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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Συνέδριο Γαστρονοµίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης
Έκθεση Τροφίµων και Ποτών
Σέρρες 22 έως 24 Μαΐου 2009
Το
Επιµελητήριο
Σερρών
στο
πλαίσιο
των
πρωτοβουλιών του για προαγωγή της επιχειρηµατικής
συνεργασίας στα Βαλκάνια , διοργανώνει Συνέδριο
Γαστρονοµίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης στις Σέρρες
στις 22 έως 24 Μαΐου 2009.
Σκοπός του Συνεδρίου είναι η ανάπτυξη ενός
διακρατικού δικτύου και συγκεκριµένων συνεργατικών
δράσεων, η προώθηση των εµπορικών και επενδυτικών
συνεργασιών στο τοµέα των Τροφίµων και Ποτών και η
ανάπτυξη συστηµατικής επικοινωνίας µε αγοραστές ,
κλαδικούς φορείς και τα µέσα δηµοσιότητας στις αγορές
– στόχους.
Με την αιγίδα του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών , την
συνδροµή του ΟΠΕ και την πρωτοβουλία « ΚΕΡΑΣΜΑ»
θα γίνει παρουσίαση και προβολή των πλέον
σηµαντικών ελληνικών επιχειρήσεων των κλάδων
τροφίµων και ποτών σε εµπορικούς αντιπροσώπους , σε
εκπροσώπους δικτύων διανοµής και διαµορφωτές της
κοινής γνώµης της Ν.Α. Ευρώπης.
Το ΒΕΘ καλεί τις επιχειρήσεις – µέλη του που
επιθυµούν να προβάλουν τα προϊόντα τους στο
πλαίσιο της παράλληλης έκθεσης Τροφίµων και
Ποτών που θα λειτουργήσει, να επικοινωνήσουν µε
το Τµήµα Βιοτεχνικών Θεµάτων του ΒΕΘ
τηλ.: 2310241383
Φαξ : 2310232667,
email : sme-industry@veth.gov.gr

Επιχειρηµατική Αποστολή
ΒΕΘ- ΟΠΕ
ΣΕΡΒΙΑ – ΒΕΛΙΓΡΑ∆Ι
22 Ιουνίου έως 25 Ιουνίου 2009
Το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει στις
επιχειρήσεις- µέλη του την πρόθεση του να συµµετάσχει στην
Επιχειρηµατική Αποστολή που διοργανώνει ο ΟΠΕ στην Σερβία ,
µε επιδότηση της συµµετοχής των µελών του (50% του
κόστους συµµετοχής ενός ατόµου ανά εταιρία για όσους
η
συµµετέχουν για 1 φορά σε επιχειρηµατική αποστολή µε το
η
η
ΒΕΘ και 25% για όσους συµµετέχουν για 2 - 3 φορά).
Στα πλαίσια των προγραµµάτων δράσης τους, τόσο το ΒΕΘ, όσο
και ο ΟΠΕ, στοχεύουν στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των
ελληνικών επιχειρήσεων και στη στήριξη των ελληνικών
εµποροοικονοµικών συµφερόντων σε αγορές-στόχους, όπως οι
αγορές των παραπάνω χωρών.
Η επιχειρηµατική αποστολή στην
Σερβία,
πρόκειται να
πραγµατοποιηθεί από 22 Ιουνίου έως 25 Ιουνίου 2009
και αφορά τους κλάδους :
Τρόφιµα, Ποτά, Συσκευασία για τρόφιµα & ποτά, ∆οµικά Υλικά,
κατασκευαστικές & εταιρείες προκατασκευών, Μηχανολογικός
– Αγροτεχνικός – Ιατρικός & Νοσοκοµειακός Εξοπλισµός,
Πλαστικά & Χηµικά, Υπηρεσίες .
Το κόστος συµµετοχής ανέρχεται σε 900 € ανά εταιρία / άτοµο.
Το κόστος συµµετοχής στην ανωτέρω επιχειρηµατική αποστολή
περιλαµβάνει:

Πρόγραµµα προκαθορισµένων συναντήσεων

Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα Βελιγράδι Αθήνα .

Παραµονή σε ξενοδοχεία 4* µε πρωινό

Μετακινήσεις εξωτερικού

∆ιερµηνεία
Οι ενδιαφερόµενοι που επιθυµούν να συµµετάσχουν στην ανωτέρω
επιχειρηµατική αποστολή, για περισσότερες πληροφορίες µπορούν
να επικοινωνούν µε το Τµήµα Βιοτεχνικών Θεµάτων του ΒΕΘ
(Τηλέφωνο: 2310 241383, 241668, Fax: 2310 232667, 281635, Email: sme-industry@veth.gov.gr), µέχρι τις 11 Μαΐου 2009
προκειµένου να τους αποσταλεί η δήλωση συµµετοχής.

 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Τo Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σόφια απέστειλε ενηµερωτικό δελτίο µε προκηρύξεις διαγωνισµών του Βουλγαρικού
δηµοσίου που αφορούν:
1 ∆ιανοµή υπολογιστών, επικοινωνιακού και βοηθητικού εξοπλισµού για τις ανάγκες της Βιοµηχανικής Ακαδηµίας Οικονοµικών D.A.
Tsenov της πόλης Svishtov.(05.06.2009)
ο
2. Εφαρµογή του προγράµµατος «Εικονική Βιβλιοθήκη –Βουλγαρία»1 Στάδιο : ∆ιανοµή, εγκατάσταση και λειτουργία του συστήµατος
για την κατασκευή του πληροφοριακού δικτύου της Εθνικής Βιβλιοθήκης. (08.06.2009)
3. ∆ιανοµή τεχνικού εξοπλισµού για τα Σύνορα – Πρόγραµµα GIP 2007- Instrument Schengen, Objective 1, Measure 1. Μέρος 1:
Εξοπλισµός για τον έλεγχο εγγράφων Μέρος 2: Τεχνικός Εξοπλισµός για την ανίχνευση και αναγνώριση εκρηκτικών, ραδιενεργών
ουσιών, όπλων και πυροµαχικών. (21.05.2009)
4.Τεχνική βοήθεια για εφαρµογή του προγράµµατος «Ίδρυση ενός αποτελεσµατικού µοντέλου για την διαχείριση των ιδιοκτησιών και
παροχή δηµόσιων υπηρεσιών µέσω δηµοσίων και ιδιωτικών συνεργασιών στην Περιοχή Pleven, χρηµατοδοτούµενο από την OP
“∆ιαχειριστική ικανότητα”».(01.06.2009)
5. Κατασκευή και παροχή στολών για τους τελωνειακούς υπαλλήλους. ( 12.05.2009)
6. Υπηρεσία ∆ιανοµής και Εγγύησης Οχηµάτων για το διαχωρισµό του Εθνικού Γραφείου Εργασίας που έχει αναλάβει τον έλεγχο των
προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται υπό το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα “ Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων”. (19.05.2009)

1

Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδύσεων στην
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
e – Security
Πρόγραµµα : ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 2007-2013
Περιγραφή - Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια.
Αποδέκτες - Μικροµεσαίες επιχειρήσεις.
Περιοχή εφαρµογής - Όλη η Ελλάδα.
Όροι & Προϋποθέσεις - Προτάσεις µπορούν να υποβάλλουν επιχειρήσεις ανεξάρτητα από τη νοµική µορφή τους [όχι ενώσεις
επιχειρήσεων], που ασκούν οικονοµική δραστηριότητα νόµιµα στην ελληνική επικράτεια. Επιλέξιµη προς χρηµατοδότηση θεωρείται
µια επιχείρηση για την οποία συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις :
 Έχει ξεκινήσει τη δραστηριότητά της πριν την ο1.ο1.2008
 Ο κλάδος της επιχείρησης δεν εµπίπτει σε καµία από τις εξαιρούµενες δραστηριότητες της ∆ράσης
 Πληροί το κριτήριο της µικροµεσαίας επιχείρησης [ΜµΕ]
 Απασχολεί κατ΄ελάχιστον έναν εργαζόµενο µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας
 Κατά την τελευταία τριετία δεν έχει λάβει επιχορηγήσεις από προγράµµατα & δράσεις κρατικών ενισχύσεων που εµπίπτουν
στον κανόνα de minimis, τα οποία αθροιστικά µαζί µε την αιτούσα επιχορήγηση υπερβαίνουν τα 200.000 ευρώ. Για τις
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα των οδικών µεταφορών το εν λόγω ανώτερο ποσό µειώνεται στις 100.000
ευρώ
 Λειτουργεί νόµιµα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόµενες από το νόµο άδειες λειτουργίας
 ∆ιαθέτει υποδοµές σε ΤΠΕ των οποίων η αξία κτήσης υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ [µετά το 2000]
 Εµφανίζει µέσο όρο κερδών προ φόρων και αποσβέσεων την τελευταία τριετία >0
 ∆εν έχει έδρα σε δηµοτικό διαµέρισµα µε πληθυσµό λιγότερους από 3.000 κατοίκους
Τι χρηµατοδοτείται - ∆απάνες προµήθειας εξοπλισµού, δαπάνες προµήθειας λογισµικού & δαπάνες προµήθειας υπηρεσιών.
Προθεσµία υποβολής αιτήσεων - 22 Απριλίου 2009 …. Ανοιχτή µέχρι την εξάντληση του διαθέσιµου προϋπολογισµού ανά
περιφέρεια.
Ύψος και είδος ενίσχυσης - Ο µέγιστος επιχορηγούµενος προϋπολογισµός ανά υποβαλλόµενη πρόταση ανέρχεται σε 70.000
ευρώ, και ο ελάχιστος προϋπολογισµός σε 5.000 ευρώ. Το ποσό επιχορήγησης ανά εγκεκριµένο έργο ανέρχεται στο 70% του
επιλέξιµου προϋπολογισµού της επένδυσης. Το ύψος της ενισχυόµενης επένδυσης καθορίζεται µε βάση την κατάταξη κάθε
επιχείρησης σε προκαθορισµένες κατηγορίες, σύµφωνα µε το µέγεθος της επιχείρησης και την υφιστάµενη υποδοµή σε ΤΠΕ.
Προϋπολογισµός - 15.000.000,00 ευρώ
Πληροφορίες
 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Α.Ε.
Κολοκοτρώνη 8 - 105.61 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο : 801-11-7100 [από σταθερά] & 210-8099613 [από κινητά]
Email : http://www.esecurityportaldigitalaid.gr/Default.aspx ιστοσελίδα : http://www.digitalaid.gr/default.asp
 ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τµήµα Στατιστικής, Μελετών & Έρευνας
Τηλέφωνο : 2310-241.158, ιστοσελίδα :info@veth.gov.gr

∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΙΑΣΚΕΨΗ ATHENS SUMMIT 2009
Η ∆ιεθνής ∆ιάσκεψη Athens Summit 2009 µε τίτλο “ Ο ∆ρόµος προς τη Κοπεγχάγη: ∆ιαχείριση της Κλιµατικής Αλλαγής και της
Ενεργειακής Ασφάλειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και όχι µόνο“, θα διεξαχθεί στις 12 και 13 Μαΐου 2009, στο ξενοδοχείο Athens
Hilton, υπό την Αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, κ. Καρόλου Παπούλια.
Η εξεύρεση πηγών ενέργειας, η διασφάλιση των ενεργειακών αποθεµάτων καθώς και η επίτευξη των στόχων για τον περιορισµό της
κλιµατικής αλλαγής συνεχίζουν να αποτελούν προτεραιότητες ύψιστης σηµασίας για τους φορείς χάραξης πολιτικής παγκοσµίως,
παρά τις οικονοµικές προκλήσεις. Ιδιαίτερη πρόκληση για τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου, αποτελεί η
υιοθέτηση ενεργειακών στρατηγικών, οι οποίες συµβαδίζουν µε τις παγκόσµιες αρχές αειφόρου ανάπτυξης, αντικατοπτρίζοντας
συγχρόνως τις ιδιαίτερες συνθήκες και προτεραιότητες της περιοχής. Η ∆ιάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών για την Κλιµατική Αλλαγή,
στην Κοπεγχάγη, αποτελεί µια µοναδική ευκαιρία για την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου να
επαναπροσδιορίσει τις θέσεις της και να επικεντρώσει τις δραστηριότητες της σε τοµείς που περιλαµβάνουν την ενίσχυση της
διακρατικής συνεργασίας για την εξασφάλιση πηγών ενέργειας, καθώς και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, την
ενθάρρυνση των επενδύσεων και την ταχεία µετάβαση σε µια τοπική οικονοµία βασισµένη σε µειωµένες εκποµπές άνθρακα.
Με σκοπό την καλύτερη δυνατή προετοιµασία ενόψει της Συνόδου της Κοπεγχάγης καθώς και τη µέγιστη αξιοποίηση της, το Athens
Summit 2009 – µε τη σφραγίδα των FT Global Events – προσφέρει τις ιδανικές προϋποθέσεις για την ανταλλαγή απόψεων ανάµεσα
σε ανώτατους κυβερνητικούς αξιωµατούχους, εταιρικούς παράγοντες, οικονοµολόγους και ειδήµονες σε θέµατα Ενέργειας από όλη
την Νοτιοανατολική Ευρώπη και όχι µόνο.
Αναλυτικότερες πληροφορίες για το πρόγραµµα
http//:www.ftglobalevents.com/athenssummit/ .
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Περιγραφή

Ανάλυση Προέλευσης

∆000396

01/06/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 ΜΗΤΡΩΝ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΟΥ
ΠΕΛΜΑΤΩΝ LEO2 ΚΑΙ 1 ΜΗΤΡΑΣ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΟΥ
ΠΕΛΜΑΤΩΝ PzH 2000

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΡΑΤΟΥ 7ο ΤΜ

∆000397

10/06/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΑΝΣΕΩΣ
ΣΤΡΟΦΑΛΟΦΟΡΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΡΑΤΟΥ 7ο ΤΜ

∆000398

05/06/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1.000 ΞΙΦΩΝ ΑΞ/ΚΩΝ (ΤΗΛ: 2103459946)

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΡΑΤΟΥ 7ο ΤΜ

∆000399

19/06/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 414ΣΝΕΝ (ΤΗΛ: 210-3483162)

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΡΑΤΟΥ 7ο ΤΜ

∆000400

09/06/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΠ 2009 (ΤΗΛ: 2103459946)

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΡΑΤΟΥ 7ο ΤΜ

∆000401

12/05/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 3 ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ 2
ΜΟΤΟΠΟ∆ΗΛΑΤΩΝ (ΤΗΛ: 210-2649836)

∆ΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥ

∆000402

11/05/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΤΗΛ: 2102649885)

∆ΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥ

∆000403

28/05/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΕΝ∆ΟΑΡΘΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ
ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ (ΤΗΛ: 23710-20207)

4η ∆ΥΠΕ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

∆000404

23/06/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.Χ ΓΙΑ ΕΝΑ
ΕΤΟΣ (ΤΗΛ: 23710-20207)

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ - ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ

∆000405

27/05/2009 ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ
ΝΕΟΣΥΣΤΑΘΕΝΤΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΤΗΛ: 2310-373442)

Ι∆ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ

∆000406

12/05/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 290 ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΝΕΡΟΥ ΒΡΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΝΤΟΥΣ (ΤΗΛ: 2313-307190)
"ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ"

∆000407

19/05/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΤΗΣ
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ (ΤΗΛ: 23710-20207)

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ - ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ

∆000408

19/05/2009ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ (ΤΗΛ: 2371020207)

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ - ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ

∆000409

26/05/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ
ΝΑΤΡΙΟΥ ΓΙΑ ΕΓΧΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΥΡΟ∆ΟΧΟ ΚΥΣΤΗ (ΤΗΛ:
23710-21968)

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ

∆000410

03/06/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ & ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ
Γ.Ν.Χ. (ΤΗΛ: 23710-20207)

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ - ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ

∆000411

23/06/2009 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΤΟΥΜΠΑΣ (ΤΗΛ: 2310282568)

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

∆000412

27/05/2009 ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ
(ΤΗΛ: 2310-456435)

Ι∆ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

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