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Ρύθµιση χρεών χωρίς φορολογική ενηµερότητα
ΒΕΘ: Πέρα από κάθε λογική η άρση
αναστολής της πρώτης κατοικίας
Την
αντίδραση
του
Βιοτεχνικού
Επιµελητηρίου
Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) προκαλεί η έντονη φηµολογία για
σταδιακή άρση της αναστολής πλειστηριασµών πρώτης
κατοικίας.
«Μετά από τα ανελέητα φοροµπηχτικά µέτρα, τις µειώσεις
εισοδηµάτων, το πάγωµα της αγοράς που έχει οδηγήσει σε
µαρασµό το επιχειρείν και την κατακόρυφη αύξηση των
λουκέτων µεθοδεύεται το ξεπάγωµα των πλειστηριασµών
πρώτης κατοικίας» υπογραµµίζει ο πρόεδρος του ΒΕΘ
Παναγιώτης Παπαδόπουλος επισηµαίνοντας ότι «πρώτο
µέληµα της κυβέρνησης θα έπρεπε να είναι η προστασία
όσων βρίσκονται σε θέση αδυναµίας και δεύτερο να µην
καταρρεύσει πλήρως η αγορά ακινήτων». «Αντ΄ αυτού
απειλείται το στοιχειώδες δικαίωµα του πολίτη στην
κατοικία του που µε κόπο απέκτησε» σηµειώνει ο κ.
Παπαδόπουλος τονίζοντας ότι µε τους συνεχείς
εκφοβισµούς των πολιτών δεν επιτυγχάνεται το παραµικρό.
Σύµφωνα µε τον πρόεδρο του ΒΕΘ θα πρέπει να
παραταθεί η απαγόρευση των πλειστηριασµών για όσο
διαρκεί η ύφεση και να προωθηθούν ευνοϊκές ρυθµίσεις
των «κόκκινων δανείων» ώστε να αυξηθούν οι δυνατότητες
εξυπηρέτησης τους.

Ενέργεια και Κλιµατική αλλαγή
Το Κέντρο Ενεργειακής Πολιτικής & Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ),
διοργανώνει συνέδριο µε θέµα : « Ενέργεια και κλιµατική
αλλαγή » χαρτοφυλάκια πολιτικής για τις αναδυόµενες
αγορές, στις 9 – 11 Οκτωβρίου 2013 στην Αθήνα
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το συνέδριο στο
e-mail : promitheasnews@kepa.uoa.gr

ΖΗΤΗΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ
SINO HOUSEWARE CO LTD
Room 1006, No 17 Lianfa xinyueyuan, Huli District, Xiamen,
China
Τηλ.+86-592-5179525, +86-592-3780685
E-mail :sales@sinohouseware.com,
Web:sinohouseware.com
Κατασκευάζει αξεσουάρ µπάνιου
Ζητάει συνεργασία µε ελληνικές επιχειρήσεις
Συνεργασία µε ελληνικές επιχειρήσεις

Αίρεται η προϋπόθεση της υποχρεωτικής φορολογικής
ενηµερότητας από 1-1-2013 των οφειλετών για να
υπαχθούν
στην
ρύθµιση
«νέας
αρχής»
των
ληξιπρόθεσµων οφειλών σε όλους τους φορείς κοινωνικής
ασφάλισης, µετά από τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή
ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας Γιάννης Βρούτσης.
Σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση, µε τη συγκεκριµένη
πρωτοβουλία
του
υπουργείου,
µειώνονται
οι
γραφειοκρατικές διαδικασίες και οι περιορισµοί για την
υπαγωγή στην παραπάνω ρύθµιση οφειλετών οι οποίοι,
ενώ είχαν την πρόθεση να ρυθµίσουν τις οφειλές τους και
να καταβάλλουν τα σχετικά ποσά στα ασφαλιστικά ταµεία,
δεν µπορούσαν να υπαχθούν σε αυτήν, µε αποτέλεσµα
τόσο την απώλεια εσόδων για τους φορείς κοινωνικής
ασφάλισης όσο και την αδυναµία των οφειλετών να τύχουν
των ευνοϊκών διατάξεων της ρύθµισης.
Η ρύθµιση «νέας αρχής» αποτελεί, σύµφωνα µε την ίδια
ανακοίνωση, την τελευταία ευκαιρία για τους οφειλέτες να
αποπληρώσουν τις ληξιπρόθεσµες οφειλές τους, εξέλιξη
που µε την τελευταία διευθέτηση των συσσωρευµένων
οφειλών του 2013 αλλά και µε την παρούσα τροπολογία,
καθιστά περισσότερο ελκυστική και ευέλικτη την ένταξη
στην ρύθµιση.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
INTERMOB 2013
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ηµεροµηνία: 5-9.10.2013
Εκθέµατα: Έπιπλα, αξεσουάρ, δασικά προϊόντα,
τεχνολογία ξυλείας.
Πληροφορίες: Ελληνοτουρκικό Εµπορικό Επιµελητήριο
τηλ.: 2117000264-7, φαξ: 2117409283
e-mail:
info@etee.gr,
site:
www.etee.gr,
www.woodmachineryinstabul.com,
WOOD PROCESSING MACHINERY 2013
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ηµεροµηνία: 5-9.10.2013
Εκθέµατα: µηχανήµατα για ξυλεία, εργαλεία κοπής,
εργαλεία χειρός
Πληροφορίες: Ελληνοτουρκικό Εµπορικό Επιµελητήριο
τηλ.: 2117000264-7, φαξ: 2117409283
e-mail:
info@etee.gr,
site:
www.etee.gr,
www.intermobistambul.come-mail:
info@hepo.gr,
site:

« Προκήρυξη του Προγράµµατος
«Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων
(II)»
Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Γενική
Γραµµατεία Βιοµηχανίας) το Πρόγραµµα «Εξωστρέφεια –
Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)» µε αρχικό ύψος
προϋπολογισµού (∆ηµόσια ∆απάνη) 30 εκ.Ευρώ.
Πρόκειται για τη δεύτερη φάση του συγκεκριµένου
προγράµµατος, σε συνέχεια της επιτυχούς προκήρυξης της
προηγούµενης φάσης. Υπενθυµίζεται ότι στην πρώτη φάση
(κύκλο) του προγράµµατος έχουν ενταχθεί 746 επιχειρήσεις
µε
συνολικό
επιχορηγούµενο
προϋπολογισµό
98.127.008,38€.
Το Πρόγραµµα υποστηρίζει την εξωστρεφή και
ανταγωνιστική παρουσία των ελληνικών επιχειρήσεων σε
διεθνές
επίπεδο,
ιδιαίτερα
των
Μικροµεσαίων
Επιχειρήσεων. Οι επιλέξιµες επιχειρήσεις θα υλοποιούν
επενδυτικά σχέδια που θα τις βοηθήσουν να καταστούν
παρούσες και ανταγωνιστικές στις διεθνείς αγορές δια
µέσου ενεργειών απόκτησης διεθνών πιστοποιήσεων,
προβολής και προώθησης σε τρίτες χώρες, σύγχρονων
συστηµάτων και µεθόδων marketing, σχεδιασµού και
ανάπτυξης προϊόντων, υπηρεσιών και συσκευασίας,
εκσυγχρονισµού εξοπλισµού κτλ. Στόχος είναι όσο το
δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις (κυρίως ΜµΕ) να
αναδείξουν τον εξωστρεφή προσανατολισµό ως βασική
στρατηγική
προτεραιότητά
τους.
Το
πρόγραµµα
«Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων
(ΙΙ)» τις υποστηρίζει προκειµένου να εκπληρώσουν
ουσιαστικές προϋποθέσεις που απαιτούνται προς την
κατεύθυνση αυτή, µε ενισχύσεις που φθάνουν µέχρι και σε
55 % του κόστους του επενδυτικού σχεδίου.
Τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράµµατος έχουν ως
εξής:
-Επιλέξιµες είναι όλες οι νέες και υφιστάµενες πολύ µικρές,
µικρές,
µεσαίες
και
µεγάλες επιχειρήσεις,
που
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και έκαναν έναρξη
λειτουργίας πριν από την 1η Αυγούστου του 2012 στους
κλάδους της µεταποίησης, των κατασκευών, των
υπηρεσιών καθώς και επιλεγµένους κλάδους του εµπορίου.
- Ισχύουν επιπλέον ειδικές προϋποθέσεις επιλεξιµότητας ή
/ και ύψους ποσοστού ενίσχυσης ανάλογα µε το µέγεθος
της επιχείρησης, το αν το επενδυτικό σχέδιο περιλαµβάνει
συνεργασίες µε άλλες επιχειρήσεις, κ.α.

-Ο επιλέξιµος προϋπολογισµός των επενδυτικών σχεδίων
κυµαίνεται από €20.000 έως €200.000 ευρώ (ή 100.000
ευρώ για συγκεκριµένους κλάδους).
-Για την κάλυψη της ιδιωτικής συµµετοχής, οι επενδυτές
µπορούν να χρησιµοποιήσουν ιδίους πόρους ή/και
τραπεζικό δάνειο. Το δάνειο που θα χρησιµοποιηθεί
µπορεί να υποστηρίζεται από τα χρηµατοδοτικά εργαλεία
του ΕΣΠΑ, όπως π.χ. παροχή εγγύησης της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για
λήψη επενδυτικού δανείου ή λήψη εγγυητικής επιστολής,
παροχή επιχειρηµατικών δανείων µε χαµηλό επιτόκιο και
ευνοϊκούς όρους.
-Τα ποσοστά ενίσχυσης κυµαίνονται από 30% έως 55 %.
-Οι επιλέξιµες ενέργειες αφορούν νέα προϊόντα / υπηρεσίες
ή εν γένει προϊόντα / υπηρεσίες σε νέες αγορές και
περιλαµβάνουν επενδύσεις που εντάσσονται στις εξής
κατηγορίες:
•Μηχανολογικός Εξοπλισµός – Ειδικές Εγκαταστάσεις
•Ενέργειες πληροφορικής / τηλεπικοινωνιών
•Ενέργειες σχεδιασµού, πιστοποίησης και συµµόρφωσης
προϊόντων και συσκευασίας.
•Ενέργειες (πλην µελετών) προβολής σε αγορές – στόχους.
•Ενέργειες Τεχνικής και Συµβουλευτικής Υποστήριξης.
•Ενέργειες (πλην µελετών) προστασίας ή απόκτησης και
χρήσης πατεντών, πνευµατικής ιδιοκτησίας και µεταφοράς
τεχνογνωσίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
•Ενέργειες ανάπτυξης εξειδικευµένου προσωπικού και
ανθρωπίνων πόρων (µόνο για νέες µικρές και πολύ µικρές
επιχειρήσεις).
•Λοιπές Ενέργειες (µόνο για νέες µικρές και πολύ µικρές
επιχειρήσεις).
η
- H επιλεξιµότητα των δαπανών ξεκινά από την 30
Ιουλίου 2013.
- Η διάρκεια υλοποίησης των επενδύσεων είναι δεκαπέντε
µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της απόφασης
ένταξης της επιχείρησης µε δυνατότητα τρίµηνης
παράτασης υπό προϋποθέσεις.
- Η προθεσµία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων
ξεκινά στις 5 Αυγούστου 2013 και θα ολοκληρωθεί στις 10
Οκτωβρίου 2013. Λόγω στενών χρονικών περιθωρίων
υλοποίησης του ΕΣΠΑ, σηµειώνεται ότι δεν θα δοθεί
παράταση στην ηµεροµηνία αυτή.
Για περισσότερες πληροφορίες και για την ανάκτηση των
σχετικών αρχείων, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
ενηµερώνονται από το διαδικτυακό τόπο www.ypoian.gr.
Για ανάκτηση των σχετικών αρχείων οι ενδιαφερόµενοι
µπορούν να ενηµερώνονται από τους διαδικτυακούς
τόπους
www.ypoian.gr,
www.ggb.gr,
www.antagonistikotita.gr,
www.espa.gr,
www.StartupGreece.gov.gr, και www.efepae.gr.

∆ιαγωνισµοί στην Ελλάδα
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28/08/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 13/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΡ∆ΙΑΚΟΥ ∆ΕΙΚΤΗ
ΤΡΟΠΟΝΙΣΗΣ
ΜΕ
ΣΥΝΟ∆Ο
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ»
ΚΑΙ
«ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΡ∆ΙΑΚΟΥ ∆ΕΙΚΤΗ ΤΡΟΠΟΝΙΝΗΣ» ΤΗΛ 23213-51290

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΣΕΡΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

423

28/08/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 018/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Ή ΚΥΛΙΝ∆ΡΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΎΝΤAI ΣΤΙΣ
ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΗΛ:2313-324112

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

465

28/08/2013
ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 34/13 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΥΡΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ
ΣΩΛΗΝΩΝ/ ΣΥΝ∆ΕΣΜΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΠΛΟΙΑ/ ΠΛΩΤΑ
ΜΕΣΑ ΤΗΛ: 210 5531588

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ
ΝΑΥΤΙΚΟΥ

488

28/08/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 9/2013 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ, ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΛ: 23710-20207

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ
ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

490

20/08/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Π64/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΛΙΟΥ ΤΗΛ: 213 2068917

∆ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ∆ΙΕΥΘΗΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

531

21/08/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 021/2013 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
(∆ΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ) ΜΕ ΚΛΙΝΕΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΑΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΗΛ: 2313-324112

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ"
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
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22/08/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 845/2013 ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙ∆ΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΤΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ» ΤΗΛ: 2313 302169

∆ΗΜΟΣ ΚΟΡ∆ΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

532

22/08/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 022/2013 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ Α' ΤΗΛ: 2313-324112

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ"
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
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23/08/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 023/2013 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ Β' ΤΗΛ: 2313-324112

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ"
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
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24/08/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 35/23-7-2013 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΗΛ: 26953 60500

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
«ΑΓΙΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ»
ΓΡΑΦΕΙΟ
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Επισκεφθείτε µέσω της ιστοσελίδας του Επιµελητηρίου µας www.veth.gov.gr
•
Την ηλεκτρονική πλατφόρµα που προσφέρει Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Συνήγορου του
Βιοτέχνη bizhHELP ή στο www.bizhelp.gr για οποιοδήποτε πρόβληµα αντιµετωπίζεται µε
∆ηµόσια Υπηρεσία ή θέλετε να υποβάλλεται 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.

