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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Προκήρυξη
«Βραβείων επιχειρηµατικότητας 2014»
Από το Β.Ε.Θ
Το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης προκηρύσσει τα
‘Βραβεία Επιχειρηµατικότητας 2014’ που φιλοδοξούν να
εξελιχθούν σε ετήσιο θεσµό, ξεκινώντας από τον Ιανουάριο
του 2015, οπότε και θα γίνει η βράβευση τεσσάρων
επιχειρήσεων - µελών του επιµελητηρίου.
Στόχος των ‘Βραβείων Επιχειρηµατικότητας ΒΕΘ’ είναι να
καταδείξουν
επιχειρήσεις που καινοτοµούν, επενδύουν, κάνουν γνωστή τη
χώρα µας στο εξωτερικό µε τα υψηλής ποιότητας προϊόντα
τους, στηρίζουν την οικονοµία και την απασχόληση.
Πιο συγκεκριµένα το ΒΕΘ, προκηρύσσει τα βραβεία:
-Καινοτοµίας (η καινοτοµία δεν σηµαίνει απαραίτητα
εφεύρεση, νέα τεχνολογία ή πατέντα. Η καινοτοµία µπορεί να
αφορά προϊόντα, υπηρεσίες και επιχειρηµατικά µοντέλα τα
οποία δίνουν λύσεις µε νέους, αποδοτικότερους τρόπους).
-Νέας - ∆ηµιουργικής Επιχείρησης (νέα, δηµιουργική
επιχείρηση που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εποχής).
-Εξαγωγικής ∆ραστηριότητας (επιχείρηση που έχει εστιάσει
στην εξωστρέφεια και ο κύριος όγκος των εσόδων της
προέρχεται από τις εξαγωγές).
-Επιχείρηση - Παράδοση (επιχείρηση που άντεξε στο
χρόνο).
Η επιτροπή που θα αναλάβει την εξέταση των αιτήσεων θα
αναζητήσει επιχειρήσεις που µπορούν να επιδείξουν:
(α) καινοτοµία
(β) δηµιουργικότητα-φρέσκες ιδέες
(γ) εξαγωγικό προφίλ
(δ) βιωσιµότητα της επιχείρησης
(ε) στήριξη των θέσεων εργασίας
(στ) σταθερότητα στο χρόνο
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον
τους στο διάστηµα από 1 έως 15 ∆εκεµβρίου 2014
αποστέλλοντας το φάκελο σχετικά µε την υποψηφιότητα τους
στο public@veth.gov.gr.
Για τυχόν πληροφορίες οι υποψήφιοι µπορούν να
επικοινωνήσουν µε τον διευθυντή του ΒΕΘ, Γιώργο
Φιλιππίδη, στο τηλέφωνο: 2310 277733.
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∆ιοργάνωση Σεµιναρίων Υγιεινής
και Ασφάλειας Τροφίµων από το Β.Ε.Θ
Το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης, στην προσπάθειά
του να στηρίξει τις επιχειρήσεις – µέλη του µε αντικείµενο
εργασιών την παραγωγή, επεξεργασία και διάθεση τροφίµων
και σε όσους εµπλέκονται µε τη διαχείριση τροφίµων µε
οιοδήποτε τρόπο κατά το στάδιο της διατροφικής αλυσίδας,
διοργανώνει εκπαιδευτικά σεµινάρια για τις «Βασικές αρχές
Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίµων», σύµφωνα µε την
Υπουργική
Απόφαση
ΥΑ.14708/10.08.2007/ΦΕΚ.1616/Β/17.08.2007.
Στόχος των σεµιναρίων είναι η διασφάλιση της ποιότητας στην
παραγωγή – συντήρηση και διάθεση τροφίµων µε ασφάλεια
και η προστασία των καταναλωτών , σύµφωνα µε τον
Κανονισµό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των
τροφίµων. Τα σεµινάρια είναι συνολικής διάρκειας 10 ωρών το
καθένα και πραγµατοποιούνται στην αίθουσα σεµιναρίων του
ΒΕΘ – Αριστοτέλους 27, 4ος όροφος.
Το κόστος συµµετοχής ανέρχεται συνολικά σε 50 ευρώ , ποσό
το οποίο πρέπει να καταβληθεί συγχρόνως µε την κατάθεση
της αίτησης στο Οικονοµικό τµήµα του Επιµελητηρίου.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τα µέλη του ΒΕΘ είναι η ταµειακή
τακτοποίησή τους , όσον αφορά την καταβολή της ετήσιας
συνδροµής τους.
Η αίτηση συµµετοχής βρίσκεται αναρτηµένη και στην
ιστοσελίδα του Β.Ε.Θ www.veth.gov.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθύνεστε στο
τµήµα Βιοτεχνικών Θεµάτων του ΒΕΘ, αρµόδια κα.Α.Γούτα ,
στο τηλέφωνο : 2310-241383
και στο e-mail : smeindustry@veth.gov.gr

Κατάργηση υποχρεωτικής έκδοσης άδειας λειτουργίας για
897 επαγγέλµατα
Καταργείται η υποχρέωση έκδοσης άδειας λειτουργίας για 103
βιοµηχανικές δραστηριότητες, που αφορούν 897 επαγγέλµατα,
µετά την απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Ανάπτυξης
Kώστας Σκρέκας.Μέχρι σήµερα για να εκδοθεί άδεια
λειτουργίας για τις επιχειρήσεις αυτές χρειαζόταν 2-3 µήνες,
ενώ τα τέλη, παράβολα κ.λπ. κυµαίνονταν από 60 ως 1.500
ευρώ. Πλέον θα χρειάζεται η δήλωση έναρξης εργασιών στην
εφορία, η αναγγελία στο ΓEMH, η ενηµέρωση των κατά τόπους
περιφερειών.

Γενική Συνέλευση Κ.Ε.Ε.Ε.
Σέρρες 21-22.11.2014
Πραγµατοποιήθηκε στις Σέρρες , την Παρασκευή 21 και το
Σάββατο 22 Νοεµβρίου 2014. Η Γενική Συνέλευση της
Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδας.
Κεντρικοί οµιλητές ήταν ο Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας κ. Κώστας Σκρέκας, ο υφυπουργός
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ.Γερ.Γιακουµάτος και ο
υφυπουργός
Ανάπτυξης
και
Ανταγωνιστικότητας
κ.Οδ.Κωνσταντινόπουλος. Τις εργασίες χαιρέτησαν ακόµη
ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών κ.Θεοφιλος
Λεονταρίδης , ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας,
κ.Απ.Τζιτζικώστας. Στο δείπνο χαιρετισµό απεύθυναν ο
υπουργός Μακεδονίας Θράκης κ.Γ.Ορφανός, ο πρόεδρος
της ΚΕΕΕ κ.Κων.Μίχαλος και ο πρόεδρος του
επιµελητηρίου Σερρών κ.Χρ.Μέγκλας.
Ο πρόεδρος της ΚΕΕΕ κ.Κων.Μίχαλος, αναφέρθηκε στο
θέµα της βιωσιµότητας των επιµελητηρίων και την
αναθεώρηση της επιµελητηριακής νοµοθεσίας, αναφέρθηκε
διεξοδικά στην αναγκαιότητα της ύπαρξης ισχυρών
επιµελητηρίων, ιδιαίτερα αυτή τη δύσκολο περίοδο για την
ελληνική οικονοµία και την επιχειρηµατικότητα, τονίζοντας το
σηµαντικό ρόλο που διαδραµατίζουν τα επιµελητήρια ως
σύµβουλοι της πολιτείας για ζητήµατα οικονοµικής πολιτικής
και ως εκπρόσωποι του επιχειρηµατικού κόσµου της χώρας.
Επιπλέον ανέπτυξε λεπτοµερώς τις θέσεις και τις απόψεις
της επιµελητηριακής κοινότητας δίνοντας έµφαση στην
ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά, στη µείωση της
φορολογίας των επιχειρήσεων , τη ρύθµιση των
ληξιπρόθεσµων χρεών σε ασφαλιστικά ταµεία και εφορία σε
100δ όσεις κ.α
Ο υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Κώστας
Σκρέκας, τόνισε ότι η σηµασία του δικτύου των ελληνικών
επιµελητηρίων γίνεται ακόµη µεγαλύτερη αν αναλογιστεί
κανείς ότι εκπροσωπεί κατά κύριο λόγο µικροµεσαίες
επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της
εθνικής µας οικονοµίας. Αυτή η κατηγορία επιχειρήσεων
αντιπροσωπεύει περίπου το 70% της απασχόλησης και το
58% της προστιθέµενης αξίας της εθνικής µας οικονοµίας.
Τα επιµελητήρια έχουν ιδιαίτερα θεσµικό ρόλο, καθώς
λειτουργούν ως συνδετικός κρίκος ανάµεσα στις
παραγωγικές δυνάµεις του τόπου µας στην πολιτεία. Στην
µεγάλη προσπάθεια επιστροφής της χώρας µας στην
ανάπτυξη «τα επιµελητήρια όλης της χώρας προσφέρουν
πολύ µεγάλη βοήθεια.
Είστε οι κατεξοχήν συµπαραστάτες στον κοινό µας αγώνα
για την ανάπτυξη και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
της ελληνικής οικονοµίας, Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι και
από την πλευρά της κυβέρνησης θα έχετε τη µεγαλύτερη
δυνατή συµπαράσταση» κατέληξε στην οµιλία του ο
Υπουργός.
Από την πλευρά του ο υφυπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας κ.Γερ.Γιακουµάτος, παρουσίασε και
ανέλυσε τους βασικούς άξονες του σχεδίου νόµου της
επιµελητηριακής νοµοθεσίας. Παράλληλα ενισχύονται και οι
αρµοδιότητες και οι παρεχόµενες υπηρεσίες που
ανταποδοτικά παρέχουν τα επιµελητήρια.

Συνδιοργάνωση ηµερίδας ΕΒΕΘ – ΒΕΘ – ΕΕΘ
µε θέµα τα «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα»

Το Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο
Θεσσαλονίκης,
το
Βιοτεχνικό Επιµελητήριο
Θεσσαλονίκης
και
το
Επαγγελµατικό
Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης, έχουν την τιµή να
σας προσκαλέσουν σε Ηµερίδα µε θέµα:
«Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα», που θα
πραγµατοποιηθεί τη ∆ευτέρα 1 ∆εκεµβρίου
2014
και
ώρα
18.00,
στην
Αίθουσα
Εκδηλώσεων του ΕΒΕΘ, Τσιµισκή 29, 2ος όροφος.
Την εκδήλωση θα χαιρετίσουν ο Υφυπουργός
Οικονοµικών, κ. Γεώργιος Μαυραγάνης ο
Πρόεδρος του ΕΒΕΘ, κ. ∆ηµήτριος Μπακατσέλος,
ο Πρόεδρος
του ΒΕΘ, κ. Παναγιώτης
Παπαδόπουλος και ο Πρόεδρος του ΕΕΘ, κ.
Μιχάλης Ζορπίδης.
Βασικός οµιλητής της ηµερίδας θα είναι ο κ.
Κωνσταντίνος Καραµάνης, Αν. Καθηγητής
Λογιστικής
του
Οικονοµικού
Πανεπιστηµίου
Αθηνών και Πρόεδρος της οµάδας εργασίας, που
συνέταξε το νοµοσχέδιο για τα Ελληνικά Λογιστικά
Πρότυπα, το οποίο ψηφίσθηκε την περασµένη
εβδοµάδα από τη Βουλή.
Στόχος της εκδήλωσης είναι η παρουσίαση και
επεξήγηση των βασικών αρχών και κύριων
ρυθµίσεων του νόµου που συγκεντρώνει σε ενιαίο
κείµενο τους διάσπαρτους σήµερα λογιστικούς
κανόνες και φιλοδοξεί να εκσυγχρονίσει το
ελληνικό λογιστικό πλαίσιο, µειώνοντας το
διοικητικό κόστος για τις υπόχρεες επιχειρήσεις.
Μετά το πέρας των οµιλιών θα ακολουθήσει
συζήτηση, την οποία θα συντονίσει ο κ.
Εµµανουήλ Βλαχογιάννης, Α΄ Αντιπρόεδρος ΕΒΕΘ.

Στη
οµιλία
του
ο
υφυπουργός
Ανάπτυξης
και
Ανταγωνιστικότητας κ.Οδ.Κωνσταντινόπουλος., εξέφρασε την
εµπιστοσύνη και την υποστήριξή του στο θεσµό των
επιµελητηρίων, αναφέροντας ότι το υπουργείο επεξεργάζεται
ήδη πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της οικονοµικής
βιωσιµότητας των επιµελητηρίων , την ελαχιστοποίηση της
γραφειοκρατίας αλλά και τον εκσυγχρονισµό των υπηρεσιών
που προσφέρουν .
Παράλληλα και σύµφωνα µε το υπό έκδοση Προεδρικό
∆ιάταγµα, δίνεται η δυνατότητα στα επιµελητήρια ως
αδειοδοτούσες αρχές να χορηγούν άδειες εγκατάστασης,
επέκτασης, εκσυγχρονισµού και λειτουργίας µεταποιητικών και
συναφών δραστηριοτήτων, να εκδίδουν αποφάσεις χορήγησης
προθεσµίας για µεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση και να τις
τροποποιούν ή να τις ανανεώνουν.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ
Τα Προγράµµατα Εξειδίκευσης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας
σε συνεργασία µε το Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο
Θεσσαλονίκης, υλοποιούν πρόγραµµα εξειδίκευσης µε τίτλο
«Εξαγωγές Προϊόντων».
Το πρόγραµµα διάρκειας 25 ωρών θα υλοποιηθεί από
01.12.2014 έως 08.12.2014 και ώρες από 17.00-21.15, στις
εγκαταστάσεις του ΕΒΕΘ (Πλ. Μοριχόβου 1).
Το πρόγραµµα απευθύνεται σε επιχειρήσεις και στελέχη
επιχειρήσεων που ασχολούνται µε εισαγωγές και εξαγωγές
προϊόντων και υπηρεσιών, σε άλλους επαγγελµατίες καθώς και
σε ανέργους µε στόχο την παρουσίαση των προβληµάτων που
αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις στο διεθνές εµπόριο είτε εντός ,
είτε εκτός ΕΕ και των µεθόδων πρόληψης ή έγκαιρης και
επιτυχηµένης αντιµετώπισής τους.
Οι Θεµατικές Ενότητες
Το πρόγραµµα καλύπτει το φάσµα των κάτωθι θεµατικών
ενοτήτων:
1.
Το παγκόσµιο δίκαιο διεθνών πωλήσεων: Πώς και πότε
καταρτίζεται µία σύµβαση πώλησης µε επιχείρηση που έχει την
έδρα της σε άλλη χώρα εντός ή εκτός της ΕΕ - Τι πρέπει να
προσέξω και σε ποια κράτη.
2.
Πώς εξελίσσεται οµαλά µία διεθνής αγοραπωλησία –
Ποια είναι τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις µου; Τι γίνεται σε
περίπτωση αθέτησης της σύµβασης: Υπαναχώρηση, µείωση
του τιµήµατος, διόρθωση και αντικατάσταση. Πότε και πόσο
µπορώ να ζητήσω αποζηµίωση. Παραδείγµατα
3.
Ποια είναι η σηµασία του εφαρµοστέου δικαίου και της
διεθνούς δικαιοδοσίας σε περίπτωση αθέτησης της σύµβασης
– Παραδείγµατα
4.
Η σηµασία του προαιρετικού Κοινού Ευρωπαϊκού ∆ικαίου
των Πωλήσεων
Εξαγωγές, Συναλλαγµατικές Ισοτιµίες, Συναλλαγµατικός
5.
Κίνδυνος και ∆ασµολογικά και Μη ∆ασµολογικά Εµπόδια
6.
Εξαγωγικό Μάρκετινγκ: Μέθοδοι Εξαγωγών και Κανάλια
∆ιανοµής
∆ιεθνές εµπόριο - Οι όροι παράδοσης των
7.
εµπορευµάτων: INCOTERMS 2010 – Ποιον όρο να διαλέξω;
8.

Μέθοδοι πληρωµών στο διεθνές εµπόριο

9.
Factoring και διεθνές εµπόριο – H περίπτωση της
Εθνικής

12.
Ευρωπαϊκά
Προγράµµατα
χρηµατοδοτούµενα από την ΕΕ– COSME

εξωστρέφειας

13. Πώς θα λύσω µία διεθνή διαφορά – Ευρωπαϊκή ∆ιαταγή
Πληρωµής - Η διεθνής διαιτησία: Τι είναι και πώς γίνεται.
Αναγνωρίζονται οι αποφάσεις του διαιτητικού δικαστηρίου και
σε ποια κράτη; Πόσο κοστίζει η διαιτησία;
14. Η διεθνής διαµεσολάβηση: Είναι αποτελεσµατική; Σε
ποιες περιπτώσεις; Πόσο κοστίζει;
15. Από τη θεωρία στην πράξη: Προβλήµατα των Ελλήνων
Εξαγωγέων σε τελωνειακά και φορολογικά θέµατα
16. Europe Enterprise Network – Πως µπορεί να βοηθήσει;
Εισηγητές του προγράµµατος είναι µέλη του ∆ιδακτικού και
Επιστηµονικού Προσωπικού (∆.Ε.Π.) του Πανεπιστηµίου
Μακεδονίας καθώς και εξωτερικοί συνεργάτες και στελέχη µε
πολύχρονη εµπειρία, αλλά και εξειδικευµένη θεωρητική
γνώση. Ακολουθεί λίστα µε τους εισηγητές σε αλφαβητική
σειρά:
•
Απόστολος Αιγυπτιάδης , τ. Περιφερειακός ∆ιευθυντής
Κεντρικής Μακεδονίας Β΄ Εθνικής Τράπεζας, ∆ιδάσκων στο
Πανεπιστήµιο Μακεδονίας
•
∆έσποινα Αναγνωστοπούλου, Επίκ. Καθηγήτρια
Τµήµατος ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήµιο
Μακεδονίας, ∆ικηγόρος - Έδρα Jean Monnet
•
Εύη Αυλογιάρη, ∆ικηγόρος, ΜΒΑ, ∆ιαµεσολαβήτρια Πιστοποιηµένη Εκπαιδεύτρια ∆ιαµεσολαβητών
•
Χρήστος Κυριατζής, Αναπληρωτής Προϊστάµενος στο
Τµήµα ∆ιεθνών Υποθέσεων - Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γ∆
Βιοµηχανία και Επιχειρήσεις
Βάσω Λούντζη, ∆ικηγόρος - Εντεταλµένη Σύµβουλος
•
Συνδέσµου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος
Χάρης Σαρίδης, Επικεφαλής Ανάπτυξης και Σχέσεων
•
Πελατών, Εθνική Factors ΑΕ
•
Κωνσταντίνος Στυλιαράς, Αναλυτής Συνδέσµου
Βιοµηχάνων Βορείου Ελλάδος, Εnterprise Europe Network
•
Ιωάννης
Χατζηδηµητρίου,
πρώην
Πρύτανης
Πανεπιστηµίου
Μακεδονίας,
Καθηγητής
Τµήµατος
Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήµιο
Μακεδονίας
Κόστος συµµετοχής : 250 €

10. Ποια είναι η σηµασία του εφαρµοστέου δικαίου και της
διεθνούς δικαιοδοσίας σε περίπτωση αθέτησης της σύµβασης
– Η σηµασία του προαιρετικού Κοινού Ευρωπαϊκού ∆ικαίου
των Πωλήσεων
11. Οι επιτακτικοί κανόνες της προστασίας των καταναλωτών
στην ΕΕ – οι κίνδυνοι για τις επιχειρήσεις: αποζηµίωση για
ελαττωµατικά προϊόντα, ανάκληση µη ασφαλών προϊόντων,
αθέµιτες πρακτικές
12.
Ευρωπαϊκά
Προγράµµατα
χρηµατοδοτούµενα από την ΕΕ– COSME

εξωστρέφειας

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες
ηλεκτρονικά ή να επικοινωνήσουν µε τη γραµµατεία των
Προγραµµάτων Εξειδίκευσης, στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας,
κτίριο ΚΖ, 1ος όροφος, γραφείο Ζ102, Εγνατία 156, τηλ.2310891676-1
Αιτήσεις:

www.uom.gr/seminars

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
Τo Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σόφια
απέστειλε ενηµερωτικό δελτίο µε προκηρύξεις που αφορούν:
•
•

Προµήθεια ιατρικών συσκευών ( σχετικών µε
αγγειογραφία, καρδιολογία, βηµατοδότες κ.α) .
Προθεσµία για υποβολή προσφορών: 24/11/2014
Προµήθεια ιατρικών αναλώσιµων (σε 5 παρτίδες) .
Προθεσµία για υποβολή προσφορών: 15/12/2014

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνήσετε
µε το Γραφείο ΟΕΥ της Ελλάδας στη Σόφια τηλ.: 003592
9447959-9447790,
,
econom-sofia@mfa.gr
,
www.agora.mfa.gr/bulgaria
και στην ιστοσελίδα
www.minfin.bg/en/tenders.

Public stores
Τα Public Stores και η
Eurobank σε συνεργασία µε το
Startupper.gr διοργανώνουν την Πέµπτη 18 ∆εκεµβρίου 2014
και ώρα 18.00 στο χώρο του Public Θεσσαλονίκης, -Τσιµισκή
24 µε Μητροπόλεως 33 εκδήλωση µε θέµα : Τρέχοντας µια
διεθνή STARTUP από τη Θεσσαλονίκη.
Φόρµα συµµετοχής στο http://goo.gl/hdkbze

∆ιεθνές Συνέδριο ∆ιοίκησης και Οικονοµίας
του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης
2015
Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο
Θεσσαλονίκης µας
ενηµερώνει για το ∆ιεθνές Συνέδριο ∆ιοίκησης και
Οικονοµίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου
Θεσσαλονίκης 2015 που θα πραγµατοποιηθεί 6 – 7
Φεβρουαρίου 2015, στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ στην Αθήνα .
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα
του συνεδρίου, http://icbe-hou.eap.gr ή στο e-mail : icbehou.eap.gr.

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Λισσαβώνα, απέστειλε το
ενηµερωτικό δελτίο Οικονοµικών και Επιχειρηµατικών
ειδήσεων της Πορτογαλίας , για τον µήνα Οκτώβριο 2014.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στη Λισσαβώνα, ecocom-lisbon@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του
ΒΕΘ www.veth.gov.gr .
ΤΖΕΝΤΑ
Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Τζέντα, απέστειλε ενηµερωτικό
δελτίο για την 61η Σύνοδο επιτροπής του παγκόσµιου
οργανισµού εµπορίου για θέµατα ασφάλειας τροφίµων ,
υγειονοµικού
και
φυτοϋγειονοµικού
ελέγχου
–
∆ιαπραγµατεύσεις για εκκρεµή θέµατα µε το Βασίλειο της
Σαουδικής Αραβίας.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στη Τζέντα, ecocom-jeddah@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του
ΒΕΘ www.veth.gov.gr
ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ
Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Ντύσσελντορφ ,
απέστειλε ενηµερωτικό σηµείωµα σχετικά µε τη γερµανική
αγορά αρτοσκευασµάτων, ζαχαρωδών και σνακς.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στο Ντύσσελντορφ , ecocom-dusseldorf@mfa.gr ή την
ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr
ΤΖΕΝΤΑ
Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Τζέντα, απέστειλε ενηµερωτικό
δελτίο για την Alkhabeer Capital – Σηµαντική η αναπτυξιακή
πορεία της οικονοµίας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας
τα τελευταία πέντε χρόνια.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στη Τζέντα, ecocom-jeddah@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του
ΒΕΘ www.veth.gov.gr

Επισκεφθείτε µέσω της ιστοσελίδας του Επιµελητηρίου µας www.veth.gov.gr
•
Την ηλεκτρονική πλατφόρµα που προσφέρει Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Συνηγόρου του
Βιοτέχνη στο www.bizhelp.gr για οποιοδήποτε πρόβληµα αντιµετωπίζετε µε ∆ηµόσια
Υπηρεσία ή θέλετε να υποβάλλετε οποιοδήποτε ερώτηµα.
•
Την ηλεκτρονική πλατφόρµα που προσφέρει Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής ∆ικτύωσης b2bmall ή
στο www.b2bmall.eu, προκειµένου να ενηµερώνεστε και να προµηθεύεστε προϊόντα µελών
του επιµελητηρίου.

