηνπ
ΒΔΘ είλαη ε ηακεηαθή ηαθηνπνίεζή ηνπο , φζνλ αθνξά ηελ
θαηαβνιή ηεο εηήζηαο ζπλδξνκήο ηνπο.
Ζ αίηεζε ζπκκεηνρήο βξίζθεηαη αλαξηεκέλε θαη ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Β.Δ.Θ www.veth.gov.gr.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα απεπζχλεζηε
ζην ηκήκα Βηνηερληθψλ Θεκάησλ ηνπ ΒΔΘ, αξκφδηνο θ.. Γ.
Γειεράηζηνο , ζην ηειέθσλν : 2310-241383 θαη ζην e-mail :
sme-industry@veth.gov.gr

Δθζέζεηο ζηνλ θόζκν
Ο.Λ.Θ , Έθπηωζε 15 € ζε θάζε εκπνξεπκαηνθηβώηην,
εθηόο εκπνξεπκαηνθηβωηίωλ transshipment, πνπ ζα
θνξηωζεί ή εθθνξηωζεί ζε πινίν ζην ιηκάλη ηεο
Θεζζαινλίθεο, από ηηο 14-12-2014 έωο 31-12-2014
ε ελεκεξσηηθή επηζηνιή ηνπ Ο.Λ.Θ., ε νπνία ζηάιζεθε
ζην Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο αλαθέξεηαη φηη
ν ελ ιφγσ νξγαληζκφο παξέρεη έθπησζε 15€ ζε θάζε
εκπνξεπκαηνθηβψηην
(εηζαγσγήο,
εμαγσγήο,
transit,
έκθνξην ή θελφ), εθηφο ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ
transshipment, πνπ ζα θνξησζεί ή εθθνξησζεί ζε πινίν
ζην ιηκάλη ηεο Θεζζαινλίθεο, απφ ηηο 14-12-2014 έσο 3112-2014 θαη νινθιεξσζεί ε παξαιαβή θαη ηηκνιφγεζή ηνπ
έσο 15-01-2015.
Με ηελ έθπησζε απηή, ν Ο.Λ.Θ. επηβξαβεχεη ηηο
πξνζπάζεηεο ηεο Διιεληθήο θαη Βαιθαληθήο επηρεηξεκαηηθήο
θνηλφηεηαο, πνπ ζπλεηέιεζαλ ζηελ αχμεζε ηεο δηαθίλεζεο
εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ κέζσ ηνπ ιηκέλνο ηεο Θεζζαινλίθεο,
πέξαλ ηνπ πξνθαζνξηζκέλνπ ζηφρνπ.
Ο Ο.Λ.Θ. κε ηελ παξαπάλσ ελέξγεηα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο
απφ 01-01-2014 ηζρχνπζεο κεηψζεηο, αθελφο θαηά 15% ηεο
ηηκήο θνξηνεθθφξησζεο ζην πινίν ησλ Δ/Κ transshipment,
αθεηέξνπ θαηά 50% ησλ δηθαησκάησλ ξεπκαηνδφηεζεο Δ/Κ
εμαγσγήο, απνδεηθλχεη ηελ πειαηνθεληξηθή ηνπ πνιηηηθή.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ
λα απεπζχλνληαη ζην ηει. 2310593126.

TEXPO EURASIA 2015
Πόιε : Κσλζηαληηλνχπνιε , Σνπξθία
Ηκεξνκελία: 5- 8 Φεβξνπαξίνπ 2015
Δθζέκαηα: θισζηνυθαληνπξγηθά κεραλήκαηα, εμνπιηζκφο
χθαλζεο, πιέμεο
Πιεξνθνξίεο: www.texpoeurasia.com
MACHINEX ARABIA
Πόιε : Σδέληα, ανπδηθή Αξαβία
Ηκεξνκελία: 9 – 12 Φεβξνπαξίνπ 2015
Δθζέκαηα: εμνπιηζκφο θαη κεραλήκαηα
Πιεξνθνξίεο: site : www.machinex-arabia.com

Πξνζθνξέο θαη δεηήζεηο
ΑΟΤΓΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ
Σν Γεληθφ Πξνμελείν ηεο Διιάδνο ζηε Σδέληα ,
καο
ελεκεξψλεη
φηη
Κξαηηθή
ανπδαξαβηθή
Δπηρείξεζε
Ζιεθηξηζκνχ (Saudi Electricity Company)
ζέιεη λα
ζπλεξγαζηεί κε ειιεληθέο θαηαζθεπαζηηθέο
- ηερληθέο
επηρεηξήζεηο ζε δηάθνξα πξνγξάκκαηα θαη έξγα ζηε
ανπδηθή Αξαβία .
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ
λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο
Διιάδαο ζηε Σδέληα, ηει.00966 12 66 90 824, e-mail :
ecocom-jeddah@mfa.gr.

Πξνδεκνζίεπζε πνπ αθνξά ηελ πξνθήξπμε ηνπ
Πξνγξάκκαηνο «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΔΤΚΑΙΡΙΑ»

Πξνδεκνζίεπζε πνπ αθνξά ηελ πξνθήξπμε ηνπ
Πξνγξάκκαηνο «ΔΠΙΥΔΙΡΟΤΜΔ ΓΤΝΑΜΙΚΑ»

Σν Τπ. Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο – ΔΤΓ ΔΠΑΔ –
θαιεί ηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα ζπκκεηάζρνπλ ζην πξφγξακκα:
«ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΔΤΚΑΙΡΙΑ».
Σν πξφγξακκα «Δπηρεηξεκαηηθή Δπθαηξία» ζπγρξεκαηνδνηείηαη
απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν (ΔΚΣ) ζην πιαίζην ηνπ
Δπηρεηξεζηαθνχ
Πξνγξάκκαηνο
«Αληαγσληζηηθφηεηα,
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα, Καηλνηνκία (ΔΠΑλΔΚ)» ηνπ ΔΠΑ 2014 –
2020.
ΣΟΥΟ ΣΗ ΓΡΑΗ
Ζ δξάζε εληάζζεηαη ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 2 ηνπ
ΔΠΑΝΔΚ: «Πξνζαξκνγή εξγαδνκέλσλ, επηρεηξήζεσλ θαη
επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο ζηηο λέεο αλαπηπμηαθέο
απαηηήζεηο», θαη ζπγθεθξηκέλα, ζηνλ εηδηθφ ζηφρν: 2.1 «Αχμεζε
ηεο
πγηνχο
λενθπνχο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο
θαη
απηναπαζρφιεζεο» θαη ηελ επελδπηηθή πξνηεξαηφηεηα 8iii:
«Απηναπαζρφιεζε,
επηρεηξεκαηηθφηεηα
θαη
δεκηνπξγία
επηρεηξήζεσλ,ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πνιχ κηθξψλ, κηθξψλ θαη
κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ». ηφρνο ηεο δξάζεο είλαη ε ζηήξημε γηα
ηελ αλάπηπμε πγηνχο λενθπνχο, επηρεηξεκαηηθφηεηαο πνπ ζα
ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Γηα
ην ιφγν απηφ ην πξφγξακκα ζηνρεχεη: ηε δεκηνπξγία λέσλ,
θαηλνηφκσλ θαη βηψζηκσλ επηρεηξήζεσλ θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο
απαζρφιεζεο κε ηελ πξφζιεςε ηνπιάρηζηνλ ελφο αηφκνπ.
ΓΤΝΗΣΙΚΟΙ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΙ
Γπλεηηθνί δηθαηνχρνη ηεο δξάζεο είλαη νη άλεξγνη εγγεγξακκέλνη
ζην κεηξψν αλέξγσλ ηνπ ΟΑΔΓ, κέρξη ηελ εκεξνκελία έλαξμεο
ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο ζηε ΓΟΤ θαη νη
νπνίνη δελ αζθνχζαλ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ή
ειεπζέξην επάγγεικα απφ 1/1/2014 έσο θαη ηελ εκεξνκελία
πξνθήξπμεο.
ΔΝΙΥΤΟΜΔΝΟΙ ΣΟΜΔΙ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ
Σα επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ ζα πξέπεη
λα έρνπλ θαηλνηνκηθφ ραξαθηήξα θαη λα αθνξνχλ, θαηά
πξνηεξαηφηεηα, ζηνπο ελλέα (9) ζηξαηεγηθνχο ηνκείο
πξνηεξαηφηεηαο ηνπ ΔΠΑλΔΚ:
Αγξνδηαηξνθή/Βηνκεραλία
Σξνθίκσλ,Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα, Δλέξγεηα, Πεξηβάιινλ,
Σερλνινγίεο
Πιεξνθνξηθήο θαη
Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ),
Σνπξηζκφο, Τγεία, Τιηθά – Καηαζθεπέο,
Πνιηηηζηηθή Γεκηνπξγηθή Βηνκεραλία.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΩΝ
ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο εληζρχνληαη έξγα ζπλνιηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ χςνπο επέλδπζεο (επηρνξεγνχκελνο π/π)
απφ 25.000,00€ έσο 40.000,00€. Σν πνζνζηφ ελίζρπζεο ησλ
επελδπηηθψλ πξνηάζεσλ νξίδεηαη ζε 100% ηνπ ζπλνιηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ ηεο επέλδπζεο. Τπάξρεη δπλαηφηεηα
θαηαβνιήο πξνθαηαβνιήο κέρξη θαη ην 40% ηεο αλαινγνχζαο
Γεκφζηαο Γαπάλεο έλαληη ηζφπνζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο.
ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΓΑΠΑΝΔ
1) Λεηηνπξγηθέο (ελνίθηα, ινγαξηαζκνί ΓΔΚΟ, έμνδα πξνβνιήο
& δηαθήκηζεο),2) Δμνπιηζκφο, πξνκήζεηα πξψησλ πιψλ θαη
ελδηάκεζσλ πξντφλησλ, απνζβέζεηο παγίσλ,3) Γαπάλεο
παξνρήο ππεξεζηψλ (λνκηθήο, ζπκβνπιεπηηθήο, ινγηζηηθήο
ππνζηήξημεο
θαη
ζχληαμεο
θαη
παξαθνινχζεζεο
επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ θιπ.),4) Αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο
επηρεηξεκαηία,5) Μηζζνινγηθφ θφζηνο γηα λέα/εο ζέζε/εηο
εξγαζίαο ππφ ηελ πξνυπφζεζε δηαηήξεζήο ηεο/ηνπο κεηά ην
πέξαο ηεο επηρνξήγεζήο ηεο/ηνπο. Ζ επηιεμηκφηεηα ησλ
δαπαλψλ δχλαηαη λα μεθηλήζεη απφ ηελ εκεξνκελία
πξνθήξπμεο.
Γηα ηελ έληαμή ηνπο ζην πξφγξακκα νη δπλεηηθνί δηθαηνχρνη ζα
πξέπεη λα ππνβάιινπλ πξνο αμηνιφγεζε ην επηρεηξεκαηηθφ
ηνπο ζρέδην κε βάζε ηε δηαδηθαζία πνπ ζα θαζνξηζηεί ζηελ
πξνθήξπμε ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Οη επηιέμηκεο θαηεγνξίεο
επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ νη νπνίεο ζα ηχρνπλ
επηρνξήγεζεο ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο ζα
νξηζζνχλ αλαιπηηθά ζηελ πξνθήξπμή ηεο. Χο εκεξνκελία
έλαξμεο ηεο επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ νξίδεηαη ε εκεξνκελία
πξνθήξπμεο ηεο δξάζεο. Ζ πξνθήξπμε ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ν
Οδεγφο εθαξκνγήο θαη ηα Παξαξηήκαηά ηνπ, ζα αλαξηεζνχλ
ζηηο ηζηνζειίδεο ηεο ΔΤΓ ΔΠΑΔ http://www.antagonistikotita.gr
θαη ηνπ ΔΠΑ www.espa.gr.

Σν Πξφγξακκα «ΔΠΙΥΔΙΡΟΤΜΔ ΓΤΝΑΜΙΚΑ» εληάζζεηαη
ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αληαγσληζηηθφηεηα,
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα, Καηλνηνκία (ΔΠΑλΔΚ)» ηνπ ΔΠΑ
2014 – 2020 θαη έρεη σο βαζηθφ ζηφρν ηελ αλαβάζκηζε
ηνπ επηπέδνπ επηρεηξεκαηηθήο νξγάλωζεο θαη
ιεηηνπξγίαο ηωλ ΜΜΔ, ζηνπο νθηψ (8)ζηξαηεγηθνχο ηνκείο
ηεο ρψξαο, πξνθεηκέλνπ απηέο λα αμηνπνηήζνπλ ηα
αληαγσληζηηθά ηνπο πιενλεθηήκαηα, βειηηψλνληαο ηε ζέζε
ηνπο ζηηο εζληθέο θαη δηεζλείο αγνξέο. Οη ζηξαηεγηθνί ηνκείο
πξνηεξαηφηεηαο είλαη: Αγροδιαηροθή / Βιομητανία
Τροθίμφν, Πολιηιζηικές και Γημιοσργικές Βιομητανίες
(ΠΓΒ), Υλικά / Καηαζκεσές, Δθοδιαζηική Αλσζίδα,
Δνέργεια, Περιβάλλον, Τετνολογίες Πληροθορικής και
Δπικοινφνίας ΤΠΔ, Υγεία. Οη επηρεηξήζεηο ζα εληζρπζνχλ
πξνθεηκέλνπ λα αλαβαζκηζηνχλ κέζσ ηεο αχμεζεο ησλ
επελδχζεσλ γηα ηνλ ηερλνινγηθφ θαη εκπνξηθφ
εθζπγρξνληζκφ ηνπο, ηελ πηνζέηεζε ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ,
ηελ αχμεζε ηνπ βαζκνχ ηππνπνίεζεο θαη πηζηνπνίεζεο
ησλ πξντφλησλ, ηελ αλάπηπμε πνηνηηθά νινθιεξσκέλσλ
ππεξεζηψλ, ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο πξνζθεξφκελσλ
πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. πγρξφλσο, κε ηε κεηαθνξά
ηερλνινγίαο θαη ηερλνγλσζίαο, αλακέλεηαη λα εληζρπζνχλ νη
ηθαλφηεηεο ηνπ παξαγσγηθνχ δπλακηθνχ θαη λα επηηεπρζεί ε
αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ΜΜΔ. Καζεζηώο
ελίζρπζεο – Πξνϋπνινγηζκόο έξγωλ–Γηάξθεηα έξγωλ:
ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο εληζρχνληαη -ζχκθσλα κε
ηνλ ππ’ αξηζκ. ΔΔ1407/2013 Καλνληζκφ (De Minimis)- έξγα
ζπλνιηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ
χςνπο
επέλδπζεο
(επηρνξεγνχκελνο π/π) απφ 20.000€ έσο 300.000 €. Σν
πνζνζηφ ελίζρπζεο ησλ επελδπηηθψλ πξνηάζεσλ νξίδεηαη
ζε 50% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο επέλδπζεο.
Τπάξρεη δπλαηφηεηα θαηαβνιήο πξνθαηαβνιήο κέρξη θαη ην
40% ηεο αλαινγνχζαο Γεκφζηαο Γαπάλεο έλαληη ηζφπνζεο
εγγπεηηθήο επηζηνιήο. Ζ δηάξθεηα πινπνίεζεο ησλ
εγθεθξηκέλσλ έξγσλ νξίδεηαη ζε δεθανθηψ (18) κήλεο απφ
ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απφθαζεο έληαμεο.
Δπηιέμηκνη Φνξείο: ην Πξφγξακκα κπνξνχλ λα
ππνβάιινπλ πξφηαζε : Τθηζηάκελεο κεζαίεο, κηθξέο θαη
πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο. Οη επηιέμηκεο θαηεγνξίεο
επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ νη νπνίεο ζα ηχρνπλ
επηρνξήγεζεο ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο ζα
νξηζζνχλ ζηελ πξνθήξπμή ηεο. Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο (θαη κφλν) ραξαθηεξίδεηαη σο πθηζηάκελε,
επηρείξεζε πνπ έρεη θιείζεη ηνπιάρηζηνλ κία (1) πιήξε
δηαρεηξηζηηθή ρξήζε. Δπηιέμηκεο Δλέξγεηεο: Πηζηνπνίεζε
δηαρεηξηζηηθψλ πζηεκάησλ, ρεδηαζκφο θαη Σππνπνίεζε.
Πξνβνιή -– Πξνψζεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζε αγνξέο
ζηφρνπο. Γηθαηψκαηα Σερλνγλσζίαο θαη αμηνπνίεζή ηεο γηα
ηελ ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεξεο παξαγσγήο
πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Σερλνινγηθή αλαβάζκηζε κέζσ
ηεο αχμεζεο ηεο ρξήζεο Σερλνινγίαο. Σερληθή θαη
πκβνπιεπηηθή Τπνζηήξημε/Καζνδήγεζε επηρεηξήζεσλ
πνπ ζα ζπκβάιεη ζηελ βειηίσζε ηεο νξγάλσζεο θαη
παξαγσγηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ, ζηελ ππνζηήξημε
θαηλνηνκηθήο θαη ηερλνινγηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ζα
ππνζηεξίδεη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ πξνο λέεο αγνξέο.
Κηηξηαθή αλαβάζκηζε ππνδνκψλ γηα ηελ ιεηηνπξγία
ζχγρξνλσλ
επηρεηξεκαηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ.
Μεραλνινγηθφο Δθζπγρξνληζκφο. Χο εκεξνκελία έλαξμεο
ηεο επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ νξίδεηαη ε 1.1.2014, ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη δελ ζα έρεη νινθιεξσζεί ην επηρεηξεκαηηθφ
ζρέδην, πξηλ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο
ρξεκαηνδφηεζεο. Γηαδηθαζία αμηνιόγεζεο: Ζ Πξνθήξπμε
ζα παξακείλεη αλνηρηή κέρξηο φηνπ ε δεκφζηα δαπάλε ησλ
ππνβιεζεηζψλ πξνηάζεσλ θαιχςεη ην δηαζέζηκν
πξνυπνινγηζκφ ηνπ Πξνγξάκκαηνο, αλά θαηεγνξία
Πεξηθεξεηψλ. Οη φξνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζα πεξηγξαθνχλ
αλαιπηηθά ζηνλ Οδεγφ ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Ζ πξνθήξπμε
ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ν Οδεγφο εθαξκνγήο θαη ηα
Παξαξηήκαηά ηνπ, ζα αλαξηεζνχλ ζηηο ηζηνζειίδεο ηεο
ΔΤΓ ΔΠΑΔ http://www.antagonistikotita.gr θαη ηνπ ΔΠΑ
www.espa.gr.
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26/12/2014 ΑΡΗΘ. ΓΗΑΚ. 87/2014 ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΑΝΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ ΗΣΗΖ ΣΟΤ
ΦΟΗΣΖΣΔ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΡΡΧΝ
7/1/2015
ΑΝΟΗΥΣΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ
ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΚΑΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ 2015 ΣΖΛ: 2104015451
14/1/2015 ΑΡΗΘ.ΓΗΑΚ 14024/1 ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΔΝΣΡΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΚΑΗ
ΓΗΚΣΤΟΤ ΣΟΤ ΟΔ. ΣΖΛ : 210 - 5297261
19/1/2015
ΑΡΗΘ. ΓΗΑΚ Π12/2014 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΟΤ
ΤΛΗΚΟΤ ΔΣΖΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖΛ : 2313-323115
20/1-29/1/2015 ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΖΜΗΦΟΡΣΖΓΧΝ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΓΗΠΛΖ ΚΑΜΠΗΝΑ (PICK UP) Δ
ΧΦΔΛΗΜΟ ΦΟΡΣΗΟ ΔΧ 1 ΣΟΝΟ. ΣΖΛ : 210-8705015
26/1/2015 ΑΡΗΘ. ΓΗΑΚ Π10/2014 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΧΝ – ΥΟΡΖΓΖΣΧΝ
ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ΣΖΛ: 2313 323115
26/1/2015 ΑΓΑ: ΦΚ7Γ46Φ8ΒΚ-9ΧΧ ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΑΝΑΘΔΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ «ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ
ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΛΗΜΝΧΝ ΚΟΡΧΝΔΗΑ
ΒΟΛΒΖ» ΣΖΛ: 2394024553
30-1-2015 ΑΡΗΘΜ. ΓΗΑΚ 196/2014 ΓΗΔΘΝΖ ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
« ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΚΟ ΦΗΛΜ» ΣΖΛ : 2413-500851
19/3/2015 ΑΡΗΘ.ΓΗΑΚ Π18/2014 ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΗΜΑΣΗΜΟΤ. ΣΖΛ : 2313 323115
19/3/2015
ΑΡΗΘ.ΓΗΑΚ
Π17/2014
ΠΡΟΥΔΗΡΟ
ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΖ ΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ
ΑΗΜΑΣΟ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΧΓΧΝ ΑΗΜΑΣΟ. ΣΖΛ : 2313 323119
20/4/2015 ΑΡΗΘ. ΓΗΑΚ Π16/2014 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ. ΣΖΛ : 2313
323119
20/4/2015 ΑΡΗΘ. ΓΗΑΚ Π15/2014 ΠΡΟΥΔΡΗΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΦΧΣΟΑΝΣΗΓΡΑΦΗΚΟΤ ΥΑΡΣΗΟΤ
Α4 & Α3. ΣΖΛ :2313 323119
11/5/2015 ΓΖΜΟΗΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΖ
ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΠΛΤΗΜΑΣΟ ΚΑΗ ΗΓΔΡΧΜΑΣΟ ΣΟΤ ΗΜΑΣΗΜΟΤ
ΣΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ. ΣΖΛ : 2313 323119

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΖ ΦΟΗΣΖΣΗΚΖ ΛΔΥΖ
ΑΠΘ
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ
ΓΖΜΧΝ ΑΘΖΝΑ – ΠΔΗΡΑΗΑ
ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ
ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ

ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ,
ΔΝΔΡΓΔΗΑ & ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ
ε

5 ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΘΔΑΛΗΑ & ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ

Δπηζθεθζείηε κέζω ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ καο www.veth.gov.gr

Σελ ειεθηξνληθή πιαηθόξκα πνπ πξνζθέξεη Τπεξεζίεο Ηιεθηξνληθνύ πλεγόξνπ ηνπ
Βηνηέρλε ζην www.bizhelp.gr γηα νπνηνδήπνηε πξόβιεκα αληηκεηωπίδεηε κε Γεκόζηα
Τπεξεζία ή ζέιεηε λα ππνβάιιεηε νπνηνδήπνηε εξώηεκα.

Σελ ειεθηξνληθή πιαηθόξκα πνπ πξνζθέξεη Τπεξεζίεο Ηιεθηξνληθήο Γηθηύωζεο b2bmall ή
ζην www.b2bmall.eu, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώλεζηε θαη λα πξνκεζεύεζηε πξνϊόληα κειώλ
ηνπ επηκειεηεξίνπ.

