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ΒΔΘ: Δπηά πξνηάζεηο ελ όςεη ηνπ λένπ αλαπηπμηαθνύ
λόκνπ
Γέζκε επηά πξνηάζεσλ πξνθεηκέλνπ ν λένο αλαπηπμηαθφο
λφκνο λα απνηειέζεη ην εξγαιείν πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο
νηθνλνκηθήο αλαζπγθξφηεζεο ηεο ρψξαο, απέζηεηιε ην
Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο πξνο ηνλ γεληθφ
γξακκαηέα ηξαηεγηθψλ θαη Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ Λφε
Λακπξηαλίδε, κέζσ ζρεηηθήο επηζηνιήο. Μάιηζηα νη ελ ιφγσ
πξνηάζεηο ζπδεηήζεθαλ ζην πξφζθαην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην
ηνπ ΒΔΘ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ επηζεκάλζεθε φηη ν λένο
αλαπηπμηαθφο λφκνο ζα πξέπεη λα απνηειέζεη ηελ αηρκή ηνπ
δφξαηνο
γηα
ηηο
επελδχζεηο
θαη
γεληθφηεξα
ηελ
επηρεηξεκαηηθφηεηα. «Ζ ελεξγνπνίεζε ηνπ λένπ αλαπηπμηαθνχ
λφκνπ απνηειεί δήηεκα δσηηθήο ζεκαζίαο, ελ κέζσ κάιηζηα
ηνπ αξλεηηθνχ επελδπηηθνχ θαη επξχηεξα ηνπ νηθνλνκηθνχ
πεξηβάιινληνο ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηνχκαζηε. Ζ ζπγθπξία
επηβάιιεη ζπλεξγαζία θαη πξνηάζεηο νπζηαζηηθέο πξνθεηκέλνπ
ν λένο αλαπηπμηαθφο λφκνο λα ιεηηνπξγήζεη επνηθνδνκεηηθά.
ην πιαίζην απηφ θαηαζέζακε ζην ππνπξγείν Οηθνλνκίαο,
Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ κία ζεηξά κέηξσλ, νχησο ψζηε ν
λένο αλαπηπμηαθφο λα απνηειέζεη ην ππφβαζξν γηα ηελ ηφλσζε
ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηελ ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ην
κεηαίρκην γηα ηελ ζηξνθή πξνο ηε βηψζηκε αλάπηπμε»
ζρνιίαζε ν πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ, Παλαγηψηεο Παπαδφπνπινο.
πγθεθξηκέλα ην ΒΔΘ πξνηείλεη:
1.Οινθιήξσζε ησλ επελδπηηθώλ ζρεδίσλ πνπ είραλ
ππαρζεί ζε πξνεγνύκελνπο αλαπηπμηαθνύο λόκνπο
σζηόζν ιόγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο αδπλαηνύλ λα
ρξεκαηνδνηεζνύλ θαη ζπλεπώο λα νινθιεξσζνύλ. Να
δνζεί ε δπλαηφηεηα νινθιήξσζεο επελδπηηθψλ ζρεδίσλ πνπ
είραλ ππαρζεί ζε πξνεγνχκελνπο λφκνπο, εθφζνλ αμηνινγεζεί
απφ ηελ επαθή κε ηνπο θνξείο ησλ επελδχζεσλ πνηα
επελδπηηθά ζρέδηα είλαη βηψζηκα, πνηα κπνξεί λα είλαη
θεξδνθφξα θαη ε ελίζρπζε λα γίλεη κέζσ κεγαιχηεξσλ
θνξναπαιιαγψλ, θαζψο θαη λα εμεηαζζεί ε δπλαηφηεηα
ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο κέζσ ηνπ «παθέηνπ Γηνπλθέξ».
2.Δπαλαιεηηνπξγία κνλάδσλ πνπ έρνπλ παύζεη ηελ
δξαζηεξηόηεηά ηνπο. Δίλαη γλσζηφ φηη έρνπλ θιείζεη αιιά θαη
θαζεκεξηλά θιείλνπλ επηρεηξήζεηο, βηνηερλίεο, βηνκεραλίεο
εγθαηαιείπνληαο, ζηελ ηχρε ηνπο, ηα θηίξηα, ζηα νπνία
ζηεγάδνληαλ ζε ΒΗ.ΠΔ., ΒΗ.ΠΑ. αιιά θαη ζε άιιεο πεξηνρέο.
Σελ ίδηα ψξα νη ηξάπεδεο, ζηηο νπνίεο είλαη ελερπξηαζκέλα είηε
θαζπζηεξνχλ πάξα πνιχ λα ηα δηαζέζνπλ πξνο πψιεζε, είηε
φηαλ ηα δηαζέηνπλ, δηακνξθψλνπλ έλα ηίκεκα πψιεζεο
αληίζηνηρν κε ηελ απαίηεζε ηνπ δαλείνπ ηνπο, κε ιακβάλνληαο
ππφςε ηελ πξαγκαηηθή αμία ηνπ αθηλήηνπ αιιά θαη ηελ
πξαγκαηηθή αγνξαζηηθή δχλακε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. χληνκα
απηά ηα θηίξηα κεηαηξέπνληαη ζε Φαληάζκαηα ρσξίο
δπλαηφηεηα αμηνπνίεζήο ηνπο. Ζ πνιηηεία, ιακβάλνληαο πνιχ
ζνβαξά ππφςε απηή ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ζα πξέπεη κε ην λέν
αλαπηπμηαθφ λφκν λα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ηα θηίξηα απηά
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πνιχ ζχληνκα λα πσινχληαη ζε ινγηθέο ηηκέο ζε
ελδηαθεξφκελνπο βηνηέρλεο ηδηαίηεξα κηθξνχο αιιά θαη ζε θάζε
ελδηαθεξφκελν κε ρακειφηνθα δάλεηα κέζσ ηνπ ΔΣΔΑΝ.
3.Δλίζρπζε επελδπηώλ θαη επελδπηηθώλ ζρεδίσλ πνπ
αθνξνύλ
ζπκκεηνρή/εμαγνξά επηρεηξήζεσλ πνπ
βξίζθνληαη θνληά ζε πηώρεπζε. Να εληζρχνληαη επελδπηέο
θαη επελδπηηθά ζρέδηα πνπ αθνξνχλ ηε ζπκκεηνρή/εμαγνξά
επηρεηξήζεσλ πνπ βξίζθνληαη θνληά ζε πηψρεπζε, αιιά κε ην
θαηάιιειν κάλαηδκελη κπνξνχλ λα γίλνπλ βηψζηκεο, ιφγσ ηνπ
εμνπιηζκνχ θαη ησλ παξαγγειηψλ πνπ κπνξεί λα δηαζέηνπλ.
Με ηνλ ηξφπν απηφ κπνξεί λα δηαζσζεί κέξνο ηνπ
παξαγσγηθνχ δπλακηθνχ θαη ζέζεηο εξγαζίαο, λα θαιπθζεί ελ
κέξεη ην πξφβιεκα ρξεκαηνδφηεζεο ιφγσ ησλ αδπλακηψλ ηνπ
ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, αιιά θαη λα κεησζνχλ ηα δάλεηα ζε
θαζπζηέξεζε, αθνχ ν λένο επελδπηήο ζα αλαιάβεη πηζαλφλ
θαη έλα κέξνο ησλ ρξεψλ ησλ ππφ πηψρεπζε εμαγνξαδφκελσλ
επηρεηξήζεσλ.
4. Πξνηεξαηόηεηα εληάμεσλ θαη απμεκέλα πνζνζηά
εληζρύζεσλ γηα εμσζηξεθείο επηρεηξήζεηο θαη επελδύζεηο
πνπ ζηόρν έρνπλ ηελ
ελίζρπζε ησλ εμαγσγώλ θαη ηελ
ππνθαηάζηαζε ησλ εηζαγσγώλ. Αλάδεημε δπλακηθψλ
εμσζηξεθψλ νηθνλνκηθψλ ηνκέσλ κε πξνηεξαηφηεηα ζηελ
αμηνπνίεζε εγρψξησλ πξψησλ πιψλ θαη πξντφλησλ, γηα ηνπο
νπνίνπο ζα ηζρχνπλ πξφζζεηα θνξνινγηθά θαη άιια θίλεηξα
επελδχζεσλ.
5. Νέα θίλεηξα εληζρύζεσλ – Γεκηνπξγία Αλαπηπμηαθήο
Σξάπεδαο. -Δθηφο απφ ηα ήδε γλσζηά θίλεηξα
(θνξναπαιιαγή, επηρνξήγεζε, ελίζρπζε ρξεκαηνδνηηθήο
κίζζσζεο, επλντθά δάλεηα κέζσ ηνπ ΔΣΔΑΝ) σο θαηλνηφκν
ρξεκαηνδνηηθφ εξγαιείν κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη ε δεκηνπξγία
θεθαιαίσλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπκκεηνρψλ (venture capital) γηα
επηρεηξήζεηο ζπγθεθξηκέλσλ θιάδσλ κε ηελ πξννπηηθή κεηά
απφ 3-4 ρξφληα ην θεθάιαην θαη ηα θέξδε λα επελδχνληαη ζε
άιιν θιάδν πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο.
- Ζ δεκηνπξγία Αλαπηπμηαθήο Σξάπεδαο ζε ζπλεξγαζία κε ην
ΔΣΔΑΝ ζα δηεπθφιπλε ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ επελδπηηθψλ
ζρεδίσλ ησλ κηθξψλ θαη πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ πνπ
απνηεινχλ ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ ζηε
ρψξα καο, παξάιιεια ζα δψζεη ηε δπλαηφηεηα δηάζεζεο
ζεκαληηθψλ πφξσλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ πξσηνγελή θαη
δεπηεξνγελή ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο. - Να δνζνχλ θίλεηξα
δεκηνπξγίαο ζέζεσλ εξγαζίαο ζηνπο ηφπνπο παξαγσγήο ησλ
πξντφλησλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΟΑΔΓ κε αμηνπνίεζε
εμεηδηθεπκέλνπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ θαη φζσλ έρνπλ
θαηαξηηζζεί κέζσ πξνγξακκάησλ δηα βίνπ κάζεζεο.
6. Απινύζηεπζε ησλ δηαδηθαζηώλ έληαμεο θαη
πινπνίεζεο
επελδπηηθώλ ζρεδίσλ
Σα απαηηνχκελα έγγξαθα, πηζηνπνηεηηθά, βεβαηψζεηο θιπ. γηα
ηελ ππνβνιή αιιά θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ θάζε
επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ζα πξέπεη λα πεξηνξηζηνχλ ζηα ηειείσο
απαξαίηεηα.
7. Απζηεξή ηήξεζε ρξνλνδηαγξακκάησλ πινπνίεζεο
επελδπηηθώλ
ζρεδίσλ θαη επίζπεπζε δηαδηθαζηώλ πνπ
ζπλδένληαη κε ηελ
πινπνίεζή ηνπο (έιεγρνο,
αδεηνδνηήζεηο, θ.α.).

Γηνξγάλσζε εκηλαξίσλ Τγηεηλήο
θαη Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ 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 email:
sme-industry@veth.gov.gr.

Νέα Γηαδηθαζία απαιιαγήο ΦΠΑ εηζαγσγήο αγαζώλ κε
πξννξηζκό ηελ εμαγσγή ή ηελ ελδνθνηλνηηθή παξάδνζε.
Ζ Γεληθή Γξακκαηέαο Γεκνζίσλ Δζόδσλ Καηεξίλα
αββαΐδνπ, κε ζθνπφ ηελ δηεπθφιπλζε ησλ εμαγσγηθψλ
επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε ρψξα καο,
εμέδσζε απφθαζε (ΠΟΛ 1194/2015) κε ηελ νπνία θαζνξίδεηαη
εθ λένπ ε δηαδηθαζία απαιιαγήο από ηνλ Φ.Π.Α.
εηζαγσγήο αγαζώλ, απηνύζησλ ή κεηαπνηεκέλσλ, πνπ
πξννξίδνληαη λα εμαρζνχλ ή λα παξαδνζνχλ ζε άιιν θξάηνοκέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. χκθσλα κε ηελ αλαθνίλσζε
ηεο ΓΓΓΔ κε ηελ ελ ιφγσ απφθαζε επέξρνληαη νη εμήο
αιιαγέο ζηελ δηαδηθαζία γηα ηελ απαιιαγή: α) θαηά ηελ
εηζαγσγή ππνβάιινληαη ζην Σεισλείν Δηζαγσγήο κφλν ην
Δηδηθφ Γηπιφηππν Γειηίν Απαιιαγήο (ΔΓΓΑ) απφ ηνλ ΦΠΑ
ηεο ΠΟΛ 1167/2015 θαζψο θαη ηα ινηπά έγγξαθα, ηα νπνία
πξνζθνκίδνληαη ζε πξσηφηππν ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο
ηεισλεηαθέο δηαδηθαζίεο.β) Σν Σεισλείν ηεο έδξαο ηεο
εμαγσγηθήο επηρείξεζεο νξίδεηαη σο Σεισλείν Διέγρνπ
αξκφδην γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο απαιιαγήο. γ) Ζ
νξηζηηθνπνίεζε ηεο εμαγσγήο ή ηεο ελδνθνηλνηηθήο
παξάδνζεο ζα γίλεηαη ζην Σεισλείν Διέγρνπ κφλν κε ηελ
πξνζθφκηζε εθθαζαξηζηηθνχ ινγαξηαζκνχ, ελψ ηα έγγξαθα
πνπ ζα αλαθέξνληαη εθεί δελ ζα πξνζθνκίδνληαη ζην Σεισλείν
Διέγρνπ αιιά ζα ηεξνχληαη ζην αξρείν ηεο επηρείξεζεο.
δ) Γηα αγαζά πνπ εμάγνληαη ή παξαδίδνληαη ζε άιιν θξάηνοκέινο απηνχζηα, ε πξνζεζκία γηα ηελ εμαγσγή ή ηελ
ελδνθνηλνηηθή παξάδνζε νξίδεηαη ζε 9 κήλεο, κε δπλαηφηεηα
πεξαηηέξσ παξάηαζεο θαηά 4 επηπιένλ κήλεο. Γηα αγαζά πνπ
εμάγνληαη
ή
παξαδίδνληαη
ζε
άιιν
θξάηνο-κέινο
κεηαπνηεκέλα, ε ελ ιφγσ πξνζεζκία νξίδεηαη ζε 18 κήλεο, κε
δπλαηφηεηα παξάηαζεο θαηά 6 επηπιένλ κήλεο. Οη πξνζεζκίεο
εμαγσγήο ή ελδνθνηλνηηθήο παξάδνζεο γηα επηρεηξήζεηο πνπ
έρνπλ πηζηνπνηεηηθφ ΑΔΟ νξίδνληαη σο εμήο: απηνχζηα αγαζά:
20 κήλεο κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο θαηά 4 επηπιένλ κήλεο.
κεηαπνηεκέλα αγαζά: 32 κήλεο κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο
θαηά 8 επηπιένλ κήλεο.

Σν Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ ζην
πιεπξό ηεο ειιεληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο
Σν
πξσηφηππν
θαη
νινθιεξσκέλν
πξφγξακκα
επηρεηξεκαηηθφηεηαο «Ζ Δπηρεηξεκαηηθή Πξάμε» απφ ην
Δξγαζηήξην Δπελδπηηθώλ Δθαξκνγώλ (ΔΠΔΦΑ), κε ηελ
ππνζηήξημε ησλ Industry Disruptors – Game Changers (IDGC) ηεο Λέζρεο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο αιιά θαη ηελ πνιχηηκε
ρνξεγία θνξπθαίσλ επηρεηξήζεσλ ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο
μεθηλά ην δεύηεξν θύθιν ηνπ ζηελ Αζήλα ην Ννέκβξην
2015.Σν Δξγαζηήξην Δπελδπηηθψλ Δθαξκνγψλ (ΔΠΔΦΑ) ηνπ
Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ,
αλαγλσξίδνληαο ηνλ θξίζηκν ξφιν πνπ πξέπεη λα
δηαδξακαηίδεη ην Διιεληθφ Παλεπηζηήκην ζηελ πξνώζεζε ηεο
θαηλνηνκίαο θαη εμσζηξέθεηαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο
θαη κεηά ηελ επηηπρεκέλε πνξεία ηνπ πξψηνπ θχθινπ ηνπ
πξνγξάκκαηνο, ζπλερίδεη, πξνζθέξνληαο ζηήξημε θαη
ηερλνγλσζία
ζε
αλζξώπνπο
κε
ππνζρόκελεο
επηρεηξεκαηηθέο ηδέεο. Σν πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε
απφθνηηνπο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ επηζπκνχλ λα
θαηαλνήζνπλ ηα βαζηθά ζηνηρεία ιεηηνπξγίαο κηαο επηρείξεζεο
πξηλ μεθηλήζνπλ κηα επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Οη
δπλεηηθνί
επηρεηξεκαηίεο
ζα
παξαθνινπζήζνπλ
115
εθπαηδεπηηθέο ώξεο ζηνρεπκέλεο ζεσξεηηθήο θαη πξαθηηθήο
θαηάξηηζεο απφ θνξπθαίνπο αθαδεκατθνχο
θαη έκπεηξα
ζηειέρε ηεο αγνξάο κε έλα ζπκβνιηθφ θφζηνο εγγξαθήο
χςνπο 250 €. Σν θαιχηεξν επηρεηξεκαηηθφ πιάλν, αμηνινγείηαη
απφ επηζηεκνληθή επηηξνπή θαη βξαβεχεηαη κε ρξεκαηηθφ
έπαζιν. Βαζηθέο ελφηεηεο ηνπ εμαηνκηθεπκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ
πξνγξάκκαηνο γηα ηνπο ππνζρφκελνπο επηρεηξεκαηίεο είλαη ε
Δηζαγσγή ζηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα, ε Δπηρεηξεκαηηθή
ηξαηεγηθή θαη Καηλνηνκία, ηα Οηθνλνκηθά ηεο Δπηρείξεζεο, νη
Δπελδχζεηο θαη ε Υξεκαηνδφηεζε, ην Μάξθεηηλγθ θαη νη
Πσιήζεηο,
ε
Γεκηνπξγία
Δπηρείξεζεο,
νη
Πεγέο
Υξεκαηνδφηεζεο θαη ε Δθπφλεζε επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
απεπζχλνληαη
ζηελ
ηζηνζειίδα
ηνπ
πξνγξάκκαηνο,
http://epefa.econ.uoa.gr ή λα ηειεθσλνχλ ζην 210 368 9460.

Forum « Πξννπηηθή Αλάπηπμεο Σνπξηζκνύ Διιεληθώλ
Νήζσλ – Δπηρεηξεκαηηθόηεηα – Σερλνινγία - Καηλνηνκία »
Σν Διιεληθφ – Σνπξθηθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο καο
ελεκεξψλεη γηα ην Forum «Πξννπηηθή Αλάπηπμεο
Σνπξηζκνύ Διιεληθώλ Νήζσλ – Δπηρεηξεκαηηθόηεηα –
Σερλνινγία - Καηλνηνκία» πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 911 Οθησβξίνπ 2015, ζην Πλεπκαηηθφ Κέληξν ηνπ Γήκνπ
Εαθχλζνπ. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει:2117000264-7,
Email: info@etee.gr , fairs@etee.gr , site: www.etee.gr.

Δπηρεηξεκαηηθή Μεηαλάζηεπζε: Πσο θαη Γηαηί;
Ζ Eurofast Global Itd ζαο πξνζθαιεί ζην δηεζλέο επηρεηξεκαηηθφ
Forum «Δπηρεηξεκαηηθή Μεηαλάζηεπζε: Πσο θαη Γηαηί;»
πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 12 Οθησβξίνπ ζηηο 16:30-18:30
ζην μελνδνρείν «ηξάηνο Βαζηιηθφο» ζηελ Αζήλα.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο : ηει:210 8257720-22 e-mail:
galanopoulou@eurofast.eu.

Δθδήισζε γηα ηηο Αλαδηαξζξώζεηο Δπηρεηξεκαηηθώλ
Γαλείσλ
To Γηεζλέο Παλεπηζηήκην Διιάδνο ζαο πξνζθαιεί ζηελ
εθδήισζε κε ηίηιν « Debt restructuring: survive today.
Prepare for tomorrow» , αλαδηαξζξψζεηο επηρεηξεκαηηθψλ
δαλείσλ, ζχγρξνλεο ηάζεηο θαη δηαζέζηκα ρξεκαηννηθνλνκηθά
εξγαιεία πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 15 Οθησβξίνπ 2015 θαη
ψξα 17.30-19.30 ζην θεληξηθφ ακθηζέαηξν δηεζλνχο
παλεπηζηεκίνπ. Ζ ζπκκεηνρή ζα είλαη δσξεάλ άιια απαηηείηαη
ειεθηξνληθή εγγξαθή ζην http://goo.gl/RI6tPE
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο : Σει: 2310 807502,520,528 email: pr@ihu.edu.gr , facebook.

Εεηήζεηο πλεξγαζίαο
Σν Δκπνξηθφ & Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ
αλαθνηλψλεη ζηα κέιε ηνπ θαη ζε θάζε ελδηαθεξφκελν φηη νη
αλαθεξφκελεο ζηε ζπλέρεηα επηρεηξήζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ,
επηζπκνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ κε ειιεληθέο, πξνθεηκέλνπ λα
ζπλεξγαζηνχλ ζηνπο ηνκείο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ θάζε
δήηεζε.
ΣΤΝΖΗΑ
DMC
ΣΖΛ: 0021671433609 Fax: 71432046
EMAIL: dmc-tunisia@topnet.tn
ΖΜ/ΝΗΑ ΔΠΗΣΟΛΖ: 09/07/2015 ΑΡ.ΠΡΧΣ.B.10268.1
ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝ ΔΗΑΓΧΓΖ ΓΟΛΟΜΗΣΖ
SOCIETE TUNISSIENNE DE MARBRE
Γ/ΝΖ: AVE MOHAMED HERGAM 8021 BENI KHALLED
ΣΖΛ: 002167237276822940711 Fax: 72372833
EMAIL: stm.marbre@hotmail.fr
ΖΜ/ΝΗΑ ΔΠΗΣΟΛΖ: 09/07/2015 ΑΡ.ΠΡΧΣ.B.10268.2
ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝ ΔΗΑΓΧΓΖ ΜΑΡΜΑΡΟΤ.

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε ηεο
Σνπξθίαο
Σν Σνχξθηθν Πξνμελείν ζηε Θεζζαινλίθε καο ελεκεξψλεη φηη
κεηαμχ ησλ εκεξνκεληψλ 22-25 Οθησβξίνπ 2015 πξφθεηηαη λα
πξαγκαηνπνηεζεί Γηεζλήο Έθζεζε ”SLEEPWELLEXPO” απφ
ηελ εηαηξία VoliFair θαη ζηελ Σνπξθία. ηελ εθδήισζε
πξνζθαινχληαη ηα ζηειέρε ησλ δηνηθήζεσλ ησλ εηαηξηψλ πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο: Κιάδνη ηνπ ζηξψκαηνο,
κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ. Παξάιιεια πεξηιακβάλεη
επίζθεςε ζηνλ εθζεζηαθφ ρψξν θαη ζπλαληήζεηο κε ηνπο
παξαγσγνχο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εκεξνκεληψλ ηεο έθζεζεο
(21-24 Οθησβξίνπ 2015) ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ηεο
Σνπξθίαο ζα θαιχςεη ηα έμνδα δηακνλήο ελφο εθπξνζψπνπ απφ
θάζε εηαηξία γηα 3 λχρηεο ζε μελνδνρείν 5 αζηέξσλ. Οη εηαηξίεο
πνπ ζέινπλ λα επηζθεθζνχλ ηελ έθζεζε πξέπεη λα
ζπκπιεξψζνπλ ηε ζρεηηθή αίηεζε κέρξη ηηο 08.10.2015 θαη λα
ηελ απνζηείινπλ ζην fax:2310254448 ή ζην email:
selanik@ekonomi.gov.tr.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο θαη ιεπηνκέξεηεο επηζθεθζείηε
ηελ ηζηνζειίδα :http://eng.sleepwellexpo.com/.

Γηεζλείο Γηαγσληζκνί
Δθζέζεηο ζην Δμσηεξηθό
th

13 INTERNASIONAL ARGICULTURE, SEED RAISING,
SAPLINGS AND DAIRY INDUSTRY FAIR
Πόιε : Πξνχζα ,Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 13-17 Οθησβξίνπ 2015
Δθζέκαηα: αγξνηηθά πξντφληα, ζπφξνη, γαιαθηνθνκηθά
πξντφληα
Πιεξνθνξίεο: site: www.burtarim.com
TEHNOMA
Πόιε : θφπηα ,ΠΓΓΜ
Ζκεξνκελία: 13-17 Οθησβξίνπ 2015
Δθζέκαηα: Έθζεζε κεηαιινπξγίαο, ειεθηξνληθψλ κεκεηάιισλ θαη θαηαζθεπψλ, αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο
Πιεξνθνξίεο: ηει: +389 (0)2 3218 351, email:
dimitrova@skopjefair.com.mk , site:
http://www.eragrupa.mk/exhibitions.aspx?exh=1&sub=Tehno
ma&menu=1&tip=3&id=Exhibitions
TIB
Πόιε : Βνπθνπξέζηη, Ρνπκαλία
Ζκεξνκελία: 14 - 17 Οθησβξίνπ 2015
Δθζέκαηα: Γηεζλήο Σερληθή έθζεζε
Πιεξνθνξίεο: www.tib.ro
SAIE
Πόιε : Ρψκε, Ηηαιία
Ζκεξνκελία: 14 – 17 Οθησβξίνπ 2015
Δθζέκαηα: Πφξηεο, παξάζπξα, ηερλνινγίεο απηψλ θαη
εζσηεξηθή δηαθφζκεζε . Πιεξνθνξίεο: ηει :051 282992,
email: bruno.zavaglia@bolognafiere.it,
site:http://www.saie.bolognafiere.it/en/saie/newsaie/4303.html
STROIKO
Πόιε : φθηα, Βνπιγαξία
Ζκεξνκελία: 14 – 18 Οθησβξίνπ 2015
Δθζέκαηα: Πφξηεο, παξάζπξα, ηερλνινγίεο απηψλ θαη
αξρηηεθηνληθή θαηαζθεπή θαη εμνπιηζκφ .Πιεξνθνξίεο: ηει :
+359/2 963 06 05, email: office@stroiko.eu, site:
http://stroiko2000.com/en/
AMBIENTA
Πόιε : Εάγθξεκπ,Κξναηία
Ζκεξνκελία: 14-18 Οθησβξίνπ 2015
Δθζέκαηα: έπηπια .Πιεξνθνξίεο: ηει: +385 1 6503 396,
fax: +385 (0)1 6503 107, email: ambienta@zv.hr, site:
http://www.zv.hr/default.aspx?id=1353

ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ
Σo Γξαθείν ΟΔΤ ηεο Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε φθηα
απέζηεηιε ελεκεξσηηθφ δειηίν κε πξνθεξχμεηο θξαηηθψλ
δηαγσληζκψλ πνπ αθνξνχλ:
1.Γεκηνπξγία πιαηθφξκαο πιεξνθφξεζεο ζε πινπνίεζε ηνπ
ζρεδίνπ KNRIN – 2014/108164 Norway Grants 2009-2014
Monitoring and Information System for Black Sea
Πξνζεζκία ππνβνιήο πξνζθνξψλ: 03/11/2015, 17:30.
Πιεξνθνξίεο: ηει.+35928079936 , θαμ:+35928079966 , e-mail:
k.georgiev@bgports.bg.Γιψζζα πνπ κπνξεί λα ζπληαρζνχλ νη
πξνζθνξέο ή νη αηηήζεηο ζπκκεηνρήο κφλν βνπιγαξηθά.
2.Πξνκήζεηα θαινθαηξηλψλ θαη ρεηκεξηλψλ πξνζηαηεπηηθψλ
ππνδεκάησλ αζθαιείαο. Πξνζεζκία ππνβνιήο πξνζθνξψλ:
13/11/2015, 16:00.Πιεξνθνξίεο: ηει.+35928958910 ,
θαμ:+35928272171 , web: www.cez-rp.bg/bg/home.html e-mail:
nikolay.s.nikolov@cez.bg .
Γιψζζα πνπ κπνξεί λα ζπληαρζνχλ νη πξνζθνξέο ή νη αηηήζεηο
ζπκκεηνρήο κφλν βνπιγαξηθά.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε κε
ην Γξαθείν ΟΔΤ ηεο Διιάδαο ζηε φθηα, ηει.: (+3592)
9447959-9447790, , ζηελ ηζηνζειίδα www.agora.mfa.gr/bg60
θαη ζην email: ecocom-sofia@mfa.gr.

Δπηρεηξεκαηηθά Νέα
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΞΩΣΔΡΗΚΩΝ
Β8 Γηεύζπλζε Δπηρεηξεκαηηθήο Αλάπηπμεο
Ζ Β8 Γηεχζπλζε ζην πιαίζην ηεο ελίζρπζεο ηεο εμσζηξέθεηαο
ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο ζηήξημεο ηεο ειιεληθήο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηηο δηεζλείο αγνξέο, εγθαηληάδεη έλα λέν
εξγαιείν επηρεηξεκαηηθήο πιεξνθφξεζεο: Σν κεληαίν δειηίν
«Γλνπο Πξάηηε».
Σν «Γλνπο Πξάηηε»
απεπζχλεηαη ζε
θιαδηθνχο θαη
επηρεηξεκαηηθνχο θνξείο, ζε επηκειεηήξηα θαη επαγγεικαηηθέο
ελψζεηο, απνηειεί ζηαρπνιφγεζε εηδήζεσλ θαη πιεξνθνξηψλ
απφ Διιεληθέο Αξρέο ζην εμσηεξηθφ (Πξεζβείεο, Πξνμελεία θαη
Γξαθεία ΟΔΤ) θαζψο θαη απφ άιιεο πεγέο (δηεζλήο Σχπνο,
δηαδίθηπν θ.ι.π.).
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε κε
ηε Β8 Γηεχζπλζε Δπηρεηξεκαηηθήο Αλάπηπμεο ηνπ Τπνπξγείνπ
Δμσηεξηθψλ, ηει. 2103682766, email: b08@mfa.gr θαη ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr.

Γηαγσληζκνί ζηελ Διιάδα
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19/10/2015 ΑΝΟΗΥΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΝΟ ΤΠΔΡΖΥΟΚΑΡΓΗΟΓΡΑΦΟΤ(3D) ΚΑΗ ΣΖΝ
ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΟΤ ΓΗΑ ΥΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΣΖΜΑ
ΓΔΚΑ ΔΣΧΝ ΣΖΛ. 2106551519
19/10/2015 ΓΖΜΟΗΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ ΣΖΝ ΠΔΛΛΑ ΓΗΑ ΣΟ
ΚΣΗΡΗΟ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ-ΠΗΝΑΚΟΘΖΚΖ ΠΔΛΛΑ ΣΖΛ.2382350843
20/10/2015 ΓΖΜΟΗΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΜΑΞΗΓΗΟΤ ΣΖΡΗΞΖ ΡΑΝΣΑΡ ΣΖΛ.2310498467
20/10/2015 ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ
ν
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΟ ΔΡΓΟ «13 ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΖ
ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ & Ζ/Μ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ»
21/10/2015 ΑΝΟΗΚΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΠΔΡΗΟΓΗΚΖ ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ ΑΦΟΤ VIP
GV(GULFSTREAMV) S/N 678 ΔΣΧΝ 2015-2018 ΣΖΛ.2108705015/8705013
21/10/2015 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΟΠΧΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΚΑΛΤΦΖ ΑΝΑΓΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ
– ΑΝΔΞ.ΤΠΟΜΟΝΑΓΧΝ ΦΡΟΤΡΑ ΡΔΝΣΗΝΑ ΣΖΛ.2397056445
22/10/2015 ΓΖΜΟΗΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΧΝ ΑΗΜΑΣΟΛΟΓΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ
ΣΖΛ.2521350222
23/10/2015 ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΝΑΦΖ ΤΜΦΧΝΗΑ
ΠΛΑΗΗΟ ΣΔΑΡΧΝ ΔΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΞΗΦΧΝ ΑΞΗΧΜΑΣΗΚΧΝ
ΠΟΛΔΜΗΚΟΤ ΝΑΤΣΗΚΟΤ ΣΖΛ.2106551691
26/10/2015 ΔΠΑΝΑΛΖΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖ ΤΝΑΦΖ ΤΦΧΝΗΑ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ΓΗΑ
ΣΟ
ΚΑΡΓΗΑΓΓΔΗΑΚΟ ΤΣΖΜΑ ΣΖΛ.2103483161
27/10/2015
ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ
ΑΝΟΗΚΣΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΝΑΦΖ ΤΜΦΧΝΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ΣΖΛ.2103483161
27/10/2015 ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΜΔ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ CAD/PAD ΜΔ NSN 1377-01-561-6371,P/N 1810-03301, HOIST GUILLOTINE ΣΟΤ Δ/Π/ΑΒ-205 ΣΖΛ.2108705013
27/10/2015 ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΒΟΗΧΣΗΑ-ΓΗΑΓΡΟΜΔ
ΣΖΝ ΗΣΟΡΗΑ ΣΖΛ.2261028281
29/10/2015 ΑΝΟΗΚΣΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΟΤ ΒΟΓΗΝΟΤ ΚΡΔΑΣΟ ΠΡΟ ΚΑΛΤΦΖ
ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΡΟΦΟΓΟΗΑ ΟΠΛΗΣΧΝ ΣΖ 124 ΠΒΔ ΣΖΛ.2108705013
29/10/2015
ΑΝΟΗΚΣΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ
ΣΖΝ
ΔΠΗΚΔΤΖ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΔΝΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΚΑΡΣΧΝ ΣΖΛ. 210-5297229
FAX. 210-5225770
29/10/2015 ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΛΗΚΧΝ
ΔΛΛΖΝΗΚΖ Ή ΑΛΛΟΓΑΠΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΣΖΛ. 210-5297229 FAX.
210-5225770
30/10/2015
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ
ΓΗΔΘΝΖ
ΓΖΜΟΗΟ
ΑΝΟΗΚΣΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΡΟΦΗΜΑ ΠΟΣΑ ΚΑΠΝΟ ΚΑΗ
ΤΝΑΦΖ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΜΔ CPV:15000000-8 ΣΖΛ.2421351218
30/10/2015 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΑΝΑΘΔΖ Δ ΤΝΔΡΓΔΗΟ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΟΤ
ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΣΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ ΔΠΗ ΣΖ ΟΓΟΤ Λ.ΚΖΦΗΗΑ 178
ΣΟ ΥΑΛΑΝΓΡΗ ΣΖΛ.2105213710

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΝΑΤΣΗΚΟΤ
Δ΄ΚΛΑΓΟ

ΓΖΜΟ ΠΔΛΛΑ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΡΔΤΝΑ &
ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ
ΚΣΗΡΗΑΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ Α.Δ.

ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ
Ζ

ν

1 ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΚΓ-ΑΛ – 4 ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ
ΓΡΑΦΔΗΟ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΓΡΑΜΑ

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΝΑΤΣΗΚΟΤ Δ΄ΚΛΑΓΟ

ΑΝΧΣΑΣΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΝΧΣΑΣΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΒΟΗΧΣΗΑ
ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ

ΟΔ Α.Δ.

ΟΔ Α.Δ.

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΒΟΛΟΤ
«ΑΥΗΛΛΟΠΟΤΛΔΗΟ»
ΗΚΑ

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

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

Σελ ειεθηξνληθή πιαηθόξκα πνπ πξνζθέξεη Τπεξεζίεο Ζιεθηξνληθήο Γηθηύσζεο b2bmall ή ζην
www.b2bmall.eu, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώλεζηε θαη λα πξνκεζεύεζηε πξντόληα κειώλ ηνπ
επηκειεηεξίνπ.

