Οθηώβξηνο 2015

ΒΔΘ:
εηζθνξώλ

Όρη ζηελ αύμεζε ηωλ εξγνδνηηθώλ

Αληίζεην ζε νπνηαδήπνηε απμεηηθή κεηαβνιή ησλ
εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ δειψλεη ην Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην
Θεζζαινλίθεο, επηζεκαίλνληαο φηη κία ηέηνηα εμέιημε ζα είρε
σο απφξξνηα ηελ αχμεζε ησλ ινπθέησλ, ηελ άλνδν ηεο
αλεξγίαο αιιά θαη ηεο καχξεο εξγαζίαο. «Ο ρξφλνο
δνπιεχεη ελάληηα ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία κε ηελ
θπβέξλεζε λα δεκηνπξγεί ζπλερψο αλαζθάιεηα. ε κία
αγνξά πνπ ην έλα ινπθέην δηαδέρεηαη ην άιιν, κε ηελ
αλεξγία λα θαιπάδεη θαη ηηο φπνηεο επηρεηξήζεηο ζπλερίδνπλ
λα ιεηηνπξγνχλ λα αλαξσηηνχληαη πσο ζα αληαπεμέιζνπλ
ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, ε αχμεζε ησλ εξγνδνηηθψλ
εηζθνξψλ ζα απνηειέζεη ηελ ηαθφπιαθα γηα ηελ
επηρεηξεκαηηθφηεηα. Ζ ζπλερήο αλαδήηεζε ηζνδπλάκσλ
νδεγεί ηνλ Έιιελα πνιίηε ζε ζχγρπζε θαη θαηάζιηςε θαζψο
δελ μέξεη ηη ζα ηνπ μεκεξψζεη» ηνλίδεη ραξαθηεξηζηηθά ν
πξφεδξνο
ηνπ
ΒΔΘ,
Παλαγηψηεο
Παπαδφπνπινο
επηζεκαίλνληαο φηη ε θπβέξλεζε νθείιεη λα αλαδεηήζεη
άιιεο ιχζεηο πνπ δελ ζα θαηαθέξνπλ πιήγκα ζηελ ηδησηηθή
πξσηνβνπιία θαη δελ ζα δεκηνπξγήζνπλ ζηξαηηέο λέσλ
απνιπκέλσλ. «Ζ κείσζε ησλ εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ ην
2014 ήηαλ κία σθέιεηα πνπ επέθεξε έζησ θαη νξηαθή
αλάζρεζή ηεο αλεξγίαο» ππελζπκίδεη ν πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ,
θαηαιήγνληαο φηη θαλείο δελ αξλείηαη φηη είλαη επηβεβιεκέλνο
ν εμνξζνινγηζκφο ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ζσζηή,
φκσο, ζηφρεπζε θαη φρη εμππεξεηψληαο ηελ εθήκεξε ζθέςε
ηνπ εθάζηνηε ππνπξγνχ «γηα λα κελ πιήμνπκε ηελ ηάδε
θνηλσληθή νκάδα, ζα πιήμνπκε ηε δείλα…». «Καιψο, ε
θαθψο ε επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα έρεη εμαληιήζεη πξν
πνιινχ ηηο αληνρέο ηεο. Απηφ πνπ απαηηείηαη είλαη κηα
πξαγκαηηθά
ξηδνζπαζηηθή
πνιηηηθή
ππέξ
ηεο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ησλ εξγαδνκέλσλ, αιιά θαη
ζπλνιηθφηεξα ππέξ ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ειιεληθήο
νηθνλνκίαο» θαηαιήγεη ν θ. Παπαδφπνπινο.
Τπνρξεωηηθή Ζιεθηξνληθή Τπνβνιή ηωλ
Τπνζηεξηθηηθώλ ηεο Γηαζάθεζεο Δμαγωγήο Δγγξάθωλ
– Σήξεζε Αξρείνπ
Με ηελ εγθχθιην κε αξηζκ. ΓΣΓ Α 5022456 ΔΞ 2015/23-102015 ΔΓΤΟ θνηλνπνηείηαη ε κε αξηζκ. ΓΣΓ Α 5016701
ΔΞ2015/31-07-2015 (ΦΔΚ 1698?14-08-2015) Απφθαζε
ΓΓΓΔ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ κε ζέκα «Τπνρξεσηηθή
ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ ππνζηεξηθηηθψλ ηεο δηαζάθεζεο
εμαγσγήο εγγξάθσλ – Σήξεζε αξρείνπ» θαη παξέρνληαη
εηδηθφηεξεο νδεγίεο γηα ηελ απφ 01/11/2015 θαζηέξσζε ηεο
ππνρξεσηηθήο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ ππνζηεξηθηηθψλ
ηεο δηαζάθεζεο εμαγσγήο εγγξάθσλ θαη ηήξεζεο ηνπ
αξρείνπ . Γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε επηθνηλσλήζηε κε ηελ
θ. Σζεηζέθνπ Γέζπνηλα (ηει. 210 69878455).

Έηνο 14ν

Σεύρνο 43

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
email: sme-industry@veth.gov.gr.

ΟΑΔΔ : Έωο 2 Ννεκβξίνπ ε θαηαβνιή ηωλ δόζεωλ γηα ηηο
ξπζκίζεηο νθεηιώλ
Μέρξη ηε Γεπηέξα 2 Ννεκβξίνπ πξέπεη λα θαηαβιεζνχλ κέζσ
πάγηαο εληνιήο νη δφζεηο ησλ ξπζκίζεσλ ησλ ιεμηπξφζεζκσλ
νθεηιψλ: Ζ κεληαία δφζε ξχζκηζεο λ. 4152/2013 ( θαζψο θαη ηπρφλ
αλεμφθιεηε δφζε ηεο 30.9.2015 πξνζαπμεκέλε θαηά 15%). Ζ
κεληαία δφζε ξχζκηζεο λ.4321/2015 (θαζψο θαη ηπρφλ αλεμφθιεηε
δφζε ηεο 30.9.2015 ρσξίο πξνζαχμεζε), ζχκθσλα κε αλαθνίλσζε
ηνπ ΟΑΔΔ. Απφ ηνλ ΟΑΔΔ επηζεκαίλνπλ, επίζεο, πσο νη
αζθαιηζκέλνη πνπ θαηαβάιινπλ δφζεηο κε πάγηα εληνιή, ζα πξέπεη
λα κεξηκλήζνπλ ψζηε λα ππάξρεη επαξθέο ππφινηπν ζην
ινγαξηαζκφ ηνπο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο πιεξσκήο θαηά ηελ
ψξα εθηέιεζεο ησλ παγίσλ εληνιψλ. Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
αζθαιηζηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ νθεηιεηψλ πξνηείλεηαη απφ ηνλ
ΟΑΔΔ ε χπαξμε επαξθνχο ππνινίπνπ απφ ηελ Παξαζθεπή 30
Οθησβξίνπ.

Πξνδεκνζίεπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δλίζρπζε ξεπζηόηεηαο
θαη απαζρόιεζεο» από ηελ Δηδηθή Γξακκαηεία Γηαρείξηζεο
Σνκεαθώλ Πξνγξακκάηωλ ηνπ ΔΚΣ θαη ηνλ ΟΑΔΓ
Αλαθνηλψζεθε ε πξνδεκνζίεπζε γηα ην λέν πξφγξακκα
«Δλίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο θαη ηεο απαζρφιεζεο» κε αξηζκφ
σθεινχκελσλ 12.700 άηνκα/επηρεηξήζεηο. Ζ πξνδεκνζίεπζε έγηλε
απφ ηνλ ΟΑΔΓ, έρεη αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ www.oaed.gr
θαη ε ππνβνιή αηηήζεσλ ζα γίλεηαη ειεθηξνληθά ζην ζχζηεκα ηνπ
Οξγαληζκνχ, ην νπνίν αλακέλεηαη λα αλνίμεη ην πξψην 15λζεκεξν
ηνπ Ννεκβξίνπ. Ζ αθξηβήο εκεξνκελία ζα αλαθνηλσζεί καδί κε ηε
δεκφζηα πξφζθιεζε ε νπνία ζα εμεηδηθεχεη ηνπο ηειηθνχο φξνπο
θαη ηηο πξνυπνζέζεηο κεηά ηελ έθδνζε Κνηλήο Τπνπξγηθήο
Απφθαζεο.
ε δήισζή ηνπ ν Τθππνπξγφο Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη
Σνπξηζκνχ αξκφδηνο γηα ζέκαηα ΔΠΑ, Αιέμεο Υαξίηζεο ηφληζε:
«Ζ δξάζε απηή απνηειεί έκπξαθηε πινπνίεζε ησλ δεζκεχζεσλ
ηνπ Τπνπξγείνπ πνπ έρεη ζέζεη σο πξψηε πξνηεξαηφηεηα ηε
ζηήξημε ηεο απαζρφιεζεο, επηβξαβεχνληαο επηρεηξήζεηο πνπ
εμαζθαιίδνπλ λέεο πνηνηηθέο ζέζεηο εξγαζίαο. ηφρνο καο είλαη ε
ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο θαη ε βησζηκφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ
πνπ μεθίλεζαλ θπξίσο νη λένη άλζξσπνη ζε δχζθνιεο ζπλζήθεο,
πξνζθέξνληαο κηα επθαηξία δεκηνπξγίαο ζε φινπο».

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 (ID-GC)
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
εμωζηξέθεηαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη κεηά ηελ
επηηπρεκέλε πνξεία ηνπ πξψηνπ θχθινπ ηνπ πξνγξάκκαηνο,
ζπλερίδεη, πξνζθέξνληαο ζηήξημε θαη ηερλνγλωζία 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. Τπνβνιή αηηήζεσλ κέρξη ηηο 9
Ννεκβξίνπ
2015.
Γηα
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο
νη
ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
πξνγξάκκαηνο http://epefa.econ.uoa.gr, ή λα ηειεθσλνχλ ζην
210 368 9460.

Δλδηάκεζε Δθπηωηηθή Πεξίνδνο 1-10 Ννεκβξίνπ 2015
Ο Δκπνξηθφο χιινγνο Θεζζαινλίθεο ελεκεξψλεη
εκπφξνπο θαη θαηαλαισηέο φηη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
λ. 4177/2013 από ηελ Κπξηαθή 1 Ννεκβξίνπ 2015 έωο θαη
ηελ Σξίηε 10 Ννεκβξίνπ 2015, ζα ηζρχζεη ε ελδηάκεζε
θζηλνπσξηλή εθπησηηθή πεξίνδνο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ
εθπηψζεσλ, πέξαλ ηεο αλαγξαθήο ηεο παιαηάο θαη ηεο λέαο
ηηκήο ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ πσινχληαη κε
έθπησζε, επηηξέπεηαη ε αλαγξαθή θαη ε εκπνξηθή
επηθνηλσλία πνζνζηνχ έθπησζεο. Παξάιιεια, ζχκθσλα κε
ην άξζξν 16 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, ηα θαηαζηήκαηα κπνξνχλ λα
ιεηηνπξγήζνπλ (πξναηξεηηθά) ηελ Κπξηαθή 1 Ννεκβξίνπ
(πξώηε Κπξηαθή ηεο ελδηάκεζεο θζηλνπωξηλήο
εθπηωηηθήο πεξηόδνπ ηνπ Ννεκβξίνπ 2015).
ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΟ ΩΡΑΡΗΟ ΚΤΡΗΑΚΖ 1 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ
2015: 11 π.κ - 6 κ.κ.

«Οινθιεξωκέλν Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα .Δ.Π.Δ.
Αλαβαζκηζκέλεο ππεξεζίεο πξνο όθεινο εξγαδνκέλωλ
θαη εξγνδνηώλ»
Σν ψκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ
Δξγαζίαο,
Κνηλσληθήο
Αζθάιηζεο
θαη
Κνηλσληθήο
Αιιειεγγχεο ζαο πξνζθαιεί ζηελ ελεκεξσηηθή εκεξίδα κε
ζέκα «Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα .Δ.Π.Δ.
Αλαβαζκηζκέλεο ππεξεζίεο πξνο φθεινο εξγαδνκέλσλ θαη
εξγνδνηψλ» πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Σεηάξηε 4
Ννεκβξίνπ 2015 θαη ψξα 8.45-15.00 ζην μελνδνρείν
ΜAKEDONIA PALACE ,Λεσθ. Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ 2,
Θεζζαινλίθε.

Ζκεξίδα κε ηίηιν «Γξάζεηο Marie Sklodowska Curie:
Γεθπξώλνληαο Έξεπλα θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα»
Ζκεξίδα κε ηίηιν « Γξάζεηο Marie Sklodowska Curie:
Γεθπξψλνληαο
Έξεπλα
θαη
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα»,
δηνξγαλψλεη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ην Δζληθφ Κέληξν
Έξεπλαο
θαη
Σερλνινγηθήο
Αλάπηπμεο,
πνπ
ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Πέκπηε 5 Ννεκβξίνπ 2015 θαη ψξα
13.30 ζην Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην
νο
Θεζζαινλίθεο (αίζνπζα εθδειψζεσλ, 2 φξνθνο, Σζηκηζθή
29, Θεζζαινλίθε). Ζ εθδήισζε ζα δηεμαρζεί ζηελ ειιεληθή
γιψζζα. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει: 2310498155,
site: https:/mscabusiness.teamwork.fr/

Πξόζθιεζε εθδήιωζεο ελδηαθέξνληνο εθπαηδεπηηθώλ
Γ.Η.Δ.Κ.
αο ελεκεξψλνπκε φηη απφ ηελ Σεηάξηε 21/10/2015 έρεη
αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Η.ΝΔ.ΓΗ.ΒΗ.Μ. ε πξφζθιεζε
εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ απαζρφιεζε σξνκίζζησλ
Δθπαηδεπηηθψλ Ηλζηηηνχησλ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο,
Γεκνζίσλ Ηλζηηηνχησλ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Δηδηθήο
Αγσγήο θαη Γεκφζησλ ρνιψλ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο
ρεηκεξηλνχ εμακήλνπ 2015Β θαη εαξηλνχ εμακήλνπ 2016Α. Οη
ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα
ηνπ Η.Δ.Κ. Δπαλνκήο ψζηε λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ αίηεζε ‘ε
λα
επηζθεθζνχλ
ηελ
παξαθάησ
δηεχζπλζε
http://application.inedivim.gr/diek/static/iek_2015_prok.pdf
ψζηε λα ελεκεξσζνχλ γηα ηελ πξφζθιεζε.

Καηλνύξγηνο Κύθινο αηηήζεωλ γηα ηε δξάζε « Ξέλε Γιώζζα γηα Δηδηθνύο θνπνύο»
Σν Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο πξνθήξπμε Καηλνχξγην Κχθιν αηηήζεσλ γηα ηε δξάζε « Ξέλε Γιψζζα γηα Δηδηθνχο θνπνχο» έσο 4
Ννεκβξίνπ 2015. Ρσζηθά, Βνπιγάξηθα, έξβηθα, Σνχξθηθα, Αξαβηθά, Ρνπκάληθα θαη Διιεληθά γηα μέλνπο. Ξέλε γιψζζα γηα
επηρεηξεκαηίεο. Ξέλε γιψζζα ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ. Οηθνλνκηθή νξνινγία. Δηδηθέο ηηκέο γηα θνηηεηέο θαη αλέξγνπο.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο : http://madsos.uom.gr/language-school , ηει: 2310891527 .

Capital + Vision 2015

Δθζέζεηο ζηελ Διιάδα

Σν Διιελνγεξκαληθφ Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην
αλαθνίλσζε ην Capital + Vision 2015 κε ζέκα «Δμσζηξέθεηα θαη
Διιεληθή νηθνλνκία: Ζ ψξα ηεο αλαζπγθξφηεζεο» πνπ ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 4-5 Ννεκβξίνπ 2015 ζην ATHENS
LEDRA HOTEL. Δίζνδνο ειεχζεξε. Πξνεγγξαθή απαξαίηεηε.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει: 2106419000, θαμ:
2106445175, site: www.capitalvision.gr
ν

9 Πνιπζπλέδξην Καηλνηνκία θαη Αλάπηπμε
νπ

Ζ ΚΑ-Business αλαθνίλσζε ηελ έλαξμε ηνπ 9 Πνιπζπλεδξίνπ
Καηλνηνκίαο θαη Αλάπηπμεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 7
Ννεκβξίνπ 2015 ζηηο 11:00-22:00 ζην The Met Hotel
(Θεζζαινλίθε). Δίζνδνο ειεχζεξε.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: site: www.ka-business.gr.
Δθζέζεηο ζην Δμωηεξηθό
MAQUISHOES
Πόιε : Πφξην , Πνξηνγαιία
Ζκεξνκελία: 5 - 7 Ννεκβξίνπ 2015
Δθζέκαηα: Μεραλήκαηα, Σερλνινγία θαη Αμεζνπάξ γηα ηε
Βηνκεραλία Τπνδεκάησλ.
Πιεξνθνξίεο: ηει: 22 998 1473, email:
antonio.proenca@exponor.pt, site:
http://www.maquishoes.exponor.pt/
Δπηρεηξεκαηηθή
απνζηνιή ζηελ Κωλζηαληηλνύπνιε ηεο
G-FAIR
KOREA 2015
Σνπξθίαο
Πόιε : ενχι, Κνξέα
Σν Σνχξθηθν
ζηε 2015
Θεζζαινλίθε καο ελεκεξψλεη φηη
Ζκεξνκελία:
5 -Πξνμελείν
8 Ννεκβξίνπ
κεηαμχ ησλ
εκεξνκεληψλ
4-7Ννεκβξίνπ
2015 πξνκήζεηεο,
πξφθεηηαη λα
Δθζέκαηα:
ηξφθηκα,
ζηνηρεία δψξσλ,
θαζεκεξηλέο
πξαγκαηνπνηεζεί
Γηεζλή
Έθζεζε
«MARBLE,
κφδα & νκνξθηά , θνπδίλα & κπάλην, ειεθηξηθέο ζπζθεπέο,
NATURALSTONEPRODUCTS&TECHOLOGIESFAIR»
απφ
camping,
έπηπια & δηαθνζκεηηθά πιηθά, λέα-πξντφληα &
ηελ εηαηξία
PozitifTradeFair
θαη ζηελ
Κσλζηαληηλνχπνιε ηεο
θαηλνηνκία,
ειεθηξνληθά
& απηφκαηεο
ζπζθεπέο
Σνπξθία. ηελ
πξνζθαινχληαη
ηα ζηειέρε ησλ
Πιεξνθνξίεο:
site:έθζεζε
www.gfair.or.kr
δηνηθήζεσλ ησλ εηαηξηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο
th
πέηξαο. Παξάιιεια
6 ηνκείο:
MIDDLE καξκάξνπ
EAST FOODθαη
ANDθπζηθήο
FOOD TECHNOLOGIES
FAIR
πεξηιακβάλεη
επίζθεςε
Πόιε
: Νηηγηαξκπαθίξ,
Σνπξθία ζηνλ εθζεζηαθφ ρψξν θαη
ζπλαληήζεηο5 -κε
ηνπο παξαγσγνχο.
Καηά ηε δηάξθεηα ησλ
Ζκεξνκελία:
8 Ννεκβξίνπ
2015
εκεξνκεληψλ
ηεο επεμεξγαζία
έθζεζεο ηξνθίκσλ,
(2-5Ννεκβξίνπ
2015)
ην
Δθζέκαηα:
ηξφθηκα,
πνηά θαη
Τπνπξγείν
Οηθνλνκηθψλ ηεο Σνπξθίαο ζα θαιχςεη ηα έμνδα
ηερλνινγίεο
βηνκεραληψλ
δηακνλήο ελφο εθπξνζψπνπ απφ θάζε εηαηξία γηα 3 λχρηεο ζε
Πιεξνθνξίεο:site:http://www.tuyap.com.tr/en/index.php?main=m
μελνδνρείν 5 αζηέξσλ. Οη εηαηξίεο πνπ ζέινπλ λα
_fuar&fbid=12&left=1_diayrbakir&fid=12
επηζθεθζνχλ ηελ έθζεζε πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπλ ηε
ζρεηηθήΕώωλ
αίηεζε
κέρξη ηηο 22.10.2015
θαη, Κηελνηξνθηθώλ
λα ηελ απνζηείινπλ
Εώληωλ
, Σερλνινγίεο
γάιαθηνο
ζην fax:2310254448
ή ζην
selanik@ekonomi.gov.tr.Γηα
κνλάδωλ,
Θεξκνθεπίωλ
θαηemail:
Γεωξγηθώλ
Μεραλεκάηωλ
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο
Πόιε:
Kuşadası Aydın
, Σνπξθία θαη ιεπηνκέξεηεο επηζθεθζείηε
ηελ
ηζηνζειίδα
Ζκεξνκελία:
5-8 Ννεκβξίνπ
:http://cnrnaturalstoneturkey.com/Default.aspx?ln=2
Δθζέκαηα: θηελνηξνθία, βηνκεραλία γάιαθηνο, ζεξκνθήπηα,
γεσξγηθά κεραλήκαηα
Πιεξνθνξίεο: site: www.platformfuar.com/index.php
Zimt&Sterne - Backen, Naschen und Dekorieren
Πόιε : Μχλζηεξ, Γεξκαλία
Ζκεξνκελία: 6 - 11 Ννεκβξίνπ 2015
Δθζέκαηα: ηξφθηκα
Πιεξνθνξίεο: site: http://www.iss-gut-leipzig.de/de/
FURNITURE FAIR BRUSSELS 2015
Πόιε : Βξπμέιιεο, Βέιγην
Ζκεξνκελία: 8 - 11 Ννεκβξίνπ 2015
Δθζέκαηα: επηρεηξήζεηο θαη βηνκεραλία, εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή
δηαθφζκεζε, έπηπια
Πιεξνθνξίεο: site: www.furniturefairbrussels.be
Agritechnica 2015
Πόιε: Αλφβεξν, Γεξκαλία
Ζκεξνκελία: 10-14 Ννεκβξίνπ 2015
Δθζέκαηα: αγξνηηθφο εμνπιηζκφο, γεσξγηθά κεραλήκαηα
Πιεξνθνξίεο: ηει: +44 0722467130, e-mail:
Gabriel.popescu@trade.gov

ΚΡΖΣΖ Ζ ΜΔΓΑΛΖ ΤΝΑΝΣΖΖ
Πόιε : Θεζζαινλίθε
Ζκεξνκελία : 30 Οθησβξίνπ-5 Ννεκβξίνπ 2015
Δθζέκαηα : πξντφληα, γεχζεηο, ππεξεζίεο, πνιηηηζκφο
Πιεξνθνξίεο: ηει 2310 213318, site:
www.pagritiaekthesi.gr
2ε
ΓΗΔΘΝΖ
ΔΚΘΔΖ
ΣΟΤΡΗΜΟΤ
GREEKTOURISMEXPO 2015
Πφιε : METROPOLITANEXPO, Αζήλα
Ζκεξνκελία : 04 - 06 Γεθεκβξίνπ 2015
Δθζέκαηα : ηνπξηζκφο
Πιεξνθνξίεο: ηει: 210 6141164, θαμ: 210 8024267, email:
info@leaderexpo.gr, site: www.greektourismexpo.gr
7o ΦΔΣΗΒΑΛ ΜΔΛΗΟΤ
Πφιε : ηάδην Δηξήλεο θαη Φηιίαο, Αζήλα
Ζκεξνκελία : 04 - 06 Γεθεκβξίνπ 2015
Δθζέκαηα : κέιη θαη πξντφληα κέιηζζαο
Πιεξνθνξίεο: ηει: 2103610265/6974305957,email:
info@edpa.gr

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηα Ζλωκέλα Αξαβηθά
Δκηξάηα
Σν Αξαβν-Διιεληθφ Δπηκειεηήξην Δκπνξίνπ θαη Αλάπηπμεο
πξνγξακκαηίδεη
απφ
ηηο
20-27
Ννεκβξίνπ
2015
επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηα Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα θαη
γηα πξψηε θνξά, ε επίζθεςε ζα θαιχςεη ηέζζεξα Δκπνξηθά
Δπηκειεηήξηα ζε ηέζζεξηο πφιεηο ησλ Δκηξάησλ: ζην
ABUDHABI, ζηελ SHARJAH, ζηελ RASAL-KHAIMAHθαη ζην
AJMAN. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει. 2106711210
(εζση 101), e-mail : chamber@arabgreekchamber.gr

Δπηρεηξεκαηηθά Νέα
ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε φθηα, απέζηεηιε ελεκεξσηηθφ
δειηίν κε ηελ εηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε πνπ πεξηιακβάλεη ηηο
νηθνλνκηθέο εμειίμεηο ζηε Βνπιγαξία θαη ηε πνξεία ησλ
δηκεξψλ νηθνλνκηθψλ θαη εκπνξηθψλ ζρέζεσλ ην 2014 θαη ην
α΄ εμάκελν 2015.Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη
ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα
ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο
ζηε φθηα
(www.agora.mfa.gr/bg60),email:economy@grembassysofia.
orgή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr.
ΚΗΝΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζην Πεθίλν, καο
απέζηεηιε
ελεκεξσηηθφ δειηίν γηα ηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο θαη ηηο
πξννπηηθέο πνπ θαηαγξάθνληαη ζηνλ θιάδν ηνπ ιηαληθνχ
εκπνξίνπ ηεο Κίλαο. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη
ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα
ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο
ζην Πεθίλν
(www.agora.mfa.gr/cn89 ), email:ecocom-beijing@mfa.gr ή
ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘwww.veth.gov.gr
ΣΕΔΝΣΑ
Σν γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη εκπνξηθψλ ππνζέζεσλ ηεο
πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε Σδέληα απέζηεηιε ην πξφγξακκα
δηεζλψλ θιαδηθψλ εθζέζεσλ γηα ην Βαζίιεην ηεο ανπδηθήο
Αξαβίαο θαη γηα ην ζνπιηαλάην ηνπ Οκάλ (ηέηαξην ηξίκελν
2015 θαη 2016).Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη
ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα
www.agora.mfa.gr
ή
ηελ
ηζηνζειίδα
ηνπ
ΒΔΘ
www.veth.gov.gr

Γηαγωληζκνί ζηελ Διιάδα
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5/11/2015 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΩΝ:1)ΗΑΣΡΗΚΟ ΒΑΜΒΑΚΗ 2)ΗΑΣΡΗΚΖ ΓΑΕΑ (ΣΟΠΗ +
ΣΔΜΑΥΗΑ)
6/11/2015 ΑΝΟΗΚΣΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ
ΑΝΑΓΟΥΟΤ "ΠΔΡΗΟΓΗΚΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ ΑΦΟΤ VIP GV S/N 678
ΔΣΩΝ 2015-2018 ΣΖΛ. 2108705015
"17/11/2015 ΓΖΜΟΗΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΦΑΜΑΣΟΓΡΑΦΟΤ ΜΑΕΑ ΣΖΛ. 2310498421"
2) 18/11/2015 ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ
ΔΣΗΑΖ ΣΖΛ. 2104592120"
19/11/2015 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΖΜΟΗΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΟΤ ΔΗΓΟΤ "ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΝΔΦΡΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ"
ΣΖΛ. 2695360606
19/11/2015 ΑΝΟΗΚΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΔΘΝΖ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ
ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΥΛΟΟΣΑΠΖΣΑ, ΤΝΘΔΣΗΚΟΤ
ΣΑΠΖΣΑ (ΣΑΡΣΑΝ), ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΚΑΘΗΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΚΟΤ
ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΑΗ ΣΟ ΑΝΟΗΥΣΟ
ΘΔΑΣΡΟ ΚΑΡΟΛΟΤ ΚΟΤΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΝΔΑΠΟΛΖ
21/11/2015
ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ
ΑΝΟΗΥΣΟ
ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΟΤ ΔΗΓΟΤ "ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ
ΔΞΟΠΛΗΜΟ"
"23/11/2015 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΠΗΣΩΝ SKATE,ΤΣΖΜΑΣΟ ΑΤΣΟΜΑΣΖ
ΓΗΑΘΔΖ ΓΖΜΟΣΗΚΩΝ ΠΟΓΖΛΑΣΩΝ ΚΟΗΝΖ ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΤΜΝΑΣΗΚΖ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΣΖΛ. 2313302169"
"23/11/2015 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 10.000 ΣΔΜΑΥΗΩΝ ΜΠΔΡΔΓΩΝ ΜΠΛΔ ΟΠΛΗΣΩΝ ΜΔ
ΔΘΝΟΖΜΟ ΣΖΛ. 2103483161 "
23/11/2015 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 25.000 ΕΔΤΓΩΝ ΜΑΛΛΗΝΩΝ ΚΑΛΣΩΝ ΟΠΛΗΣΩΝ ΣΖΛ.
2103483161
"23/11/2015 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 25.000 ΕΔΤΓΩΝ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΔΜΒΑΓΩΝ ΟΠΛΗΣΩΝ
ΣΖΛ. 2103483161"
"24/11/2015 ΓΖΜΟΗΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΑΗΘΟΤΑ ΤΝΣΖΡΖΖ ΠΟΡΩΝ
ΣΖΛ. 2311257531"
"24/11/2015 ΓΖΜΟΗΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΑΗΘΟΤΑ ΤΝΣΖΡΖΖ ΠΟΡΩΝ
ΣΖΛ. 2311257531"
"24/11/2015 ΓΖΜΟΗΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΠΗΠΛΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΤΠΝΟ ΠΗΣΗ ΣΖΛ. 2311257776"
"24/11/2015 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
13.000
ΣΔΜΑΥΗΩΝ
ΠΔΣΔΣΩΝ
ΛΟΤΣΡΟΤ
ΣΖΛ.2103483161"
"24/11/2015 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ
ΓΗΑΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 28.000 ΣΔΜΑΥΗΩΝ ΠΔΣΔΣΩΝ ΠΡΟΩΠΟΤ
ΣΖΛ.2103483161"

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ
"ΑΓΗΟ ΓΗΟΝΤΗΟ"
ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ

Δ.Κ.Δ.Σ.Α.
"ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΠΔΗΡΑΗΑ"ΣΕΑΝΔΗΟ"
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ
"ΑΓΗΟ ΓΗΟΝΤΗΟ"
ΓΖΜΟ ΝΔΑΠΟΛΖ - ΤΚΔΩΝ

ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ

ΓΖΜΟ ΚΟΡΓΔΛΗΟΤ - ΔΤΟΜΟΤ

ΑΝΩΣΑΣΖ ΣΡΑΣΗΩΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΡΑΣΟΤ "ΘΖΔΑ"
"ΑΝΩΣΑΣΖ ΣΡΑΣΗΩΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΡΑΣΟΤ "ΘΖΔΑ"
"ΑΝΩΣΑΣΖ ΣΡΑΣΗΩΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΡΑΣΟΤ "ΘΖΔΑ"
Δ.Κ.Δ.Σ.Α.

Δ.Κ.Δ.Σ.Α.

Δ.Κ.Δ.Σ.Α.
"ΑΝΩΣΑΣΖ ΣΡΑΣΗΩΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΡΑΣΟΤ "ΘΖΔΑ"
"ΑΝΩΣΑΣΖ ΣΡΑΣΗΩΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΡΑΣΟΤ «»ΘΖΔΑ»»

Δπηζθεθζείηε κέζω 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 αληηκεηωπίδεηε κε Γεκόζηα Τπεξεζία ή ζέιεηε λα
ππνβάιιεηε νπνηνδήπνηε εξώηεκα.

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

