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ο Πρόεδρος Παναγιώτης Παπαδόπουλος
και το Διοικητικό Συμβούλιο
του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης
σας εύχονται το Αναστάσιμο Φως
να φωτίζει τις ζωές όλων σας
και να σας χαρίζει
Υγεία, Οικογενειακή Ευτυχία
& Επαγγελματική Προκοπή
ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

ΒΕΘ: Το προσύμφωνο της Μάλτας
δεν αποτελεί λύση για την οικονομία
Για προσύμφωνο με επώδυνες λύσεις, για πολλοστή φορά,
για τους πολίτες κάνει λόγο ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και α΄ αντιπρόεδρος της
Κεντρικής
Ένωσης
Επιμελητηρίων
Παναγιώτης
Παπαδόπουλος, αναφερόμενος στο Eurogroup της Μάλτας.
«Η επιστροφή των θεσμών και η προνομοθέτηση νέων
μέτρων ύψους 3,6 δις ευρώ, που προβλέπουν
καταβαράθρωση του αφορολόγητου και νέα περικοπή
συντάξεων, και οι υποσχέσεις για αντίμετρα, αν και εφόσον
υπερβούμε τους δυσβάσταχτους στόχους για 3,5%
πλεονάσματα του ΑΕΠ, δεν αποτελούν λύση για το
πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, που μέρα με τη μέρα
βυθίζεται στην ανασφάλεια» τονίζει ο πρόεδρος του ΒΕΘ,
επισημαίνοντας πως αυτά που έγιναν γνωστά την
Παρασκευή και έδειξαν να ξεκολλούν τη δεύτερη αξιολόγηση
ήταν καιρό στο τραπέζι, ωστόσο η κυβέρνηση απέφευγε να
μιλήσει ξεκάθαρα στον ελληνικό λαό για δικές της
σκοπιμότητες.
«Για να μπορέσει η οικονομία να ανασάνει θα πρέπει να
σταματήσουν οι κωλυσιεργίες και το ροκάνισμα του χρόνου,
να υλοποιηθούν οι μεταρρυθμίσεις και να δημιουργηθούν
θετικά πρόσημα για την επιχειρηματικότητα, που ενώ θέλει
να παράγει και να συνεισφέρει δεν της το επιτρέπουν
κρατώντας την εγκλωβισμένη σε συζητήσεις που κοστίζουν
ακριβά» σημειώνει ο κ. Παπαδόπουλος, υπογραμμίζοντας
πως αν η κυβέρνηση θέλει να γυρίσει σελίδα θα πρέπει να
βάλει τέλος στο αντιεπιχειρηματικό φορολογικό καθεστώς
που ακολουθεί αλλά και στο διοικητικό πλαίσιο που μόνο
προσκόμματα δημιουργεί στο επιχειρείν.

Ο

2 Φόρουμ για την στρατηγική Ιονίου-Αδριατικής &
εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων
Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, συντονιστής του δικτύου
επιχειρηματικότητας και καινοτομίας Enterprise Europe
Network-Hellas,
σας
προσκαλεί
σε
συνάντηση
επιχειρηματικών συναντήσεων που πραγματοποιείται στο
πλαίσιο του 2ο EUSAIR Forum (EU Strategy for the Adriatic
and Ionian Region), στις 11 Μαΐου 2017, στα Ιωάννινα.
Το 2ο EUSAIR Forum διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και την Ελληνική Δημοκρατία, με την υποστήριξη
του EUSAIR Facility Point (strategic project financed under
INTERREG V-B Adriatic-Ionian Cooperation Programme
2014-2020), στις 11-12 Μαΐου 2017. Η εκδήλωση θα δώσει
τη δυνατότητα σε επιχειρηματικούς και ερευνητικούς
οργανισμούς, καθώς και σε φορείς τοπικής και
περιφερειακής ανάπτυξης από τις χώρες της Αδριατικής και
του Ιονίου (Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Κροατία, Ιταλία,
Μαυροβούνιο, Σερβία, Σλοβενία) να παρουσιάσουν τα
προϊόντα και τις υπηρεσίες τους και να βρουν τους
κατάλληλους εταίρους για διεθνείς συνεργασίες.
Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ, οι συμμετέχοντες θα έχουν
επίσης τη δυνατότητα να ενημερωθούν από εκπροσώπους
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και περιφερειακούς φορείς
σχετικά με πολιτικές, προγράμματα και δυνατότητες
συνεργασίας σε τομείς της Γαλάζιας ανάπτυξης.
Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν. Περισσότερες
πληροφορίες
θα
βρείτε
στον
σύνδεσμο:
http://www.b2match.eu/eusair2017

Λειτουργία Κέντρου Διαμεσολάβησης στο ΒΕΘ &
Πρόσκληση μελών του ΒΕΘ για ενημέρωση για το νέο
Θεσμό της Διαμεσολάβησης ενόψει και του νέου
νομοσχεδίου για τα κόκκινα δάνεια
Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) είναι ένα από
τα Επιμελητήρια, που στηρίζουν, από την αρχή της ύπαρξής
του, το Θεσμό της Διαμεσολάβησης, και είναι εταίρος στο
Ινστιτούτο
Κατάρτισης
Διαμεσολαβητών
Θεσσαλονίκης.
Πρωτοπόρο ως είναι και έχοντας υπόψη του το χρέος της
ευθύνης της περαιτέρω διάδοσης του θεσμού, το ΒΕΘ
αποφάσισε τη θέση σε λειτουργία του ήδη υπάρχοντος Κέντρου
Διαμεσολάβησης, τόσο σε ενημερωτικό επίπεδο όσο και σε
πρακτικό επίπεδο. Η Διαμεσολάβηση είναι ένας τρόπος να λυθεί
εξωδικαστικά οιαδήποτε διαφορά, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά,
σε σχέση με τις ακριβές, χρόνιες, κουραστικές και ψυχοφθόρες
δικαστικές διαμάχες.Για πρώτη φορά μάλιστα, η Διαμεσολάβηση
γίνεται υποχρεωτική, ενόψει της κατάθεσης προς ψήφιση του
νομοσχεδίου για τα κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια, βάσει του
οποίου νομοσχεδίου ο Διαμεσολαβητής θα συντονίζει την όλη
διαδικασία με σκοπό την απομείωση του ιδιωτικού χρέους.Το
ΒΕΘ θέλοντας να προσφέρει στα μέλη του υπηρεσίες υψηλού
κύρους, και να προσφέρει διεξόδους και προνόμια, καλεί τα μέλη
του να προσέλθουν και να πληροφορηθούν ΔΩΡΕΑΝ, από τους
διαπιστευμένους διαμεσολαβητές του Κέντρου, τι είναι η
Διαμεσολάβηση, ποια η διαδικασία, ποια τα αποτελέσματα, ποια
τα πλεονεκτήματά της, καθώς και όποια άλλη πληροφορία
αναφορικά με το θεσμό και μάλιστα σε συνάρτηση με το νέο
αυτό νομοσχέδιο. Επίσης καλεί τα μέλη του να πληροφορηθούν
τα προνόμια τα οποία το ΒΕΘ έχει εξασφαλίσει για αυτά. Τέλος,
καλεί τα μέλη του να προσθέτουν σε όλες τους τις συμβάσεις και
τα ιδιωτικά συμφωνητικά τους τη ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ,
ως εξής:«Κάθε διαφορά που σχετίζεται με την παρούσα
σύμβαση, σε περίπτωση που τα μέρη αδυνατούν να
καταλήξουν σε συμφωνία, παραπέμπεται προς επίλυση
μέσω Διαμεσολάβησης στο Κέντρο Διαμεσολάβησης που
λειτουργεί το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης,
σύμφωνα
με
τον
Κανονισμό
του,
επιλέγοντας
Διαμεσολαβητές από το Μητρώο του».Το Κέντρο
Διαμεσολάβησης λειτουργεί για ενημέρωση τις παρακάτω μέρες
και ώρες: Δευτέρα απόγευμα 19.00 – 21.00 μμ. Τρίτη – Τετάρτη
πρωί 9.30 – 11.30 πμ. Δυνατότητα ενημέρωσης κατόπιν
ραντεβού τις υπόλοιπες μέρες και ώρες της εβδομάδας.Για
περισσότερες λεπτομέρειες και διευκρινίσεις μπορείτε να καλείτε
καθημερινά στο 2310241383 κατά τις ώρες 09.00 πμ. - 14.00 μμ.
2

nd

Thessaloniki Science Festival

nd

Το 2 Thessaloniki Science Festival οργανώνεται από τους
οργανισμούς Creative Vision Lab, SciCo, British Council, ΔΕΘ –
HELEXPO και τον Δήμο Θεσσαλονίκης και θα πραγματοποιηθεί
στις 11 – 14 Μαΐου 2017 στη ΔΕΘ Helexpo. Είναι ένα event που
ως στόχο έχει την ενίσχυση της εξωστρέφειας των καινοτόμων
ακαδημαϊκών και ερευνητικών επιτευγμάτων και την σύνδεση της
ακαδημαϊκής κοινότητας με την αγορά εργασίας.
Για περισσότερες πληροφορίες: Email:
theodoresidiropoylos@gmail.com
Ενημέρωση για πραγματοποίηση ημερίδας για τον χάρτη
κινητικότητας ΕΕΚ για το έτος 2017
Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων για την
απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην Επαγγελματική
Εκπαίδευση και Κατάρτιση (VET Mobility Charter) , η Εθνική
Μονάδα πρόκειται να πραγματοποιήσει ημερίδα ενημέρωσης
στις 3 Μαΐου 2017, ημέρα Τετάρτη στο ξενοδοχείο «ΑΜΑΛΙΑ»,
στην Αθήνα.
Υπάρχει ένα Link με όλο το υλικό που αφορά στον Χάρτη
Κινητικότητας (βλ. Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στα
αγγλικά, στα ελληνικά, γενικότερες οδηγίες συμπλήρωσης
αίτησης, αίτηση στα αγγλικά και ελληνικά)
http://www.iky.gr/el/xartis-kinitikotitas-2

13th Athens Digital Arts Festival | Call For Volunteers

DEMO DAY

Το Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακών Τεχνών της Ελλάδας Athens Digital Arts Festival (ADAF) - επιστρέφει με τη
13η διοργάνωση στις 18 με 21 Μαΐου. Φέτος, το Φεστιβάλ
θα πραγματοποιηθεί στην καρδιά του ιστορικού κέντρου
της Αθήνας, σε ένα ακίνητο ιδιαίτερα ενδιαφέρουσας
αρχιτεκτονικής, στην οδό Μητροπόλεως 23, το οποίο
διαθέτει, για την υποστήριξη του φεστιβάλ, η «ΕΘΝΙΚΗ
ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ». Με τη θεματική #PostFuture, το
ADAF 2017 επιδιώκει να εξερευνήσει το μέλλον της
ψηφιακής κουλτούρας, ενώνοντας τα όρια ψηφιακού και
πραγματικού, αλλά και ανακαλύπτοντας τις επιπτώσεις του
φουτουριστικού τρόπου ζωής στις διαφορετικές πτυχές της
σύγχρονης καθημερινότητας. Το ADAF 2017 συγκέντρωσε
1830 καλλιτεχνικές προτάσεις από 1055 καλλιτεχνικές (67
χώρες) με σκοπό να διερευνήσει το απροσδιόριστο αυτό
μέλλον, υπερβαίνοντας την ψηφιακή κουλτούρα και
ανταλλάσσοντας απόψεις υπό το θέμα #Post Future. Το
Athens Digital Arts Festival σε καλεί να γίνεις μέρος
της ομάδας του! Οι εθελοντές αποτελούν αναπόσπαστο
κομμάτι του ADAF. Κάθε χρόνο, εκατοντάδες δημιουργικοί
άνθρωποι εντάσσονται δυναμικά στην ομάδα του
Φεστιβάλ, αναπτύσσοντας τις δυνατότητές τους και
προσφέροντας σε όλους τους τομείς της διοργάνωσης,
όπως στην παραγωγή, στους χώρους υποδοχής, στο
στήσιμο της έκθεσης καθώς και στις ξεναγήσεις στο κοινό.
Με τη συμμετοχή σου, θα έχεις την ευκαιρία να συμβάλλεις
δημιουργικά, ανάλογα με τις δεξιότητες, τις γνώσεις και τα
ενδιαφέροντά σου, στη 13η διοργάνωση και να ζήσεις μια
μοναδική εμπειρία. Αν είσαι άνω των 18 ετών,
συμπλήρωσε την σχετική φόρμα. Προθεσμία υποβολής
αιτήσεων 16 Απριλίου 2017. Μετά το τέλος του
Φεστιβάλ, οι εθελοντές θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής.
Περισσότερες πληροφορίες email: volunteers@adaf.gr

Στις 27/4/2017 ολοκληρώνεται ο πρώτος κύκλος λειτουργίας του
προγράμματος befinnovative και για πρώτη φορά διοργανώνεται
Demo Day στο οποίο μπορούν να συμμετέχουν στελέχη και
φορείς που θα διερευνήσουν συνεργασίες με τις ομάδες του
be finnovative. Το πρόγραμμα έχει ως βασικό στόχο την
προώθηση της επιχειρηματικής και τεχνολογικής καινοτομίας
(Business
& Technology innovation) στο πεδίο των
χρηματοοικονομικών συναλλαγών (fintech) με εφαρμογή σε
σημαντικούς τομείς της Ελληνικής οικονομίας και της κοινωνίας.
Στο πρόγραμμα befinnovative φιλοξενούνται ομάδες & εταιρίες
start up που έχουν υλοποιήσει καινοτόμες υπηρεσίες και ψηφιακές
εφαρμογές που έχουν εξωστρεφή προσανατολισμό και μπορούν
να δώσουν λύση σε πρακτικά προβλήματα επιχειρήσεων και
οργανισμών. Ενδεικτικές εφαρμογές αφορούν τις ακόλουθες
περιπτώσεις: την ψηφιοποίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών και την
απλούστευση διαδικασιών, την προώθηση των συναλλαγών μέσω
κοινωνικών δικτύων, λύσεις σε blockchain με εφαρμογές σε
μεγάλους οργανισμούς και στον πολιτισμό, καθώς και
πολυκαναλικούς τρόπους διασύνδεσης με πελάτες με τεχνολογίες
chatbots κλπ. Oι ομάδες του προγράμματος έχουν συμμετάσχει σε
εξάμηνο πρόγραμμα επιτάχυνσης μέσα από το οποίο έχουν λάβει
συμβουλευτικές υπηρεσίες και mentoring – coaching από στελέχη
εγνωσμένου κύρους από την Ελλάδα και το Εξωτερικό. Οι ομάδες
παρουσιάζονται
στον
σύνδεσμο
http://befinnovative.com/el/teams. Στο Demo Day που θα γίνει την
Πέμπτη 27 Απριλίου και ώρες 18:00 έως 21:30 στον χώρο του
be finnovative θα συμμετέχουν στελέχη από εταιρείες Venture
Capital, το πρόγραμμα NBG Business Seeds της Εθνικής
Τράπεζας, ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός The People's Trust
που θα χορηγήσει μέχρι και τρία (3) βραβεία των 6.000 ευρώ στις
ομάδες, εταιρείες και φορείς που υποστήριξαν το πρόγραμμα κ.ά.
Επιπλέον, στο Demo Day μπορούν να συμμετέχουν:
Επενδυτικά Σχήματα – Εκπρόσωποι Venture Capital, Στελέχη της
αγοράς που έχουν σχέση με τη διαχείριση κεφαλαίων κλπ.
Εκπρόσωποι εταιρειών από τους κλάδους τoυ retail, του
τουρισμού, της εστίασης, της πληροφορικής κ.ά. Εκπρόσωποι
συλλογικών φορέων. Στελέχη της δημόσιας και τοπικής
αυτοδιοίκησης.Στελέχη
με
εμπειρία
στην
αξιοποίηση
χρηματοδοτικών προγραμμάτων και ευκαιριών που βασίζονται
στην καινοτομία. Η συμμετοχή στο Demo Day είναι δυνατή
μόνο κατόπιν πρόσκλησης. Μπορείτε να εκδηλώσετε το
ενδιαφέρον να συμμετέχετε στην φόρμα υποβολής αιτήματος
συμμετοχής https://goo.gl/IgawST και
εφόσον
υπάρξει
διαθεσιμότητα θα επικοινωνήσουν μαζί σας.

Επιχειρηματική Αποστολή στην Σμύρνη της
Τουρκίας
Το Τούρκικο Προξενείο στη Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει
ότι μεταξύ των ημερομηνιών 26 – 29 Απριλίου 2017
πρόκειται να πραγματοποιηθεί η Έκθεση «ORGANIC
PRODUCTS FAIR» από την εταιρεία Izfas και στην
Τουρκία – Izmir – στο Izmir International Fair Center, με
την επιχορήγηση του σχετιζόμενου φορέα εξαγωγής. Στην
έκθεση προσκαλούνται τα στελέχη των διοικήσεων των
εταιριών
που
δραστηριοποιούνται
στους
τομείς:
Πιστοποιημένους παραγωγούς βιολογικών προϊόντων,
ελέγχου και πιστοποίησης . Κατά τη διάρκεια των
ημερομηνιών της Έκθεσης (25 – 28 Απριλίου 2017) το
Υπουργείο Οικονομικών της Τουρκίας θα καλύψει τα έξοδα
διαμονής ενός εκπροσώπου από κάθε εταιρία για 3 νύχτες
σε ξενοδοχείο 5 αστέρων. Τα έξοδα διαμονής θα
καλυφθούν μόνο εφόσον οι επισκέπτες λάβουν μέρος στο
συγκεκριμένο
πρόγραμμα
και
ταξιδέψουν
στις
συγκεκριμένες ημερομηνίες (25 – 28 Απριλίου 2017)
(διαμονή 3 νυχτών). Σε περίπτωση που οι επισκέπτες
επιθυμούν να ταξιδέψουν λιγότερες μέρες ή σε
διαφοροποιημένες ημερομηνίες, θα πρέπει να καλύψουν οι
ίδιοι τα έξοδά τους. Οι εταιρείες που θέλουν να λάβουν
μέρος στην έκθεση θα πρέπει να προγραμματίσουν το
ταξίδι τους προτού λάβουν την τελική έγκριση από του εν
λόγω υπουργείου γιατί λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος
στην έκθεση ενδέχεται το υπουργείο να μειώσει τον αριθμό
των συμμετεχόντων. Οι εταιρίες που θέλουν να
επισκεφθούν την έκθεση πρέπει να συμπληρώσουν τη
σχετική αίτηση μέχρι τις 08/04/2017 στο φαξ: 2310254448
ή στο email: selanik@ekonomi.gov.tr. Για περισσότερες
πληροφορίες στο τηλ. 2310254460, φαξ: 2310254448, email:
selanik@ekonomi.gov.tr,
site:
http://www.ifoam.bio/en/events/7th-ekoloji-izmir-organicproducts-fair

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
Το Τούρκικο Προξενείο στη Θεσαλλονίκη μας ενημερώνει ότι η
Τουρκική εταιρεία ‘Midyeli’ που δραστηριοποιείτε στο χώρο τις
εστίασης, αναζητά συνεργάτες στην Ελληνική αγορά. Περισσότερες
πληροφορίες : Phone : 2310- 254 460 Fax : 2310- 254 448 ,E-mail:
Selanik@ekonomi.gov.tr
Επιχειρηματική αποστολή στην Άγκυρα της Τουρκίας
Το Τούρκικο Προξενείο στη Θεσσαλονίκη, μας ενημερώνει ότι
μεταξύ των ημερομηνιών 10- 13 Μαΐου 2017, πρόκειται να
πραγματοποιηθεί από την εταιρία “HANOVVER MESSE SODEKS
FUARCILIK A.S.” στην Άγκυρα της Τουρκίας, η Διεθνής Έκθεση
«SODEX». Παράλληλα με την έκθεση υπάρχει ειδική διοργάνωση
από το Υπουργείο Οικονομικών της Τουρκίας, που διαρκεί 4 μέρες
και περιλαμβάνει επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο καθώς και
συναντήσεις με τους παραγωγούς. Το Υπουργείο θα καλύψει τα
έξοδα διαμονής ενός εκπροσώπου από κάθε εταιρία για 3 νύχτες σε
ξενοδοχείο 5 αστέρων μόνο εφόσον οι επισκέπτες λάβουν μέρος
στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και ταξιδέψουν στις συγκεκριμένες
ημερομηνίες (08-11 Μαΐου). Οι συμμετέχοντες θα πρέπει μέχρι τις
28/04/2017 να στείλουν συμπληρωμένη την σχετική αίτηση στους
παρακάτω
συνδέσμους:
φαξ:
2310
254
448,
email:
selanik@ekonomi.gov.tr
Για περισσότερες πληροφορίες: site:
http://www.sodexankara.com/en

Επιχειρηματική Αποστολή στην Κωνσταντινούπολη της
Τουρκίας

Επιχειρηματικά Νέα
Β8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Το Ελληνοτουρκικό Εμπορικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με
τη διοργανώτρια εταιρία πραγματοποιούν επιχειρηματική
th
αποστολή στα πλαίσια της εκθέσεως 14 Istanbul Oral and
Dental Equipment and Materials από 27 έως 30 Απριλίου 2017
στις εγκαταστάσεις CNR Expo Yesilkoy – Istanbul. To
Επιμελητήριο σε συνεργασία με τη διοργανώτρια εταιρία
καλύπτουν το κόστος του ξενοδοχείου 4 ή 5 αστέρων για 2
νύχτες με πρωινό, το κόστος μεταφοράς από το αεροδρόμιο
προς το ξενοδοχείο και από το ξενοδοχείο προς τον εκθεσιακό
χώρο και αντιστρόφως καθημερινά, δωρεάν εισιτήριο για την
είσοδο στην έκθεση. Οι εταιρίες που ενδιαφέρονται να
συμμετάσχουν να συμπληρώσουν την αίτηση και να την
αποστείλουν στo email: info@etee.gr
Με την επιβεβαίωση της συμμετοχής πρέπει να καταβληθούν
100 €/ άτομο για την κάλυψη τμήματος κόστους των εξόδων του
Επιμελητήριου και η καταβολή γίνεται στην ALPHA BANK στον
λογαριασμό 120002002011660 ( IBAN: GR 64 0140 1200 1200
0200 2011 660).
Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 211 7000264-7, φαξ:
2110127466, e-mail: info@etee.gr , fairs@etee.gr, site:
www.etee.gr
Επιχειρηματική αποστολή στην Κωνσταντινούπολη της
Τουρκίας
Το Ελληνοτουρκικό Εμπορικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με
τη διοργανώτρια εταιρία πραγματοποιούν επιχειρηματική
ης
αποστολή στα πλαίσια της 23 διεθνής έκθεσης Ενέργειας και
Περιβάλλοντος στις 03 – 05 Μαΐου 2017 στην
Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας
και συγκεκριμένα στις
εγκαταστάσεις: Istanbul Expo Center-Turkey. Το Επιμελητήριο
σε συνεργασία με τη διοργανώτρια εταιρία καλύπτουν το κόστος
του ξενοδοχείου 4 ή 5 αστέρων για 2 νύχτες με πρωινό, το
κόστος μεταφοράς από το αεροδρόμιο προς το ξενοδοχείο και
από το ξενοδοχείο προς το εκθεσιακό χώρο και αντιστρόφως
καθημερινά, δωρεάν εισιτήριο για την είσοδο στην έκθεση. Οι
εταιρίες
που
ενδιαφέρονται
να
συμμετάσχουν
να
συμπληρώσουν την αίτηση και να την αποστείλουν στo email:
info@etee.gr
Με την επιβεβαίωση της συμμετοχής πρέπει να καταβληθούν
100 €/ άτομο για την κάλυψη τμήματος κόστους των εξόδων του
Επιμελητήριου και η καταβολή γίνεται στην ALPHA BANK στον
λογαριασμό 120002002011660 ( IBAN: GR 64 0140 1200 1200
0200 2011 660).
Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 211 7000264-7, φαξ:
2110127466, e-mail: info@etee.gr , fairs@etee.gr , site:
www.etee.gr

Επιχειρηματική Αποστολή στο Μαρντίν της Τουρκίας
Το Ελληνοτουρκικό Εμπορικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με τη
διοργανώτρια εταιρία πραγματοποιούν επιχειρηματική αποστολή
στα πλαίσια της διεθνής έκθεσης Agricultural Equipment Food
and Livestock Exhibition στις 12 – 15 Μαΐου 2017 στο Μαρντίν
της Τουρκίας και συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις: Mardin
Fairground Area. Κατά την διάρκεια των ημερομηνιών της
έκθεσης το Υπουργείο θα καλύψει τα έξοδα διαμονής ενός
εκπροσώπου από κάθε εταιρία για 3 νύχτες σε ξενοδοχείο 5
αστέρων.Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες
επισκεφτείται
την
ιστοσελίδα
:
http://mardinfuarlari.com/magrotex4-tarim-ekipmanlari-gida-vehayvancilik-fuari
,
fax:
2310
254448
,
e-mail:
selanik@ekonomi.gov.tr

Η Β8 Διεύθυνση απέστειλε το μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο
επιχειρηματικής πληροφόρησης «Γνους Πράττε» για το
Μάρτιο 2017.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να επικοινωνούν με : τηλ: 210 3682766, φαξ: 210 3682771,
e-mail: b08@mfa.gr, ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr.
ΑΙΓΥΠΤΟΣ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων στη
Πρεσβεία της Ελλάδος στο Κάιρο απέστειλε Ενημερωτικό
Δελτίο για τις Οικονομικές και Επιχειρηματικές Ειδήσεις για
τον Μάρτιο του 2017.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να επικοινωνούν με τηλ: +20227952036-27948482 , φαξ:
+20227940684, καθώς και να επισκέπτονται την ιστοσελίδα
του
Γραφείου
ΟΕΥ
της
Ελλάδας
στο
Κάιρο
(www.agora.mfa.gr/eg50) email: ecocom-cairo@mfa.gr ή
την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr
ΒΕΡΟΛΙΝΟ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βερολίνο, απέστειλε το
Ενημερωτικό Οικονομικό Δελτίο Α’ Τριμήνου 2017, το οποίο
αναρτήθηκε στην δικτυακή πύλη «AGORA». Για
περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας
στο Βερολίνο
(http://www.agora.mfa.gr/823)
,email: ecocom-berlin@mfa.gr
ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr
ΙΡΑΚ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων στο
Ερμπίλ της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Βαγδάτη,
απέστειλε Ενημερωτικό Δελτίο του γραφείου ΟΕΥ Ερμπίλ
για τον Μάρτιο 2017.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στο Ερμπίλ (www.agora.mfa.gr/), email: ecocomerbil@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr
Ν.ΚΟΡΕΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σεούλ, απέστειλε ανακοίνωση
με θέμα επιχειρηματικές αποστολές του ευρωπαϊκού
προγράμματος Gateway to Korea για τα έτη 2017-2018.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας
στη Σεούλ (www.agora.mfa.gr/kr91) ,email:
ecocom-seoul@mfa.gr, site: http://www.eu-gateway.eu ή
την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr.

.

Η A CHERT βρίσκεται στον παγκόσμιο χάρτη της
πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων

Η «A CHERT Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πιστοποίησης ΑΕ»
αδειοδοτήθηκε απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
(http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/?uri=CELEX:32016R2259) για τον έλεγχο
και την πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων που παράγονται
σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τον Κάν.
(ΕΚ) 834/2007 και εισάγονται από αυτές τις χώρες στην
Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 1235/2008.
Για περισσότερες πληροφορίες: e-mail: info@a-cert.org , url:
www.a-cert.org , τηλ: 2310210777, Fax: 2310210417.

Διεθνείς Εκθέσεις (Συνέχεια)

Εκθέσεις στην Ελλάδα
KASTORIA INTERNATIONAL FUR FAIR
Πόλη: Καστοριά
Ημερομηνία: 4-7 Μαΐου 2017
Εκθέματα: προϊόντα γούνας και υπηρεσιών όπως: Κατεργασμένα
γουνοδέρματα και δέρματα, γούνινα ενδύματα, δερμάτινα ενδύματα,
άλλα ενδύματα, εξαρτήματα γούνας, αναλώσιμα και αξεσουάρ,
μηχανήματα
Πληροφορίες: https://www.furfairkastoria.com/el/
nd

2 GOURMET OLIVE AND DELICACIES EXHIBITION
Πόλη:Lab Attoir, Θεσσαλονίκη
Ημερομηνία: 05-07 Μαΐου 2017
Εκθέματα: γαστρονομία
Πληροφορίες: site: www.gourmetoliveexhibition.com , email:
info@gourmetoliveexhibition.com
ΚΡΗΤΗ: Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ & ΤΟΠΙΚΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Πόλη: Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας, Αθήνα
Ημερομηνία: 6 – 14 Μαΐου 2017
Εκθέματα: κρητικά προϊόντα, γεύσεις και προϊόντα από την υπόλοιπη
Ελλάδα
Πληροφορίες: τηλ.: 2810 213318, 6932430433, site:
www.pagkritiaekthesi.gr, , email: info@ pagkritiaekthesi.gr

APEX
Πόλη: Άμστερνταμ, Ολλανδία
Ημερομηνία: 2-4 Μαΐου 2017
Εκθέματα: Ανυψωτικά μηχανήματα
Πληροφορίες: site:
http://www.apexshow.com/pages/Contact.asp e-mail:
marleen@ipi-bv.nl τηλ:0031 (0)547 261238 , 0031
(0)547 271566
JWS INTERNATIONAL JEWELLERY& WATCH
SHOW
Πόλη: Άμπου Ντάμπι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
Ημερομηνία: 3-7 Μαΐου 2017
Εκθέματα: κοσμήματα και ρολόγια
Πληροφορίες: τηλ.: +97124917615, φαξ:
+97124917612, site:www.jws.ae
SIALCANADA
Πόλη: Τορόντο, Καναδάς
Ημερομηνία: 2 – 4 Μαΐου 2017
Εκθέματα: τρόφιμα και ποτά
Πληροφορίες: jlesongeur@expocanadafrance.com
Η

ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΥΣΗ
Πόλη: Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου, Αθήνα
Ημερομηνία: 18-21 Μαΐου 2017
Εκθέματα: γαστρονομία, τουρισμός, πολιτισμός.
Πληροφορίες: site: www.elladosgefsi.gr
THESSALONIKI TUNING SHOW – AUTO MOTO WORLD
Πόλη: Συνεδριακό Κέντρο ΔΕΘ – HELEXPO, Θεσσαλονίκη
Ημερομηνία: 19-21Μαΐου 2017
Εκθέματα:αντιπρόσωποι, εισαγωγείς, έμποροι, επισκευαστές,
βελτιωτές αυτοκινήτων και υγραεριοκίνηση.
Πληροφορίες: τηλ.: 2310330500, site:
www.thessalonikituningshow.gr , email:
info@thessalonikituningshow.gr

Διεθνείς Εκθέσεις
REW, RECYCLING ISTANBUL
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 28-30 Απριλίου 2017
Εκθέματα: τεχνολογίες σχετικές με το περιβάλλον και την
ανακύκλωση
Πληροφορίες: τηλ.: +90 (212) 867 11 00, φαξ: +90 (212) 886 66 98
Η

2 ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΩΝ
Πόλη: Σενζέν, Κίνα
Ημερομηνία: τέλη Απριλίου- Αρχές Μαΐου
Εκθέματα: ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές
Πληροφορίες: τηλ.: 2106419037, 2310327733
BORSAINTERNAZIONALE DEL TURISMO -BIT
Πόλη: Μιλάνο, Ιταλία
Ημερομηνία: Μάιος 2017
Εκθέματα: τουριστικά
Πληροφορίες: www.bit.fieramilano.it
METROPOLITANSOLUTIONS
Πόλη: Βερολίνο, Γερμανία
Ημερομηνία: Μάιος 2017
Εκθέματα: τεχνολογικές λύσεις και υπηρεσίες για έξυπνες και
πράσινες πόλεις
Πληροφορίες:site:www.metropolitansolutions.de

23 ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 03 – 05 Μαΐου 2017
Εκθέματα: ενέργεια και περιβάλλον
Πληροφορίες: http://www.icci.com.tr/en , e-mail:
info@etee.gr
CE China
Πόλη: Shenzhen, Κίνα
Ημερομηνία: 04 – 06 Μαΐου 2017
Εκθέματα: Ηλεκτρονικά καταναλωτικά αγαθά, λευκές
συσκευές, multimedia, πληροφορική,broadcasting,
ψηφιακή φωτογράφηση
Πληροφορίες: site: www.german-fairs.gr/berolino/cechina/
TH

EGY MEDICA 17 EXHIBITION
Πόλη: Κάιρο, Αίγυπτος
Ημερομηνία: 04 – 06 Μαΐου 2017
Εκθέματα: ιατρικός εξοπλισμός, φαρμακευτικά υλικά
Πληροφορίες: τηλ.: (+2) (02) 208 22 137 / 208 22 109,
φαξ: (+2) (02) 208 22 108,
email:info@greenlandexpo.net ,site:
www.greenlandexpo.net
INTERNATIONAL FLOUR, SEMOLINA, RICE, CORN,
BULGUR, FEED MILLING MACHINERY & PULSE,
PASTA, BISCUIT TECHNOLOGIES EXHIBITION
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 04 – 07 Μαΐου 2017
Εκθέματα: φαγητά, αλεύρι, ρίζα, καλαμπόκι, ζυμαρικά,
τεχνολογίες μπισκότων, μηχανήματα ζωοτροφών
Πληροφορίες: site: www.idma.com.tr/en/
VINO DIENOS
Πόλη: Βίλνιους, Λιθουανία
Ημερομηνία: 5-6 Μαΐου 2017
Εκθέματα: Οίνος
Πληροφορίες: www.vynodienos.lt/en ,
gremb.vil@mfa.gr
COSMOFARMA
Πόλη: Ρώμη, Ιταλία
Ημερομηνία: 05 – 07 Μαΐου 2017
Εκθέματα: φαρμακευτικά προϊόντα
Πληροφορίες: www.cosmofarma.com,
www.agora.mfa.gr/it75

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα
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20/04/2017 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛ: 2313320537
21/04/2017 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ
ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΠΑΓΩΤΟΥ ΤΗΛ:2310754410
24/04/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΡΑΓΜΟΥ ΤΗΛ: 2321351298
25/04/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΤΗΣΙΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΛ:2313308154
26/04/2017 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΛ: 2313320587
26/04/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΗΛ: 2321351298
27/04/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΛ:2413504379
27/04/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ
ΚΑΙ ΓΕΩΧΩΡΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΤΗΛ:2310679141,175,172
27/04/2017
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΛ:2105297229
27/04/2017 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΣΟΠΕΔΩΝ
ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΤΗΛ:2105297229
27/04/2017
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ
03/05/2017 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛ: 2313317545
3/05/2017 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΝΟΗΣ. ΤΗΛ:2310 381080
12/05/2017 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (14) ΜΟΝΙΤΟΡ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΖΩΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
ΤΗΛ.2313323128
17/05/2017
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΗΛ:2313304086
17/05/2017 ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΗΛ: 2313307184
17/05/2017 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ ΤΗΛ: 2695360607
22/05/2017 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΠΟΥ
ΕΑΑΜ & Μ.Ε.Α ΤΗΛ: 2313307190

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
Η

3 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Η

3 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ

ΟΣΕ
ΟΣΕ

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Γ.Ν.Θ. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

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 Δημόσια Υπηρεσία ή θέλετε να
υποβάλλετε οποιοδήποτε ερώτημα.

Την ηλεκτρονική πλατφόρμα που προσφέρει Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Δικτύωσης b2bmall ή στο
www.b2bmall.eu, προκειμένου να ενημερώνεστε και να προμηθεύεστε προϊόντα μελών του
επιμελητηρίου.

