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ΒΔΘ: Πάλσ από δύν βηνηερλίεο θιείλνπλ
θαζεκεξηλά ζηε Θεζζαινλίθε
Με ηνύλει ρσξίο έμνδν δηαθπγήο κνηάδεη ε δηακνξθσζείζα,
παξαηεηακέλε, πθεζηαθή θαηάζηαζε πνπ έρεη πεξηέιζεη ε
νηθνλνκία, γηα ηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα, πνπ ζπλερίδεη λα
αζθπθηηά θαη ην πξώην ηξίκελν ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, ππό ην
βάξνο ησλ ινπθέησλ.
Μέζα ζε 90 εκέξεο 220 κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο
θαηέβαζαλ ξνιά, ελώ κόιηο 82 έθαλαλ έλαξμε ζην κεηξών
ηνπ Βηνηερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Θεζζαινλίθεο. Σν δηάζηεκα
Ηαλνπαξίνπ – Μαξηίνπ ηνπ 2016, 96 επηρεηξήζεηο
απνθάζηζαλ λα εηζέιζνπλ ζηνλ επηρεηξεκαηηθό ζηίβν, ελώ
289 αλέζηεηιαλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο.
Δλδεηθηηθό ηεο θαηάζηαζεο είλαη όηη ην πξώην ηξίκελν ηνπ
2017, 2,4 επηρεηξήζεηο, θαηά κέζν όξν, ηελ εκέξα
απνραηξέηεζαλ ηνλ επηρεηξεκαηηθό ζηίβν, κε κπνξώληαο λα
αληαπεμέιζνπλ ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπο.
«Ζ επηρεηξεκαηηθόηεηα, παξά ηηο πξνζπάζεηεο ηεο
θπβέξλεζεο λα πείζεη πσο ε νηθνλνκία θαηαγξάθεη, ζεκεία
αλάθακςεο, βνπιηάδεη νινέλα θαη πεξηζζόηεξν, ζηελ
απόγλσζε. Με ηελ ππεξθνξνιόγεζε, ηε ζπλερηδόκελε,
ρσξίο απνηειέζκαηα, δηαπξαγκάηεπζε γηα ηελ νινθιήξσζε
ηεο δεύηεξεο αμηνιόγεζεο, ηελ έιιεηςε ξεπζηόηεηαο, ηελ
αλαζθάιεηα θαη αδπλακία ησλ θαηαλαισηώλ, δελ πξόθεηηαη
πνηέ λα επαλέιζεη ε νηθνλνκία ζε ηξνρηά αλάθακςεο.
Αληίζεηα ε αηκνξξαγία ηνπ επηρεηξείλ ζα ζπλερίδεηαη, κε όιν
θαη πην δπζάξεζηα απνηειέζκαηα. Ζ κηθξνκεζαία
επηρεηξεκαηηθόηεηα, ν ζηπινβάηεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο,
θπιινξνεί, θαη νη θπβεξλώληεο, δείρλνπλ λα αδηαθνξνύλ
αμηνκλεκόλεπηα» ηνλίδεη ν πξόεδξνο ηνπ ΒΔΘ θαη
α΄αληηπξόεδξνο ηεο ΚΔΔ, Παλαγηώηεο Παπαδόπνπινο.
«Ζ
αλππαξμία
ζρεδηαζκνύ
γηα
ηελ παξαγσγηθή
αλαζπγθξόηεζε ηεο ρώξαο, ζε ζπλδπαζκό κε ηνλ αηειείσην
δηάινγν, θαζώο θαη νη εζσθνκκαηηθέο ηξηβέο θαηαζηξέθνπλ
ηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα, έρνπλ αξλεηηθέο επηπηώζεηο ζε θάζε
εξγαδόκελν, ζηξεβιώλνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο θαη
νδεγνύλ ζε αδηέμνδν θαη ηηο πγηείο επηρεηξήζεηο» επηζεκαίλεη
ν πξόεδξνο ηνπ ΒΔΘ, ππνγξακκίδνληαο όηη ε
αθνινπζνύκελε πνιηηηθή, ηνξπηιίδεη ηελ αλζεθηηθόηεηα αθόκε
θαη θνινζζώλ κέρξη πξόηηλνο, όπσο είλαη ε ΓΔΖ.
«Οη αληνρέο έρνπλ εμαληιεζεί, ε αγνξά έρεη ζηξαγγίζεη. Σν
όξακα ηεο «δίθαηεο» αλάπηπμεο δελ ζα πξνθύςεη, όζν δελ
ππάξρεη δίθαηε θνξνινγία, ρξεκαηνδόηεζε, απαζρόιεζε,
δεκόζηα δηνίθεζε, πξόζβαζε ζην ηξαπεδηθό ζύζηεκα,
ξεπζηόηεηα θαη δίθαην επηρεηξεκαηηθό πεξηβάιινλ ζηελ
ειιεληθή
αγνξά»
αλαθέξεη
ν
θ.
Παπαδόπνπινο
πξνζζέηνληαο πσο «απηό πνπ πξέπεη λα γίλεη θνηλόο ηόπνο
δαλεηζηώλ θαη θπβέξλεζεο είλαη ό,ηη ε Διιάδα ζα κπνξέζεη
λα αλαθάκςεη κόλν κε ζηνρεπκέλεο παξεκβάζεηο θαη
κεηαξξπζκίζεηο θαη όρη κε επρνιόγηα, θόξνπο θαη δεζκεύζεηο
πνπ πνηέ δελ πινπνηνύληαη».
Μεησκέλεο
εγγξαθέο
θαη
δηαγξαθέο
Σελ πεξίνδν Ηαλνπαξίνπ- Μαξηίνπ ηνπ 2017 νη δηαγξαθέο
έλαληη ηνπ αληίζηνηρνπ πεξζηλνύ δηαζηήκαηνο ήηαλ
κεησκέλεο, ζεκαληηθά, θαηά 31,3%, ελώ νη ελάξμεηο
επηρεηξήζεσλ
ζεκείσζαλ
πηώζε
θαηά
14,5%.
Ο πεξηνξηζκόο ησλ ινπθέησλ, πάλησο, έλαληη ηνπ πεξζηλνύ
αληίζηνηρνπ δηαζηήκαηνο, θάζε άιιν παξά αηζηόδνμν κήλπκα
κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί, θαζώο γηα αθόκε κία θνξά
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θαηαδεηθλύεηαη ε ηάζε γηα „απόδξαζε‟ από ην επηρεηξείλ.
Σελ ίδηα ώξα, ιίγνη, είλαη νη… γελλαίνη πνπ εηζέξρνληαη ζηνλ
επηρεηξεκαηηθό ζηίβν κε ηελ πιεηνλόηεηα απηώλ λα επηιέγνπλ
αηνκηθέο επηρεηξήζεηο (55 επί ζπλόινπ 82 εγγξαθώλ), παξόιν
πνπ όπσο πξνθύπηεη από ηα ζηνηρεία απνηεινύλ ην ζπλήζε
ύπνπην ησλ δηαγξαθώλ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη θαηά ην
ζπγθεθξηκέλν δηάζηεκα ξνιά θαηέβαζαλ 160 αηνκηθέο
επηρεηξήζεηο, ελώ έλα ρξόλν πξηλ ν αξηζκόο ηνπο άγγηδε ηηο 219.
Από ην ζύλνιν ησλ 220 επηρεηξήζεσλ πνπ νδεγήζεθαλ ζε
ινπθέην 175 επηρεηξήζεηο θξίζεθαλ αζύκθνξεο.

Πνιηηηθέο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθά Δξγαιεία γηα ηελ
Αλάπηπμε ησλ ΜΜΔ ζηελ Διιάδα
Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη
Αλάπηπμεο ζαο πξνζθαινύλ ζην ζπλέδξην Πνιηηηθέο θαη
Υξεκαηννηθνλνκηθά Δξγαιεία γηα ηελ Αλάπηπμε ησλ ΜΜΔ
ζηελ Διιάδα πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 27 Απξηιίνπ 2017
ζηελ Αζήλα. ην ζπλέδξην ελδηάκεζνη ρξεκαηνπηζησηηθνί θνξείο
θαη εθπξόζσπνη ησλ ΜΜΔ ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα
αληαιιάμνπλ
επίθαηξε
πιεξνθόξεζε
ζρεηηθά
κε
ηα
ρξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία – ζε επξσπατθό θαη εζληθό επίπεδν
– γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ΜΜΔ ζηελ Διιάδα. ε απηά
ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα εξγαιεία ηνπ πξνγξάκκαηνο COSME,
ηνπ Horizon 2020, ησλ επξσπατθώλ Γηαξζξσηηθώλ θαη
Δπελδπηηθώλ Σακείσλ θαη ηνπ EaSI. Ζ ζπκκεηνρή ζην ζπλέδξην
είλαη δσξεάλ, αιιά απαηηείηαη πξόζθιεζε. Γεδνκέλνπ όηη νη
ζέζεηο είλαη πεξηνξηζκέλεο, ζα πξέπεη ε εγγξαθή λα
νινθιεξσζεί ην αξγόηεξν έσο 11 Απξηιίνπ 2017,
ρξεζηκνπνηώληαο
ηνλ
αθόινπζν
ζύλδεζκν:
http://smfathens.teamwork.fr . ηελ ίδηα ηζηνζειίδα κπνξείηε λα βξείηε ην
ζρέδην ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζώο θαη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο.

Hκεξίδα κε ζέκα: «Πξνζηαζία ζεκάησλ ζε επίπεδν Δζληθό
θαη ΔΔ-Γηαθξηηηθά γλσξίζκαηα επηρεηξήζεσλ & απόιπηνη
ιόγνη απόξξηςεο ζήκαηνο - ήκαηα θαη ρέδηα»
Σν Δκπνξηθό & Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο, ζε
ζπλεξγαζία κε ηε Γηεύζπλζε Δκπνξηθήο Ηδηνθηεζίαο ηνπ
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο θαη κε ην Γξαθείν
Γηαλνεηηθήο Ηδηνθηεζίαο ηεο ΔΔ (EUIPO), ζπλδηνξγαλώλνπλ
εκεξίδα κε ζέκα: «Πξνζηαζία ζεκάησλ ζε επίπεδν Δζληθό θαη
ΔΔ-Γηαθξηηηθά γλσξίζκαηα επηρεηξήζεσλ & απόιπηνη ιόγνη
απόξξηςεο ζήκαηνο - ήκαηα θαη ρέδηα», ηελ Σεηάξηε 5
Απξηιίνπ 2017 θαη ώξεο 17:30-20:30, ζηελ Αίζνπζα
Δθδειώζεσλ ηνπ ΔΒΔΘ (Σζηκηζθή 29, 2νο όξνθνο). Οη
ελδηαθεξόκελνη λα κεηάζρνπλ ζηελ εκεξίδα, ζηελ νπνία δελ
ππάξρεη θόζηνο ζπκκεηνρήο, παξαθαινύληαη λα ζηείινπλ
ζπκπιεξσκέλε ηε ζρεηηθή Γήισζε πκκεηνρήο, ην αξγόηεξν
κέρξη ηελ Σξίηε 4 Απξηιίνπ 2017, ζηα e-mail: beni@ebeth.gr ή
georgiou@ebeth.gr. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, αλαθνξηθά
κε ην πεξηερόκελν ηεο εθδήισζεο, νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ
λα απεπζύλνληαη ζηε Γηεύζπλζε Δκπνξηθήο Ηδηνθηεζίαο ηεο
Γεληθήο
Γξακκαηείαο
Δκπνξίνπ
θαη
Πξνζηαζίαο
Καηαλαισηή, αξκόδηα θα. Βαζηιηθή Πέηζα, ηει. 210-3893395,
θαζώο επίζεο θαη κε ην Σκήκα Γεκνζίσλ ρέζεσλ, Σύπνπ &
Δθδόζεσλ ΔΒΔΘ, ηει.: 2310-370132.

Tειεηή oλνκαηνδνζίαο ησλ ηεζζάξσλ λεόηεπθησλ
δηαζσζηηθώλ ζθαθώλ ηεο Διιεληθήο Οκάδαο
Γηάζσζεο
Σν Γ ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο ηεο Διιεληθήο Οκάδαο
Γηάζσζεο θαη ε Ννξβεγηθή Οξγάλσζε γηα ηε Θαιάζζηα
Γηάζσζε RS (Norwegian Society for Sea Rescue) έρνπλ
ηελ ηηκή λα ζαο πξνζθαιέζνπλ ζηελ ηειεηή
νλνκαηνδνζίαο ησλ ηεζζάξσλ λεόηεπθησλ δηαζσζηηθώλ
ζθαθώλ ηεο Διιεληθήο Οκάδαο Γηάζσζεο πνπ ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ζηε Θεζζαινλίθε, ηελ Παξαζθεπή 21
Απξηιίνπ 2017 θαη ώξα 12.00 ζην πιαθόζηξσην ηνπ
Λεπθνύ Πύξγνπ (πιεζίνλ Βαζηιηθνύ Θεάηξνπ). Σελ
εθδήισζε ζα ηηκήζεη κε ηελ παξνπζία ηεο ε Γεληθή
Γξακκαηέαο
ηνπ
Τπνπξγείνπ
Γηθαηνζύλεο
ηεο
Ννξβεγίαο, θπξία Anette Elseth θαη ν Πξέζβεο ηεο
Ννξβεγίαο ζηελ Διιάδα, θύξηνο Jørn Eugene Gjelstad.
Ζ παξαιαβή ησλ λέσλ ζθαθώλ εληάζζεηαη ζην πιαίζην
ηεο επξύηεξεο ππνζηήξημεο ηεο Διιεληθήο Οκάδαο
Γηάζσζεο από ηελ Ννξβεγηθή Οξγάλσζε γηα ηε
Θαιάζζηα Γηάζσζε, RS, θαη ηελ Ννξβεγηθή θπβέξλεζε.
Πιεξνθνξίεο:
ηει.
2310310649
|
email: inform@hrt.org.gr|,
site
: www.hrt.org.gr

Δπηκνξθσηηθό ζεκηλάξην κε ζέκα : Γηαρείξηζε
Υαξηνθπιαθίνπ θαη Δπελδπηηθνύ Κηλδύλνπ (Risk
Management)
Σν Πεξηθεξεηαθό Σκήκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ
Οηθνλνκηθνύ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδαο δηνξγαλώλεη
επηκνξθσηηθό ζεκηλάξην κε ζέκα : Γηαρείξηζε
Υαξηνθπιαθίνπ θαη Δπελδπηηθνύ Κηλδύλνπ (Risk
Management).
Υώξνο
δηεμαγσγήο:
Παλεπηζηήκην
Μαθεδνλίαο. Υξόλνο δηεμαγσγήο: άββαην 08 Απξηιίνπ
νο
2017 από 15.00 έσο 19.00 (Αίζνπζα 10 – 1 όξνθνο),
Κπξηαθή 09 Απξηιίνπ 2017 από
09.00 έσο 15.00
νο
(Αίζνπζα 3 – 1
όξνθνο). Δηζεγεηήο Ησάλλεο
Καξαθώζηαο,
Οηθνλνκνιόγνο.
Γηα
πεξηζζόηεξεο
πιεξνθνξίεο:
Tει.
2310-275727-8,
email:
tmichailidou@oe-e.gr.

Δθδήισζε γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο πξόηαζεο
ηξαηεγηθήο» ηνπ Ιδξύκαηνο Μεζνγεηαθώλ Μειεηώλ

«Δζληθήο

Σν Ίδξπκα Μεζνγεηαθώλ Μειεηώλ καδί κε ηνλ Γήκν Θεζζαινλίθεο
ζαο πξνζθαινύλ ζηελ εθδήισζε κε ζέκα ηελ παξνπζίαζε ηεο :
«Πξόηαζε Δζληθήο ηξαηεγηθήο» πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ
Πέκπηε 6 Απξηιίνπ 2017 θαη ώξα 6.00 κ.κ. ζηελ αίζνπζα
εθδειώζεσλ ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο «Μαλώιεο Αλαγλσζηάθεο».
Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο : Σει. 2103636026, email : imm@imm.gr,
web : www.imm.gr .

Δλεκεξσηηθή Δθδήισζε κε ζέκα: «Δπηρεηξεκαηηθέο Δπθαηξίεο
ζηε Λαηηληθή Ακεξηθή»
Ο ύλδεζκνο Βηνκεραληώλ Βνξείνπ Διιάδνο, κέινο ηνπ Enterprise
Europe Network – Hellas ζε ζπλεξγαζία κε ην European and Latin
American Business Services and Innovation Network, ζαο πξνζθαιεί
ζηελ εθδήισζε κε ζέκα : Δπηρεηξεκαηηθέο Δπθαηξίεο ζηε Λαηηληθή
Ακεξηθή. Ζ εθδήισζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Πέκπηε 6 Απξηιίνπ
2017 θαη ώξα 16.00 ζην Δκπνξηθό θαη Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην
Θεζζαινλίθεο (Αίζνπζα πλεδξηάζεσλ) Σζηκηζθή 29. Πιεξνθνξίεο ,
ηει: 2310539817 εζση. 211.
Δπηρεηξεκαηηθό πεξηβάιινλ ζηα Βαιθάληα
Σν Βαιθαληθό Ηλζηηηνύην Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο «ΒΑΛΚ.Η.ΔΠ.» μεθηλάεη
ζεηξά ζεκηλαξίσλ ελεκέξσζεο γηα ην επηρεηξεκαηηθό πεξηβάιινλ ζηηο
Βαιθαληθέο ρώξεο ζηηο 8 Απξηιίνπ 2017 θαη ζπγθεθξηκέλα ζην
μελνδνρείν ΣΗΣΑΝΗΑ HOTEL, Παλεπηζηεκίνπ 52, Αζήλα. θνπόο ησλ
ζεκηλαξίσλ είλαη ε ζσζηή ελεκέξσζε γηα ηηο δπλαηόηεηεο θαη
επθαηξίεο πνπ ππάξρνπλ ζηηο ρώξεο απηέο. Ο Α΄ Κύθινο ζεκηλαξίσλ
πεξηιακβάλεη ηηο ρώξεο: Βνπιγαξία, Ρνπκαλία θαη θαιύπηεη ηηο
ζεκαηηθέο ελόηεηεο:
καθξννηθνλνκηθά κεγέζε, θνξνινγηθά –
θνξνηερληθά ζέκαηα, εξγαζηαθά – αζθαιηζηηθά ζέκαηα, επηδνηήζεηο,
ηξαπεδηθή ρξεκαηνδόηεζε. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο : Σει:
2721028925,Κηλ.:6976680020e-mail: seminars@balkien.com , site :
www.balkien.com
ε
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Σζάτ & Μέιεκα γηα ην Άζπιν ηνπ Παηδηνύ
Σν «Άζπιν ηνπ Παηδηνύ Παηδηθή Δζηία» ζαο πξνζθαιεί
ζηελ εθδήισζε «Σζάτ & Μέιεκα γηα ην Άζπιν ηνπ
Παηδηνύ» πνπ πξαγκαηνπνηείηαη θάζε ρξόλν ζηα πιαίζηα
ησλ πξσηνβνπιηώλ ηνπ γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ θνηλσληθνύ
ηνπ έξγνπ. Σν άββαην 8 Απξηιίνπ 2017, από ηηο 11.00
έσο ηηο 15.00, ζην ρώξν ηνπ Ζιέθηξα Παιιάο (Πι.
Αξηζηνηέινπο) ζα πξνζθέξνπλ ηζάτ
ή θαθέ κε
θεξάζκαηα. Παξάιιεια, ελ όςεη ησλ εκεξώλ ηνπ Πάζρα,
ζα δηαζέηνπλ ρεηξνπνίεηεο ιακπάδεο θαη παζραιηλά είδε,
πνπ θαηαζθεύαζαλ ηα κέιε ηεο Οκάδαο ηήξημεο ηνπ
«Αζύινπ ηνπ Παηδηνύ».
Πξνζθιήζεηο κπνξείηε λα πξνκεζεύεζηε (Γεπηέξα έσο
Παξαζθεπή) από : α) ηε Γξακκαηεία ηνπ «ΑηΠ» (Δγλαηία
129, Πι. πληξηβαλίνπ, ώξεο 07.00-16.00, ηει.
2310209398 θαη β) ην Β΄ πγθξόηεκα ηνπ «ΑηΠ» (η.
Καδαληδίδε 62, δίπια ζην Praktiker, ώξεο 07.30-15.30,
ηει. 2310472830.
Δθδήισζε κε ζέκα «Οηθνλνκία ζε Μεηάβαζε:
Σερλνινγηθέο θαη Αλαπηπμηαθέο Πξνθιήζεηο»

εο

Χο ζπλδηνξγαλσηήο ηεο 4 Έθζεζεο Μεηαθνξάο Σερλνγλσζίαο PATRAS IQ 2017 ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο ζαο πξνζθαιεί ζηελ ελ
ιόγσ έθζεζε πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 7,8, θαη 9 Απξηιίνπ ζην
Πακπεινπνλλεζηαθό
ηάδην
Παηξώλ.
Πεξηζζόηεξεο
πιεξνθνξίεο:
Δπηκειεηήξην
Αραταο
Γξακκαηεία,
Σει.:
2610.277679,
2610.277779,Fax:
2610.276519,
E-mail:
grammateia@e-a.gr ή helenp@e-a.gr
ν

6 Παγθξήηην Φόξνπκ Πξνώζεζεο Κξεηηθώλ Πξντόλησλ ζηα
Κξεηηθά μελνδνρεία θαη ηα δίθηπα δηαλνκήο - super market
Σα επηκειεηήξηα Ζξαθιείνπ , Υαλίσλ, Ρεζύκλεο θαη Λαζηζίνπ ζαο
ν
πξνζθαινύλ λα επηζθεθζείηε ην 6 ΠΑΓΚΡΖΣΗΟ ΦΟΡΟΤΜ
ΠΡΟΧΘΖΖ
ΚΡΖΣΗΚΧΝ
ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ
ΣΑ
ΚΡΖΣΗΚΑ
ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ ΚΑΗ ΣΑ ΓΗΚΣΤΑ ΓΗΑΝΟΜΖ - SUPER MARKET, ην
νπνίν ζα δηεμαρζεί ην άββαην 1 Απξηιίνπ 2017 ζην Γηεζλέο
Δθζεζηαθό Κέληξν Κξήηεο (ΓΔΚΚ) ζηηο Γνύξλεο Ζξαθιείνπ. Σν
θόξνπκ ζα δηαξθέζεη από 09.00 ην πξσί έσο 05.00 ην απόγεπκα.
Πιεξνθνξίεο : Γξαθείν Σύπνπ Δπηκειεηεξίνπ Ζξαθιείνπ Σει: 2810
247035,
email:
eleftheriou@ebeh.gr,
https://www.heraklion.gr/ourplace/general-statements/ebeh-foroumkrhtikwn-proiontwn-16032017.html
ν

Ζ SAP Hellas θαη ν ΔΒ ζαο πξνζθαινύλ ζηελ εθδήισζε
κε ζέκα: «Οηθνλνκία ζε Μεηάβαζε: Σερλνινγηθέο θαη
Αλαπηπμηαθέο Πξνθιήζεηο», ηελ Σξίηε 11 Απξηιίνπ 2017,
18.00 – 20.30, ζην Μέγαξν Μνπζηθήο Αζελώλ, Αίζνπζα
Αιεμάλδξα Σξηάληε. Πιεξνθνξίεο θα Κσλζηαληίλνπ ηει.
2109473877, email: calliope.constantinou@sap.com

2 Αγξνηηθό πλέδξην Ναπηεκπνξηθήο
ν

Ζ Ναπηεκπνξηθή δηνξγαλώλεη ην 2 Αγξνηηθό πλέδξην κε ζέκα:
«Καιιηεξγώληαο ηελ Αλάπηπμε ή “Αγξαλάπαπζε”;» ην νπνίν ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Σεηάξηε 5 Απξηιίνπ 2017 ζην Divani Caravel
ζηελ Αζήλα. Δηδηθή ηηκή ζπκκεηνρήο γηα ηνπο ζπλδξνκεηέο ηεο
Ναπηεκπνξηθήο.
Αλαιπηηθόηεξεο
πιεξνθνξίεο:
site:
www.events.naftemporiki.gr/agrotiko2017.

Πξόζθιεζε ζην δηαγσληζκό Νεαληθήο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο
UPSTART48
Με πξσηνβνπιία ηνπ ΗΔΚ ΑΛΦΑ θαη κε ζπλεξγαζία ηνπ
Mediterranean College δηνξγαλώλεηαη δηαγσληζκόο λεαληθήο
επηρεηξεκαηηθόηεηαο κε ηίηιν UPSTART48, ζηηο 21-23 Απξηιίνπ
2017 ζην ΙΔΚ ΑΛΦΑ Θεζζαινλίθεο, Βαιασξίηνπ 9. Με ηελ
θαζνδήγεζε θαηαμησκέλσλ επηρεηξεκαηηώλ θαη κεληόξσλ,
δεκηνπξγηθνί άλζξσπνη κε πάζνο θαη όξεμε γηα δνπιεηά,
θαινύληαη λα ζέζνπλ ζε εθαξκνγή ηηο θαηλνηόκεο ηδέεο ηνπο θαη
λα δεκηνπξγήζνπλ ηε δηθή ηνπο startup επηρείξεζε ζε 48 ώξεο!
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ηεο εθδήισζεο, κπνξείηε λα
επηθνηλσλήζεηε ζην ηειέθσλν 2310552406, ή επηζθεθζείηε ηελ
ηζηνζειίδα ηεο εθδήισζεο http://www.upstart48.com.
ReTEC 2017 Άνπγθζκπνπξγθ, 25 – 27 Απξηιίνπ 2017
Γηεζλήο Έθζεζε γηα ηα Μεηαρεηξηζκέλα Μεραλήκαηα θαη
Δμνπιηζκό
Σν Διιελνγεξκαληθό Δκπνξηθό θαη Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην
καο ελεκεξώλεη όηη ε Γηεζλήο Έθζεζε γηα ηα Μεηαρεηξηζκέλα
Μεραλήκαηα θαη Δμνπιηζκό, ReTEC, ζα πξαγκαηνπνηεζεί
ζην Άνπγθζκπνπξγθ ζηε Γεξκαλία, 25 – 27 Απξηιίνπ 2017. Ζ
ReTEC δηνξγαλώλεηαη από ηνλ δηνξγαλσηή AFAG ζε
ζπλεξγαζία κε ηελ Hess GmbH θαη ππνζηεξίδεηαη από ηνπο
θιαδηθνύο ζπλδέζκνπο FDM (ύλδεζκνο Υνλδξεκπνξίνπ
Μεραλεκάησλ θαη Δξγαιείσλ) θαη EAMTM (Δπξσπατθή Έλσζε
Δκπόξσλ Δξγαιεηνκεραλώλ). Οη βαζηθνί ηνκείο ηεο έθζεζεο
είλαη θαηαζθεπαζηηθά κεραλήκαηα, θνξηεγά θαη αγξνηηθά
κεραλήκαηα, κεραλήκαηα κεηαιινπξγίαο θαη εξγαιεηνκεραλέο.
Δθηόο από ηα κεηαρεηξηζκέλα κεραλήκαηα ε ReTEC
παξνπζηάδεη δηάθνξεο εηαηξίεο παξνρήο ππεξεζηώλ πνπ
εηδηθεύνληαη
ζηε
κεηαζθεπή,
απνζπλαξκνιόγεζε
θαη
επαλαζπλαξκνιόγεζε, θαζώο θαη ηελ εηδηθή κεηαθνξά ησλ
δηαθόξσλ κεραλώλ. Έηζη ε ReTEC πξνζθέξεη κηα
νινθιεξσκέλε γθάκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γύξσ από
κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκό. Γηάθνξα κέζα ελεκέξσζεο ηεο
βηνκεραλίαο ρξεζηκνπνηνύλ ηε ReTEC σο ζεκείν ζπλάληεζεο
θαη ζπκκεηέρνπλ σο εηαίξνη ζηελ έθζεζε. Ζ ReTEC από ην 2017
ζα ιακβάλεη ρώξα ζε εηήζηα ελαιιαγή ζην Άνπγθζκπνπξγθ θαη
ζην Έζζελ. Ζ εκεξνκελία δηεμαγσγήο είλαη πάληα ηνλ Απξίιην,
παξάιιεια κε ηελ Έθζεζε ζην Αλλόβεξν, Hannover Messe.
Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζα βξείηε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Δπηκειεηεξίνπ http://www.german-fairs.gr/alles-ektheseis/retec/
θαη ηεο έθζεζεο www.retec-fair.com ή επηθνηλσλήζηε κε ηελ θα
σηεξία Θενθαλίδνπ, ηει: 2106419021 & 210 6419 000,
s.theofanidou@ahk.com.gr.
Δθόζνλ
ελδηαθέξεζηε
λα
επηζθεθηείηε ηελ έθζεζε ReTEC 2017 κπνξείηε λα παξαγγείιεηε
ηα εηζηηήξηα online ζην www.retec-fair.com/greece ή έληππα
από ην Διιελνγεξκαληθό Δπηκειεηήξην.
ν

7 Παγθόζκην Φεζηηβάι Υνξσδηώλ Μηνύδηθαι
Ζ ρνξσδία ηνπ Πνιηηηζηηθνύ πιιόγνπ- Πλεπκαηηθνύ πιιόγνπ
ν
«ΚΟΡΑΗ» πξόθεηηαη λα δηνξγαλώζεη ην 7 Παγθόζκην
Φεζηηβάι Υνξσδηώλ Μηνύδηθαι ζηηο 22 & 23 Απξηιίνπ 2017,
αίζνπζα
ηειεηώλ
ηνπ
Αξηζηνηειείνπ
Παλεπηζηεκίνπ
Θεζζαινλίθεο, κε ειεύζεξε είζνδν γηα ην θνηλό. ηελ έλαξμε ησλ
ζπλαπιηώλ ε ελ ιόγσ ρνξσδία απνθάζηζε κα πξνβάιιεη ζηελ
νζόλε ηεο Αίζνπζαο Σειεηώλ – δηαζηάζεσλ 8κΥ5,40κ – ηηο
επηρεηξήζεηο θαη ηα θαηαζηήκαηα πνπ επηζπκνύλ λα
δηαθεκηζηνύλ σο ππνζηεξηθηέο ηνπ Φεζηηβάι. Ζ πξνβνιή ζα
γίλεη κέζσ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή θαη κε ην ζύζηεκα power
point, ζηελ έλαξμε ησλ βξαδηλώλ πλαπιηώλ. Σα ζηνηρεία ηεο
επηρείξεζεο κε ην ινγόηππό ζαο κπνξείηε λα ηα ζηείιεηε ζην
email: choirkorais94@gmail.com . Σν θόζηνο ηεο πξνβνιήο,
ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ , ζηνηρίδεη 10 επξώ. Γηα πεξηζζόηεξεο
πιεξνθνξίεο:
ηει.:6942487804,
email:
choirkorais94@gmail.com , site: www.xorodiakorais.com

120 ρξόληα Οιπκπηαθόο Ύκλνο (1896–2016),80 ρξόληα
Λακπαδεδξνκία (1936–2016),
αλάδεημε από ηελ
UNESCO ηνπ Οιπκπηαθνύ Ύκλνπ, ηνπ Κσζηή Παιακά
σο Παγθόζκηα Πνιηηηζηηθή Κιεξνλνκηά
Yπό ηελ αηγίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ,
Ο ύιινγνο Καιώλ Σερλώλ Πάηξαο «Κσζηήο Παιακάο», Ο
Πνιηηηζηηθόο Φνξέαο «Πνιηηερλόπνιε Μαξζύαο», Ζ
Παλειιήληα Έλσζε πκκεηαζρόλησλ ζε Οιπκπηαθνύο
Αγώλεο, Ζ Οκνζπνλδία Διιήλσλ Βεηεξάλσλ Αζιεηώλ
ηίβνπ, Ζ Οκνζπνλδία Πάιεο, Ο Παλειιήληνο ύλδεζκνο
Αζιεηηθνύ Σύπνπ, H Κεληξηθή έλσζε Γήκσλ Διιάδνο, Ζ
Παλειιήληα Έλσζε Γεληθώλ Γξακκαηέσλ Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο «Κιεηζζέλεο», Ο Όκηινο γηα ηελ UNESCO
Σερλώλ–Λόγνπ & Δπηζηεκώλ Διιάδνο, Ο ύιινγνο
Παηξέσλ Πξσηεπνύζεο, H νξνπηηκηζηηθή Έλσζε Διιάδνο
έρνπλ ηελ ηδηαίηεξε ηηκή λα ζαο πξνζθαιέζνπλ ζην
Ακθηζέαηξν ηνπ ΜΟΤΔIΟΤ ΑΚΡΟΠΟΛΖ Σεηάξηε 5ε
Απξηιίνπ θαη ώξα 4.30κκ, πξνθεηκέλνπ λα ηηκεζνύλ:
• Οη Δπέηεηνη Αλαβίσζεο ησλ Οηθνπκεληθώλ θαη
Γηαρξνληθώλ πκβόισλ ηνπ Οιπκπηζκνύ:
120 ρξόληα Οιπκπηαθόο Ύκλνο (1896–2016),80 ρξόληα
Λακπαδεδξνκία (1936–2016)
• Ζ αλάδεημε από ηελ UNESCO ηνπ Οιπκπηαθνύ Ύκλνπ,
ηνπ Κσζηή Παιακά σο Παγθόζκηα Πνιηηηζηηθή Κιεξνλνκηά.
Με ηελ παξνπζίαζε δίγισζζνπ βηβιίνπ–ιεπθώκαηνο ηνπ
πγγξαθέα, Πξνέδξνπ ηνπ πιιόγνπ «Κσζηήο Παιακάο»,
Θεόδσξνπ Μαιιηά «ΟΛΤΜΠΗΜΟ –ΟΛΤΜΠΗΑΚΟ
ΤΜΝΟ–
ΚΧΣΖ
ΠΑΛΑΜΑ.
Πιεξνθνξίεο:
site:www.olympismos.org .

Πιεξνθνξίεο γηα εηζαγσγέο θαη εμαγσγέο αιθννινύρσλ
πνηώλ ζηελ Σνπξθία
ηελ Ηζηνζειίδα
ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γηεζλώλ
Οηθνλνκηθώλ ρέζεσλ & Αλαπηπμηαθήο πλεξγαζίαο ηνπ
Τπνπξγείνπ
Δμσηεξηθώλ
http://agora.mfa.gr/infofiles
/ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΔΗΑΓΧΓΔ ΚΑΗ ΔΞΑΓΧΓΔ
ΑΚΛΟΟΛΟΤΥΧΝ ΠΟΣΧΝ ΣΖΝ ΣΟΤΡKΗΑ 1 tr.docx έρνπλ
δεκνζηεπζεί από ην Γξαθείν Οηθνλνκηθώλ & Δκπνξηθώλ
Τπνζέζεσλ ηνπ Γεληθνύ Πξνμελείνπ ηεο Διιάδνο ζηελ
Κσλζηαληηλνύπνιε Πιεξνθνξίεο γηα εηζαγσγέο θαη
εμαγσγέο αιθννινύρσλ πνηώλ ζηελ Σνπξθία.
Γηνξγάλσζε Δπηρεηξεκαηηθήο Ηκεξίδαο ζηελ Αζήλα,
ζηηο 3.5.17, ζην πιαίζην ηεο 3εο Μεηθηήο Γηππνπξγηθήο
Δπηηξνπήο Διιάδαο κε ηα Ηλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα.
Με ηελ επθαηξία ζύγθιεζεο ηεο 3εο Μεηθηήο Γηππνπξγηθήο
Δπηηξνπήο Διιάδαο - Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα, ζηελ
Αζήλα, ε Β8 Γηεύζπλζε Δπηρεηξεκαηηθήο Αλάπηπμεο ηνπ
Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθώλ πξνγξακκαηίδεη ηε δηνξγάλσζε
Δπηρεηξεκαηηθήο Ζκεξίδαο ζηηο 3 Ματνπ 2017, κε ζηόρν ηελ
ελίζρπζε ηε ειιεληθήο εμσζηξέθεηαο, ηελ πξνζέιθπζε
επελδύζεσλ θαη ηελ ελ γέλεη δηεύξπλζε θαη εκβάζπλζε ησλ
δηκεξώλ νηθνλνκηθώλ ζρέζεσλ. Οη πξνηεηλόκελνη θιάδνη
ηεο νηθνλνκίαο, πνπ παξνπζηάδνπλ κεγαιύηεξν ελδηαθέξνλ
θαη δπλεηηθά, ηηο πιένλ ζεηηθέο πξννπηηθέο γηα αλάπηπμε
δξαζηεξηνηήησλ θαη ελίζρπζε ζπλεξγαζηώλ κε ηα Ζ.Α.Δ.,
είλαη νη θάησζη: Σξόθηκα, αγξνδηαηξνθηθά πξντόληα θαη
ππεξεζίεο, Καηαζθεπέο, Γνκηθά πιηθά, Δλέξγεηα θαη Α.Π.Δ.,
Πεξηβάιινλ (Γηαρείξηζε απνβιήησλ),Φάξκαθα, θαιιπληηθά,
Ηαηξηθέο ππεξεζίεο, Σνπξηζκόο θαη αγνξά αθηλήησλ,
Μεηαθνξέο,
Τπνδνκέο,
Logistics,
ζπζθεπαζίααπνζπζθεπαζία αγαζώλ, Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο,
πκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο, Γηαρείξηζε ιηκέλσλ θαη
αεξνδξνκίσλ . Οη ελδηαθεξόκελνη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ ελ
ιόγσ Δπηρεηξεκαηηθή Ζκεξίδα παξαθαινύληαη λα
απνζηείινπλ ην ελδηαθέξνλ ζπκκεηνρήο ηνπο, κέρξη ηελ
Tξίηε 4 Απξηιίνπ 2017, ζηηο ειεθηξνληθέο δηεπζύλζεηο:
b08@mfa.gr; sbb@mfa.gr . Γηα θάζε δηεπθξίληζε κπνξείηε
λα απεπζύλεζζε ζηε Β8 Γηεύζπλζε Δπηρεηξεκαηηθήο
Αλάπηπμεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθώλ.

Δπηρεηξεκαηηθέο
απνζηνιέο
ηνπ
επξσπατθνύ
πξνγξάκκαηνο Gateway to Korea γηα ηα έηε 2017 θαη
2018
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθώλ θαη Δκπνξηθώλ Τπνζέζεσλ (ΟΔΤ)
ηεο Διιεληθήο Πξεζβείαο ζηε ενύι καο ελεκέξσζε όηη,
κέρξη ην 2020, κέζσ ηνπ επξσπατθνύ πξνγξάκκαηνο
Gateway to Korea γηα ηελ πξνώζεζεο πξντόλησλ
κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζεηξά
επηρεηξεκαηηθώλ απνζηνιώλ ζηε ενύι (κε 50 επηρεηξήζεηο
ε θάζε κία) ζηνπο θιάδνπο: Πεξηβάιινλ – Σερλνινγίεο
Νεξνύ, Σερλνινγίεο Πξάζηλεο Δλέξγεηαο, Καηαζθεπέο θαη
Κηηξηαθέο Σερλνινγίεο, Τγεία θαη Ηαηξηθή Σερλνινγία θαη
Βηνινγηθά Σξόθηκα. Όκσο, ν θιάδνο Καηαζθεπέο – Κηηξηαθέο
Σερλνινγίεο, ιόγσ κε ύπαξμεο επαξθνύο ελδηαθέξνληνο,
αληηθαηαζηάζεθε από ηνλ θιάδν ύγρξνλε Δπξσπατθή
ρεδίαζε
(Contemporary
European
Design)
πνπ
πεξηιακβάλεη
θσηηζηηθά,
κηθξνέπηπια,
πθαληνπξγηθά
θαηνηθίαο, ραιηά, θνπξηίλεο, δηαθνζκεηηθά είδε θαη είδε
κπάληνπ. Οη παξερόκελεο ππεξεζίεο πεξηιακβάλνπλ
εθζεζηαθή εθδήισζε κε Β2Β ζπλαληήζεηο κε επηιεγκέλεο
θνξεαηηθέο επηρεηξήζεηο, παξνρή πιεξνθόξεζεο θαη
επηδόηεζε ηνπ θόζηνπο δηακνλήο κέρξη 1000 επξώ γηα
δηακνλή, όπσο θαη δηαθόξσλ ππεξεζηώλ ππνζηήξημεο
επίζεο κέρξη 1000 επξώ θαη ζε πνζνζηό 80%. Οη αηηήζεηο
ζπκκεηνρήο ππνβάιινληαη δηαδηθηπαθά απεπζείαο ζηελ
παξαθάησ ηζηνζειίδα, όπνπ κπνξνύλ λα αλαδεηεζνύλ
πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο:http://www.eu-gateway.eu,
Σν πξόγξακκα ησλ ακέζσο επόκελσλ απνζηνιώλ είλαη ην
εμήο:
Κιάδνο

Πξνζεζκία
πκκεηνρήο

Ηκεξνκελία
Γηνξγάλσζεο

Processed
Organic
Food & Beverage
Green
Energy
Technologies
Healthcare & Medical
Technologies
Contemporary
European Design
Environment & Water
Technologies
Processed
Organic
Food & Beverage

19/5/2017

23/10 έσο
27/10/2017
29/1 έσο
2/2/2018
12/3 έσο
16/3/2018
28/5 έσο
1/6/2018
10/9 έσο
14/9/2018
19/11 έσο
23/11/2018

22/9/2017
17/11/2017
16/2/2018
11/5/2018
15/6/2018

Πξνζθνξά ζπλεξγαζίαο από Διιεληθή επηρείξεζε κε
έδξα ηελ Κίλα
Ζ SILLAR INTERNATIONAL TRADE Co. Ltd είλαη κία
δηεζλήο εκπνξηθή εηαηξεία, ε νπνία ηδξύζεθε ην 2009 ζηελ
Κίλα, από Έιιελεο σο εηαηξία εηζαγσγώλ/εμαγσγώλ θαη
ζπκβνύισλ επηρεηξήζεσλ, ζε όηη αθνξά ηελ δηεθπεξαίσζε
δηαδηθαζηώλ είηε αθνξά εμαγσγέο είηε εηζαγσγέο από
Διιεληθέο επηρεηξήζεηο. Δθθξάδεη ην ελδηαθέξνλ ηεο λα
πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηεο ζε ειιεληθέο επηρεηξήζεηο πνπ
επηζπκνύλ εκπνξηθή ζπλεξγαζία κε ηελ Κίλα.
Γηα
πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο: site: www.sillartrade.com, email:
info@sillartrade.com .

Δπηρεηξεκαηηθή Απνζηνιή ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε ηεο
Σνπξθίαο
Σν Σνύξθηθν Πξνμελείν ζηε Θεζζαινλίθε καο ελεκεξώλεη όηη
κεηαμύ ησλ εκεξνκεληώλ 27 – 29 Απξηιίνπ 2017 πξόθεηηαη λα
πξαγκαηνπνηεζεί ε Γηεζλήο Έθζεζε «BEAUTY EURASIA
EXHIBITION» από ηελ εηαηξεία Platform Uluslarasi Fuarcilik
ζηελ Σνπξθία – ISTANBUL – ζην Istanbul Expo Center, κε ηελ
επηρνξήγεζε ηνπ ζρεηηδόκελνπ θνξέα εμαγσγήο. ηελ έθζεζε
πξνζθαινύληαη ηα ζηειέρε ησλ δηνηθήζεσλ ησλ εηαηξηώλ πνπ
δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο ηνκείο: Καιιπληηθά, Οκνξθηά,
Κνκκσηηθή. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εκεξνκεληώλ ηεο Έθζεζεο (25
– 28 Απξηιίνπ 2017) ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ ηεο Σνπξθίαο
ζα θαιύςεη ηα έμνδα δηακνλήο ελόο εθπξνζώπνπ από θάζε
εηαηξία γηα 3 λύρηεο ζε μελνδνρείν 5 αζηέξσλ. Σα έμνδα
δηακνλήο ζα θαιπθζνύλ κόλν εθόζνλ νη επηζθέπηεο ιάβνπλ
κέξνο ζην ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα θαη ηαμηδέςνπλ ζηηο
ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο (25 – 28 Απξηιίνπ 2017) (δηακνλή 3
λπρηώλ). ε πεξίπησζε πνπ νη επηζθέπηεο επηζπκνύλ λα
ηαμηδέςνπλ ιηγόηεξεο κέξεο ή ζε δηαθνξνπνηεκέλεο εκεξνκελίεο,
ζα πξέπεη λα θαιύςνπλ νη ίδηνη ηα έμνδά ηνπο. Οη εηαηξείεο πνπ
ζέινπλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ έθζεζε ζα πξέπεη λα
πξνγξακκαηίζνπλ ην ηαμίδη ηνπο πξνηνύ ιάβνπλ ηελ ηειηθή
έγθξηζε από ηνπ ελ ιόγσ ππνπξγείνπ γηαηί ιόγσ απμεκέλνπ
ελδηαθέξνληνο ζηελ έθζεζε ελδέρεηαη ην ππνπξγείν λα κεηώζεη
ηνλ αξηζκό ησλ ζπκκεηερόλησλ. Οη εηαηξίεο πνπ ζέινπλ λα
επηζθεθζνύλ ηελ έθζεζε πξέπεη λα ζπκπιεξώζνπλ ηε ζρεηηθή
αίηεζε κέρξη ηηο 14/04/2017 ζην θαμ: 2310254448 ή ζην email:
selanik@ekonomi.gov.tr Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζην ηει.
2310254460, θαμ: 2310254448, e-mail: selanik@ekonomi.gov.tr,
site: http://beautyeurasia.com/home?lang=en-GB/
Δπηρεηξεκαηηθή Απνζηνιή ζηε Γεσξγία
Σν Δκπνξηθό θαη Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ (ΔΒΔΑ) θαη
ν ΔΒ ύλδεζκνο Δπηρεηξήζεσλ θαη Βηνκεραληώλ, ζην πιαίζην
ηεο ζπλερνύο πξνζπάζεηαο γηα ηελ ηόλσζε ηεο εμσζηξέθεηαο
ησλ ειιεληθώλ επηρεηξήζεσλ, δηνξγαλώλνπλ επηρεηξεκαηηθή
απνζηνιή ζηελ Σηθιίδα ηεο Γεσξγίαο, ζηηο 7-9 Ινπλίνπ 2017. Ζ
Απνζηνιή πινπνηείηαη ζε ζπλεξγαζία κε ην Δκπνξηθό θαη
Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην ηεο Γεσξγίαο θαη ην Γξαθείν Ο.Δ.Τ.
ηεο Πξεζβείαο ηεο Διιάδνο ζηελ Σηθιίδα, κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ
Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθώλ. Οη θιάδνη πνπ ζα εθπξνζσπεζνύλ
είλαη: Φαξκαθεπηηθά πξντόληα-Καιιπληηθά, Καηαζθεπέο-Γνκηθά
Τιηθά, Αγξνηηθά πξντόληα-Σξόθηκα, Αλαλεώζηκεο Πεγέο
Δλέξγεηαο θαη Σερληθέο & πκβνπιεπηηθέο Τπεξεζίεο (ζηνπο
ηνκείο
ηεο
ελεξγεηαθήο
απνδνηηθόηεηαο,
πηζηνπνίεζεο
πνηόηεηαο, αζθάιεηαο ηξνθίκσλ, πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο
θ.ά.).
Σν πξόγξακκα ηεο επηρεηξεκαηηθήο απνζηνιήο πεξηιακβάλεη
επηρεηξεκαηηθό Φόξνπκ, ζην νπνίν ζα παξνπζηαζηνύλ νη
επελδπηηθέο θαη εκπνξηθέο επθαηξίεο ζηελ Γεσξγία, θαζώο θαη
δηκεξείο ζπλαληήζεηο (Β2Β) αλάκεζα ζε ειιεληθέο θαη
γεσξγηαλέο επηρεηξήζεηο. Σν ηειηθό θόζηνο δηνξγάλσζεο, θαζώο
θαη ην πξόγξακκα ηεο επίζθεςεο ζα δηακνξθσζνύλ βάζεη ηνπ
αξηζκνύ ησλ ζπκκεηερόλησλ. Ζ δαπάλε ηεο κεηάβαζεο θαη ηεο
δηακνλήο ζα επηβαξύλεη ηηο ζπκκεηέρνπζεο επηρεηξήζεηο. ην
επόκελν δηάζηεκα ζα ζαο θνηλνπνηεζνύλ πξνηεηλόκελεο πηήζεηο
θαη μελνδνρείν. Γειώζεηο ζπκκεηνρήο κέρξη ηελ Σεηάξηε 19
Απξηιίνπ 2017.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο θαη
δηεπθξηλήζεηο κπνξείηε λα επηθνηλσλείηε κε ην Σκήκα Γηεζλώλ
ρέζεσλ ηνπ ΔΒΔΑ (Σ. 210 3382342-466) θαη ηνλ ΔΒ, Σνκέαο
Αλαπηπμηαθώλ Πνιηηηθώλ θαη Δμσζηξέθεηαο (Σ.2115006121).

22-23.05.2017 Γηήκεξν πξνώζεζεο ησλ ειιεληθώλ παξαδνζηαθώλ πξντόλησλ
Σν Διιελνγεξκαληθό Δκπνξηθό θαη Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην δηνξγαλώλεη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξία BASF ΔΛΛΑ ΑΒΔΔ, έλα
δηήκεξν πξνώζεζεο ησλ ειιεληθώλ παξαδνζηαθώλ πξντόλησλ ζηηο 22 – 23.05.2017 ζηελ Καβάια. Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο : Σει.
2106419025, Email: pr@ark.com.gr, site: www.german-chamber.gr.

Δθζέζεηο ζηελ Διιάδα
DOMOTEC 2017
Πόιε: Metropolitan Expo, αεξνδξόκην Δι. Βεληδέινο - Αζήλα
Ηκεξνκελία: 7 – 9 Απξηιίνπ 2017
Δθζέκαηα: πξντόληα δόκεζεο, αλαθαίληζεο θαη εμνηθνλόκεζεο
ελέξγεηαο
Πιεξνθνξίεο: ηει.: 2111801801, θαμ: 2111801810, site:
www.texpo.gr, email: c.karamanos@texpo.gr
nd

2 GOURMET OLIVE AND DELICACIES EXHIBITION
Πόιε:Lab Attoir, Θεζζαινλίθε
Ηκεξνκελία: 05-07 Μαΐνπ 2017
Δθζέκαηα: γαζηξνλνκία
Πιεξνθνξίεο: site: www.gourmetoliveexhibition.com , email:
info@gourmetoliveexhibition.com
ΚΡΗΣΗ: Η ΜΔΓΑΛΗ ΤΝΑΝΣΗΗ & ΣΟΠΙΚΔ ΓΔΤΔΙ ΔΛΛΑΓΑ
Πόιε: ηάδην Δηξήλεο & Φηιίαο, Αζήλα
Ηκεξνκελία: 6 – 14 Μαΐνπ 2017
Δθζέκαηα: θξεηηθά πξντόληα, γεύζεηο θαη πξντόληα από ηελ ππόινηπε
Διιάδα
Πιεξνθνξίεο: ηει.: 2810 213318, 6932430433, site:
www.pagkritiaekthesi.gr, , email: info@ pagkritiaekthesi.gr

Γηεζλείο Δθζέζεηο (πλέρεηα)
CLEAN ROOM - MAINTENANCE
Πόιε: Κσλζηαληηλνύπνιε, Σνπξθία
Ηκεξνκελία: 21-23 Απξηιίνπ 2017
Δθζέκαηα: είδε θαη εμνπιηζκόο θαζαξηόηεηαο θαη
ζπληήξεζεο
Πιεξνθνξίεο: site:
https://www.tradefairdates.com/Cleanroom-ExhibitionM12486/Istanbul.html
ISTANBUL AUTOSHOW
Πόιε: Κσλζηαληηλνύπνιε, Σνπξθία
Ηκεξνκελία: 21-23 Απξηιίνπ 2017
Δθζέκαηα: απηνθίλεηα
Πιεξνθνξίεο: ηει.: +90 212 274 85 99, θαμ: +90 212
213 43 65, email: info@expocleanroom.com,
rabia@antexpo.net, site:
http://www.expocleanroom.com/?dil=eng
FOOD AFRICA 2017
Πόιε: Κάτξν, Αίγππηνο
Ηκεξνκελία: 22-24 Απξηιίνπ 2017
Δθζέκαηα: Σξόθηκα & πνηά
Πιεξνθνξίεο: IFP Egypt, Mrs. Dalia Kabeel, 002022524187/88, info@ifpegypt, www.foodafrica-expo.com,
www.agora.mfa.gr/it75

Γηεζλείο Δθζέζεηο
MACROPACK
Πόιε: Οπηξέρηε, Οιιαλδία
Ηκεξνκελία: 5-6 Απξηιίνπ 2017
Δθζέκαηα: πζθεπαζίεο
Πιεξνθνξίεο: http://www.easyfairs.com/nl/events_216/empackutrecht-2016_78113/empack-2016_78114/praktischeinformatie_78135/neem-contact-op_78142/
MAINTENANCE NEXT
Πόιε: Άκζηεξληακ, Οιιαλδία
Ηκεξνκελία: 11-13 Απξηιίνπ 2017
Δθζέκαηα: Σερλνινγία θαη ζπληήξεζε θαηαζθεπώλ
Πιεξνθνξίεο: site:
http://www.maintenancenext.nl/en/exhibitors/contact#txt
BUILDING HOLLAND
Πόιε: Ρόηηεξληακ, Οιιαλδία
Ηκεξνκελία: 11-13 Απξηιίνπ 2017
Δθζέκαηα: Οηθηζκνί θαη πνιενδνκία
Πιεξνθνξίεο: site: https://bezoekers.buildingholland.nl/contact
JAARBEURS OVERHEID 360°
Πόιε: Οπηξέρηε, Οιιαλδία
Ηκεξνκελία: 19-20 Απξηιίνπ 2017
Δθζέκαηα: Δθαξκνγέο ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ,
ππεξεζίεο θπβεξλεηηθήο
Πιεξνθνξίεο: site: http://www.overheid360.nl/partnermogelijkheden
ISTANBUL HUNTING ARMS & OUTDOOR EXPO
Πόιε: Κσλζηαληηλνύπνιε, Σνπξθία
Ηκεξνκελία: 20-23 Απξηιίνπ 2017
Δθζέκαηα: Δίδε έλδπζεο, θπλεγεηηθά είδε, ηδησηηθή αζθάιεηα,
εμνπιηζκόο θάκπηλγθ, εμνπιηζκόο αιηείαο
Πιεξνθνξίεο: 2310254460, θαμ: 2310254448, e-mail:
selanik@ekonomi.gov.tr, site: http://istanbulprohunt.com/en-us
rd

43 INTERNATIONAL FOOD FAIR
Πόιε: Μπνύληβα, Μαπξνβνύλην
Ηκεξνκελία: 20-23 Απξηιίνπ 2017
Δθζέκαηα: ηξόθηκα
Πιεξνθνξίεο: ηει.: +382 33 410 403, θαμ: +382 33 452 132, email:
ajam@jadranskisajam.co.me

Δπηρεηξεκαηηθά Νέα
ΑΛΒΑΝΙΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθώλ & Δκπνξηθώλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηα
Σίξαλα,
απέζηεηιε
ελεκεξσηηθό δειηίν ην νπνίν πεξηιακβάλεη εηδήζεηο
νηθνλνκηθνύ,
εκπνξηθνύ
θαη
επηρεηξεκαηηθνύ
ελδηαθέξνληνο Φεβξνπαξίνπ 2017.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη
κπνξνύλ λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο
ζηα Σίξαλα
(www.agora.mfa.gr/al51),
email:
ecocomtirana@mfa.gr
ή
ηελ
ηζηνζειίδα
ηνπ
ΒΔΘ
www.veth.gov.gr.
ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθώλ & Δκπνξηθώλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε όθηα, απέζηεηιε
ελεκεξσηηθό δειηίν Μαξηίνπ 2017 γηα ηηο πξόζθαηεο
νηθνλνκηθέο εμειίμεηο ζηε Βνπιγαξία θαη ηηο δηκεξείο
νηθνλνκηθέο & εκπνξηθέο ζρέζεηο.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη
κπνξνύλ λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Γξαθείνπ
ΟΔΤ ηεο
Διιάδαο
ζηε
όθηα
(www.agora.mfa.gr/bg60),
email:
economy@grembassysofia.org ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ
ΒΔΘ www.veth.gov.gr.
ΝΣΤΔΛΝΣΟΡΦ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθώλ & Δκπνξηθώλ Τπνζέζεσλ ηνπ
Γεληθνύ Πξνμελείνπ ηεο Διιάδαο ζην Νηύζζειληνξθ,
απέζηεηιε ελεκέξσζε κε ζέκα «Απνινγηζκόο Γηεζλνύο
Έθζεζεο
εμνπιηζκνύ
θαηαζηεκάησλ
Euroshop
(Νηύζζειληνξθ, 5 – 9 Μαξηίνπ 2017)»
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη
κπνξνύλ λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο
ζην Νηύζζειληνξθ
(www.agora.mfa.gr/de128)
,email:
ecocomdusseldorf@mfa.gr.

Γηαγσληζκνί ζηελ Διιάδα
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4/4/2017 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΓΡΧΝ ΚΑΤΗΜΧΝ (ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΗΝΖΖ ΚΑΗ ΒΔΝΕΗΝΑ
ΑΜΟΛΤΒΓΖ) ΣΖΛ. 26953 60606
5/04/2017
ΤΝΟΠΣΗΚΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΚΑΤΗΜΧΝ ΚΗΝΖΖ ΣΖΛ. 2313 320556,584
7/04/2017
ΤΝΟΠΣΗΚΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΧΝ ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΟΤ ΣΖΛ. 2313 308154
7/04/2017
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΚΑΘΔΣΖΡΧΝ ΣΖΛ. 2462350311
8/04/2017
ΑΝΟΗΥΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΓΤΟ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΓΗΑΛΔΗΠΣΖ
ΠΑΡΟΥΖ ΜΔΣΑ ΣΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΧΝ ΣΟΤ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ
ΣΖΛ.213 2088474
10/04/2017
ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΟΤΡΟΤΛΛΔΚΣΧΝ ΣΖΛ. 2695360607
10/04/2017 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΚΔΤΖ - ΒΑΦΗΜΟ ΣΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΣΟΗΥΟΠΟΗΗΑ ΣΖ
ΜΟΝΑΓΑ ΣΔΥΝΖΣΟΤ ΝΔΦΡΟΤ 2413504379
11/04/2017 ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΛΗΚΧΝ ΗΓΖΡΟΚΑΣΑΚΔΤΖ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΗ
ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΚΗΓΚΛΗΓΧΜΑΣΧΝ ΣΑ ΠΑΡΑΘΤΡΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΟΣΑΗΑ ΚΑΗ
ΣΗ ΑΗΘΟΤΔ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΧΝ ΥΟΛΗΚΧΝ ΚΣΗΡΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ
ΣΖΛ. 2310679141,175,172
11/04/2017 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΤΚΔΤΑΜΔΝΟΤ ΔΣΟΗΜΟΤ ΦΤΥΡΟΤ ΑΦΑΛΣΟΜΗΓΜΑΣΟ
ΣΖΛ.
2310679141,175,172
11/04/2017
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΑΝΑΛΧΗΜΧΝ ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ ΤΛΗΚΧΝ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΣΟΜΗΧΝ ΣΖΛ.
2313308154
11/04/2017 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΥΡΧΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΤΝΑΦΧΝ ΤΛΗΚΧΝ ΦΑΝΟΠΟΗΔΗΟΤ ΓΗΑ
ΟΥΖΜΑΣΑ ΣΖ ΤΠΑ ΣΖΛ.2108916160
11/04/2017 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ
ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΣΧΝ ΥΧΡΧΝ ΣΟΤ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΣΖΛ.2413504379
18/04/2017 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΖΜΟΗΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΗ
ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΣΖΛ. 2313327824

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ

20/04/2017 ΑΝΟΗΥΣΟ ΠΛΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ ΣΖΝ
ΔΚΠΟΗΖΖ ΠΑΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΑΥΡΖΣΟΤ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΗΚΟΤ ΜΖ ΣΡΟΥΑΗΟΤ
ΤΛΗΚΟΤ ΟΔ ΣΖΛ. 210 5297229
21/04/2017
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΣΑΚΣΗΚΟ ΓΖΜΟΗΟ ΑΝΟΗΥΣΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΜΔΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΖ
ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΣΖΛ. 24213 351157
25/04/2017
3νο
ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ
ΑΝΟΗΥΣΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ
ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ
ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ΣΖΛ. 210 3483161
25/04/2017 ΓΖΜΟΗΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΡΗΧΝ ΚΑΗΝΟΤΡΓΗΧΝ ΚΑΠΣΗΚΧΝ

ΟΔ

3Ζ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ Γ.
ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ - Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΓΡΔΒΔΝΧΝ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΘΖΝΧΝ
ΗΠΠΟΚΡΑΣΔΗΟ

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΛΑΡΗΑ

ΓΖΜΟ ΝΔΑΠΟΛΖ - ΤΚΔΧΝ

ΓΖΜΟ ΝΔΑΠΟΛΖ -ΤΚΔΧΝ

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ &
ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ -ΤΠΑ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΛΑΡΗΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ - 4Ζ
ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΒΟΛΟΤ "
ΑΥΗΛΛΟΠΟΤΛΔΗΟ "
ΑΝΧΣΑΣΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΡΑΣΟΤ ΘΖΔΧ
ΓΖΜΟ ΓΔΛΣΑ

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

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

