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Μείσζε ηεο θνξνινγίαο
ηνλ Κ. Μεηζνηάθε

δεηά ην ΒΔΘ από

Σελ αλάγθε ξηδηθήο αιιαγήο ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο
επηζήκαλε ζηνλ πξφεδξν ηεο ΝΓ, Κπξηάθν Μεηζνηάθε ν
πξφεδξνο ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Θεζζαινλίθεο θαη
α΄ αληηπξφεδξνο ηεο
Κεληξηθήο Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ
Διιάδαο, Παλαγηψηεο Παπαδφπνπινο πξνθεηκέλνπ φπσο είπε
λα
πξνζηαηεπζεί
ε
πγηήο
επηρεηξεκαηηθφηεηα,
λα
θαηαπνιεκεζεί ε θνξνδηαθπγή θαη λα απμεζνχλ ηα δεκφζηα
έζνδα. Ο πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ επέδσζε ππφκλεκα ζηνλ θ.
Μεηζνηάθε,
ν
νπνίνο
επηζθέθζεθε
πξφζθαηα
ηε
Θεζζαινλίθε, θαη ζπλαηήζεθε κε ηνπο παξαγσγηθνχο θνξείο
ηεο πφιεο ζην πιαίζην ησλ επαθψλ πνπ πξαγκαηνπνηεί
ελφςεη ηεο παξνπζίαο ηνπ ζηελ 82ε Γηεζλή Έθζεζε
Θεζζαινλίθεο, ζηηο 16 θαη 17 επηεκβξίνπ. Αλαθεξφκελνο ν
πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ ζηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηε
κηθξνκεζαία επηρεηξεκαηηθφηεηα ηεο πφιεο έθαλε κλεία ζην
πξψην εμάκελν ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, θαζψο ζε αλαζηνιή
εξγαζηψλ νδεγήζεθαλ 339 βηνηερλίεο, ελψ έλαξμε
πξαγκαηνπνίεζαλ κφιηο 186 επηρεηξήζεηο. Δλδεηθηηθφ ηεο
θαηάζηαζεο είλαη φηη ζην δηάζηεκα Ιαλνπαξίνπ-Ινπλίνπ ηνπ
ηξέρνληνο έηνπο, 1,9 επηρεηξήζεηο, θαηά κέζν φξν, ηελ εκέξα
απνραηξέηεζαλ ηνλ επηρεηξεκαηηθφ ζηίβν, κε κπνξψληαο λα
αληαπεμέιζνπλ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο. Δίλαη θαηαθαλέο, κεηά
απφ ηξία δηαδνρηθά κλεκφληα, νθηψ ρξφληα χθεζεο θαη ηξεηο
δηαθνξεηηθέο εθιεγκέλεο θπβεξλήζεηο, απνηεινχκελεο απφ
δηαθνξεηηθά θφκκαηα θαη πξφζσπα,
πσο εχθνιεο θαη
επράξηζηεο ιχζεηο δελ ππάξρνπλ. Η Διιάδα ρξεηάδεηαη εζληθφ
ζρέδην, ζχλεζε, ζπλαίλεζε θαη ζπλεξγαζία. Σα θεθάιαηα πνπ
ρξεηάδεηαη ε ειιεληθή νηθνλνκία, ε αλάζα πνπ ρξεηάδεηαη ε
αγνξά, νη ζέζεηο εξγαζίαο θαη νη επθαηξίεο πνπ ρξεηάδεηαη ε
ειιεληθή θνηλσλία, δελ ζα πξνθχςνπλ απφ θάπνην ζαχκα.
Πξνυπνζέηνπλ γελλαίεο απνθάζεηο, ηνικεξά κέηξα θαη
κεηαξξπζκίζεηο, πνπ ζα πινπνηεζνχλ κε ζπλέπεηα» ζεκείσζε
ν θ. Παπαδφπνπινο. Πην ζπγθεθξηκέλα ην ΒΔΘ κεηαμχ άιισλ
ζην ππφκλεκα ηνπ πξνηείλεη: κείσζε θνξνινγηθψλ
ζπληειεζηψλ
(θαζηέξσζε
εληαίνπ flat rate ζπληειεζηή
θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο γηα ηηο επηρεηξήζεηο. Ο ζπληειεζηήο
απηφο δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλά ην 20%, ψζηε λα είλαη
ζηνηρεησδψο αληαγσληζηηθφο ζε ζχγθξηζε κε άιιεο ρψξεο ,
ζηαδηαθή κείσζε ησλ ζπληειεζηψλ ΦΠΑ), βειηίσζε ησλ
ζπλζεθψλ ξεπζηφηεηαο ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία (απαηηείηαη
ελίζρπζε ηνπ αηζζήκαηνο ηεο νηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο ζηε
ρψξα, ψζηε λα απνθαηαζηαζεί ε επελδπηηθή θαη θαηαζεηηθή
εκπηζηνζχλε), βηψζηκν αζθαιηζηηθφ, ζπξξίθλσζε ηνπ θξάηνπο,
βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο
θαη απνηειεζκαηηθφηεξνο έιεγρνο ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ,
δηεχξπλζε ηεο θνξνινγηθήο βάζεο θαη αχμεζε ηεο
εηζπξαμηκφηεηαο ησλ θφξσλ, αλακφξθσζε ηεο θνξνινγίαο
αθηλήησλ ζε νξζνινγηθέο βάζεηο, ζηήξημε ησλ εμαγσγψλ,
επηηάρπλζε ησλ απνθξαηηθνπνηήζεσλ θαη αμηνπνίεζε ηεο
δεκφζηαο πεξηνπζίαο, ιχζε ζην ζέκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ κε
εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ, δηακφξθσζε ζαθνχο εζληθνχ
ζρεδίνπ αλάπηπμεο. «Ο κφλνο δξφκνο γηα ηελ επηζηξνθή ζε
ηξνρηά δπλακηθήο θαη δηαηεξήζηκεο κεζνπξφζεζκα αλάπηπμεο,
είλαη ε κεηάβαζε ζε έλα λέν παξαγσγηθφ ππφδεηγκα, ην νπνίν
ζα ζηεξίδεηαη ζηελ εμσζηξέθεηα θαη ζηηο επελδχζεηο»
θαηαιήγεη ην ππφκλεκα.
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ΒΔΘ πξνο Παπαλάηζηνπ:
Μελ „ππξνβνιείηε‟ άιιν ηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα
Φνξνινγηθφ ζχζηεκα πνπ δελ ζα ζηεξίδεηαη ζηελ εμφλησζε
ησλ ζπλεπψλ θνξνινγνχκελσλ πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ,
απνζχλδεζε ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ησλ επηρεηξήζεσλ
απφ ηηο ηξέρνπζεο θαζψο θαη πάηαμε ηνπ παξαεκπνξίνπ
πξνθεηκέλνπ λα ζπγθεληξσζνχλ πεξηζζφηεξα έζνδα γηα ηα
δεκφζηα ηακεία, δεηά ην Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην
Θεζζαινλίθεο κε ππφκλεκα πξνο ηελ πθππνπξγφ
Οηθνλνκηθψλ, Καηεξίλα Παπαλάηζηνπ. Καηά ηελ ζπλάληεζε
ησλ εθπξνζψπσλ ησλ επηκειεηεξίσλ κε ηελ θα.
Παπαλάηζηνπ, πνπ βξίζθεηαη ζηε Θεζζαινλίθε ελφςεη ηεο
εο
82 ΓΔΘ, ν πξφεδξνο ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ ηεο
πφιεο θαη α΄ αληηπξφεδξνο ηεο ΚΔΔ, Παλαγηψηεο
Παπαδφπνπινο ζα παξαδψζεη ζρεηηθφ ππφκλεκα, ζην νπνίν
κεηαμχ άιισλ αλαθέξεηαη «ζήκεξα ε ειιεληθή νηθνλνκία
βαζίδεηαη ζε έλα αληηαλαπηπμηαθφ κείγκα δεκνζηνλνκηθήο
πνιηηηθήο, πνπ εζηηάδεη απνθιεηζηηθά ζρεδφλ ζηελ
ππεξβνιηθή θνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή επηβάξπλζε ηεο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο εξγαζίαο. Η ζπλνιηθή
επηβάξπλζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα μεπεξλά ζήκεξα
ην 50% ησλ εζφδσλ ηνπο θαη είλαη πνιιαπιάζηα ζε ζρέζε κε
αληαγσλίζηξηεο ρψξεο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. Οη πςεινί
θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο, αιιά θαη ε αζηάζεηα θαη ε
πνιππινθφηεηα ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη
παξάγνληεο πνπ ιεηηνπξγνχλ απνηξεπηηθά ζηελ αλάιεςε
θάζε
επηρεηξεκαηηθήο
πξσηνβνπιίαο».
«Με
ηελ
ππεξθνξνιφγεζε δελ κπνξνχκε λα ειπίδνπκε ζε αλάπηπμε,
νχηε ζε έζνδα γηα ην θξάηνο. Η Διιάδα ρξεηάδεηαη
επεηγφλησο έλα θνξνινγηθφ ζχζηεκα πνπ ζα ζηεξίδεηαη ζηε
δηεχξπλζε ηεο θνξνινγηθήο βάζεο θαη φρη ζηελ εμφλησζε
ησλ ζπλεπψλ θνξνινγνχκελσλ πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ.
Υξεηάδεηαη επίζεο, έλα ζηαζεξφ θαη επλντθφ θνξνινγηθφ
πεξηβάιινλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο, κε αληαγσληζηηθνχο
ζπληειεζηέο, κε κηθξφ δηαρεηξηζηηθφ θφζηνο θαη κε
ζπγθεθξηκέλα θίλεηξα γηα ηελ πξνζέιθπζε θεθαιαίσλ ζε
ηνκείο θαη θιάδνπο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο» ζπλερίδεη ην
ππφκλεκα. Πην ζπγθεθξηκέλα ην ΒΔΘ δεηά:
Μείσζε θνξνινγηθώλ ζπληειεζηώλ
Καζηέξσζε εληαίνπ flat rate ζπληειεζηή θνξνινγίαο
εηζνδήκαηνο επηρεηξήζεσλ 20% κε ηαπηφρξνλε ζπγθξάηεζε
θαη αλαδηάξζξσζε ησλ κε παξαγσγηθψλ δαπαλψλ θαη
βειηίσζε ηεο εηζπξαμηκφηεηαο θφξσλ θαη εηζθνξψλ.
Θέζπηζε ελφο λένπ ζπζηήκαηνο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο
θπζηθψλ πξνζψπσλ κε «κεηαβιεηφ αθνξνιφγεην» βάζεη
εηζνδεκάησλ – δαπαλψλ, πνπ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ
πάηαμε ηεο θνξνδηαθπγήο. Η πξφηαζε ζπλίζηαηαη ζην φηη ηα
θπζηθά πξφζσπα θνξνινγνχκελνη ζα κπνξνχλ λα απμάλνπλ
ην αθνξνιφγεην φξηφ ηνπο κέρξη θαη ηνπ πνζνχ ηνπ ζπλφινπ
ησλ δαπαλψλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη ην έηνο θαηά ην
νπνίν θνξνινγνχληαη ηα εηζνδήκαηά ηνπο κε ηε ρξήζε
πιαζηηθνχ ρξήκαηνο. Έλα ηέηνην κέηξν ζα έδηλε ηζρπξφ
θίλεηξν ζηνπο θνξνινγνχκελνπο γηα ηε ρξήζε ρξεσζηηθψλ
θαη πηζησηηθψλ θαξηψλ, κε απνηέιεζκα λα εκθαληζηνχλ
ζεκαληηθά αδήισηα εηζνδήκαηα απφ κεξίδα επηρεηξεκαηηψλ
θαη ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ, νη νπνίνη δξνπλ ζε βάξνο ηεο

Ρύζκηζε Οθεηιώλ ζηνπο Γήκνπο
αληαγσληζηηθφηεηαο
θαη
ηεο
πγηνχο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο.
Παξάιιεια, πξνηείλεηαη ε θαζηέξσζε δχν κφλν ζπληειεζηψλ
θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, 22% θαη 33% γηα ην ππφινηπν
θνξνινγεηέν
εηζφδεκα
ησλ
θπζηθψλ
πξνζψπσλ.
Γεκνζηνλνκηθά έλα ηέηνην ζχζηεκα ζα είρε ζεκαληηθά νθέιε
θαη γηα ηα δεκφζηα ηακεία, θαζψο εάλ ζπλδπαδφηαλ κε ηελ
άκεζε απνζηνιή ηνπ ΦΠΑ, ζε θάζε αγνξά απεπζείαο ζηα
δεκφζηα ηακεία, ζα έιπλε ην πξφβιεκα ηεο πζηέξεζεο εζφδσλ
απφ απνθπγή απφδνζεο ηνπ ΦΠΑ πνπ απνηειεί κείδνλ
πξφβιεκα.
ηαδηαθή κείσζε ησλ ζπληειεζηψλ ΦΠΑ.
Απνζύλδεζε ησλ ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ από ηηο
ηξέρνπζεο
Λφγσ ηεο επηθξαηνχζαο θαηάζηαζεο ζηελ πξαγκαηηθή
νηθνλνκία φιν θαη πεξηζζφηεξεο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο
αδπλαηνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηνπο φξνπο ηεο ξχζκηζεο ησλ
νθεηιψλ ηνπο θαη παξάιιεια ζηελ εμππεξέηεζε ησλ
ηξερνπζψλ
θνξνινγηθψλ
θαη
αζθαιηζηηθψλ
ηνπο
ππνρξεψζεσλ, κε απνηέιεζκα λα «ράλνπλ» ηε ζρεηηθή
ξχζκηζε θαη λα παχνπλ λα αληαπνθξίλνληαη θαη ζηηο ηξέρνπζεο
θνξνινγηθέο θαη αζθαιηζηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο.
Η δέζκεπζε εηαηξηθψλ θαη πξνζσπηθψλ ινγαξηαζκψλ ησλ
επηρεηξήζεσλ θαη ε άκεζε απαίηεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ νθεηιψλ
ηνπο, ην κφλν πνπ επηηπγράλεη είλαη λα δεκηνπξγεί λέα ινπθέηα,
λα απμάλεη ηελ αλεξγία, λα κεηψλεη ηα φπνηα θνξνινγηθά έζνδα
ηνπ θξάηνπο θαη λα θαηαζηξέθεη ηηο δσέο ησλ πνιηηψλ.
Καηά ζπλέπεηα απαηηείηαη ε απνζχλδεζε ησλ ιεμηπξφζεζκσλ
νθεηιψλ ησλ επηρεηξήζεσλ απφ ηηο ηξέρνπζεο θαζψο θαη ε
φπνηα κεγαιχηεξε επειημία, πξηλ νδεγεζεί κεγάινο αξηζκφο
επηρεηξήζεσλ ζην δξφκν ρσξίο γπξηζκφ, ηεο παχζεο
ιεηηνπξγίαο, κε ηα γλσζηά ζπλεπαθφινπζα απνηειέζκαηα.
Πάηαμε παξαεκπνξίνπ
Σν παξαεκπφξην εμαθνινπζεί λα ζηεξεί έζνδα ηνπιάρηζηνλ 6
δηζ. επξψ απφ ηα δεκφζηα ηακεία θαη δηαθπγφληα ηδίξν 25 δηζ.
επξψ απφ ηελ αγνξά.
ηα κέηξα πνπ έρεη πξνηείλεη ην ΒΔΘ πεξηιακβάλνληαη ε
ζχζηαζε ηνπ Δηδηθνχ ψκαηνο Γίσμεο Παξαεκπνξίνπ, ε
εληαηηθνπνίεζε ηεο αζηπλφκεπζεο ζηηο πεξηνρέο φπνπ αλζεί ε
παξάλνκε εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα, ν ζπληνληζκφο κεηαμχ ησλ
δηαθφξσλ αξκνδίσλ ειεγθηηθψλ νξγάλσλ θαη πιήξεο
απνζαθήληζε ηεο απνζηνιήο ηνπο θαη ε απζηεξή επνπηεία θαη
δηθιείδεο ελάληηα ζηε δηαθζνξά θαη ηε ζπλαιιαγή αλάκεζα ζε
θπθιψκαηα θαη επίνξθνπο θξαηηθνχο ιεηηνπξγνχο.
«Δίλαη δεδνκέλν πσο απαηηνχληαη γελλαίεο ιχζεηο γηα ηελ
αχμεζε ησλ εζφδσλ, νη νπνίεο δελ ζα βαζίδνληαη κφλν ζηελ
αθαίκαμε ησλ ζπλήζσλ ππφπησλ. Η Διιάδα έρεη ηηο
δπλαηφηεηεο, κε ηηο θαηάιιειεο γελλαίεο παξεκβάζεηο, κε
νκνςπρία θαη ζπλελλφεζε, κπνξεί λα βγεη επηηέινπο απφ ηνλ
εθηάιηε ηεο θξίζεο θαη λα κπεη ζε κηα πνξεία δπλακηθήο θαη
δηαηεξήζηκεο αλάπηπμεο» θαηαιήγεη ην ππφκλεκα.

Ζ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα ζην
ρώξν ειεπζεξίαο, αζθάιεηαο θαη δηθαηνζύλεο
Σν Κέληξν Γηεζλνχο θαη Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Γηθαίνπ
δηνξγαλψλεη ηε Γεπηέξα 18 επηεκβξίνπ 2017 θαη ψξα 17.00,
εκεξίδα κε ζέκα «Η πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ
ραξαθηήξα ζην ρψξν ειεπζεξίαο, αζθάιεηαο θαη δηθαηνζχλεο»
εμειίμεηο ελφςεη ηεο ζέζεο ζε εθαξκνγή ηνπ λένπ Γεληθνχ
Καλνληζκνχ ΔΔ 2016/679. Η εκεξίδα ζα ιάβεη ρψξα ζην
Ακθηζέαηξν «Γεκήηξηνο Δπξπγέλεο» ηνπ Κέληξνπ Γηεζλνχο θαη
Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Γηθαίνπ, Ιθάξσλ 1 – Σέξκα Φνίληθα,
Θεζζαινλίθε. Θα δνζεί βεβαίσζε παξαθνινχζεζεο. Γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ηει.: 2310 486901, e-mail:
kdeod@cieel.gr.

Με ηελ πξφζθαηε ςήθηζε ηνπ Ν.4483/2017, δίλεηαη ε
δπλαηφηεηα ζηνπο νθεηιέηεο ησλ ΟΣΑ α‟ βαζκνχ απφ
νπνηαδήπνηε αηηία (ηέιε, πξφζηηκα, θφξνη, θιήζεηο ΚΟΚ,
εηζθνξέο, κηζζψκαηα θιπ.) λα ξπζκίζνπλ ηηο νθεηιέο ηνπο θαη
ηηο ήδε βεβαησκέλεο θαη απηέο πνπ ζα βεβαησζνχλ κέρξη
30/09/2017, θαηφπηλ ππνβνιήο αηηήζεψο ηνπο, έσο θαη 100
δφζεηο, κε πιήξε απαιιαγή ή θαηά πνζνζηφ απφ ηηο θαηά
ΚΔΓΔ πξνζαπμήζεηο θαη ηφθνπο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο,
θαζψο θαη απφ ηα πξφζηηκα εθπξφζεζκεο ππνβνιήο ή κε
ππνβνιήο ή αλαθξηβνχο δήισζεο ή ιφγσ κε θαηαβνιήο
ηέινπο.. Με ηε ζπγθεθξηκέλε ξχζκηζε θαη αλάινγα κε ηνλ
αξηζκφ ησλ δφζεσλ έρνπκε
πιήξε απαιιαγή ή θαηά
πνζνζηφ ζηα πξφζηηκα απηά. εκεηψλεηαη φηη πιένλ κε ην
άξζξν 65 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηελ
αθίλεηε πεξηνπζία θαη ζην εηζφδεκα ησλ ππφρξεσλ εληφο ησλ
νξίσλ ηεο δηνηθεηηθήο ηνπο Πεξηθέξεηαο, κπνξνχλ λα δνζνχλ
εληφο 30 εκεξψλ κε κηα απιή αίηεζε ζηνπο Γήκνπο, νπφηε ε
δηαζηαχξσζε θαη ε ζχγθξηζε ησλ δεισζέλησλ ηεηξαγσληθψλ
κέηξσλ είηε γηα ην Σέινο Καζαξηφηεηαο είηε γηα ην Σέινο
Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο, ζα κπνξεί λα γίλεη ειεθηξνληθά κηα
πνιχ απιή ππφζεζε. πλεπψο ζρεηηθά λσξίο ζα
απνθαιπθζνχλ ηα φπνηα ιάζε – εθνχζηα ή αθνχζηα – ζηε
δήισζε πξνο ηνπο Γήκνπο θαη ζα βεβαησζνχλ νη δηαθνξέο
κε ππνρξεσηηθή επηβνιή ησλ λφκηκσλ πξνζηίκσλ.
ηελ πεξίπησζε φκσο ηεο δήισζήο ηνπο ηψξα θαη ζηα
πιαίζηα ηνπ παξαπάλσ λφκνπ, δελ ζα επηβιεζνχλ απηά ηα
πξφζηηκα. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζηνπο θαηά ηφπνπο
δήκνπο.
Hellenic Chinese Chamber Open Expoday „17
Σν Διιελνθηλέδηθν Δπηκειεηήξην δηνξγαλψλεη ηελ Παξαζθεπή
15 επηεκβξίνπ θαη ψξα 17:00 εθδήισζε κε ζέκα «Hellenic
Chinese Chamber Open Expoday „17». Η εθδήισζε ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ζην ζπλεδξηαθφ θέληξν “N. ΓΔΡΜΑΝΟ”,
Hall B. εληφο ηεο ΓΔΘ. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο
κπνξείηε λα επηθνηλσλείηε κε ηε Γξακκαηεία ηνπ
Δπηκειεηεξίνπ, ζην 210 3629445 ή ζην 210 8827541, site:
www.chinese-chamber.gr, e-mail: info@chinese-chamber.gr.

Ζκεξίδα – Σν Πξόγξακκα FET (Μειινληηθέο
Αλαδπόκελεο Σερλνινγίεο) ζηνλ Οξίδνληα 2020

θαη

Σν Δζληθφ Κέληξν Σεθκεξίσζεο (ΔΚΣ), Δζληθφ εκείν Δπαθήο
γηα ην πξφγξακκα Οξίδνληαο 2020 ηεο ΔΔ, ε Γεληθή
Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο θαη ε Δπξσπατθή
Δπηηξνπή δηνξγαλψλνπλ ελεκεξσζηηθή εθδήισζε γηα ην
πξφγξακκα Μειινληηθέο θαη Αλαδπφκελεο Σερλνινγίεο (FET)
ηνπ Οξίδνληα 2020. Με έκθαζε ζηε δξάζε FET Flagships. Σν
πξφγξακκα ππνζηεξίδεη λέεο ηερλνινγίεο αηρκήο πνπ
πξνθχπηνπλ απφ δηεπηζηεκνληθή πξνεγκέλε επηζηεκνληθή
έξεπλα θαη κεραληθή αηρκήο. Η εθδήισζε ζα κεηαδνζεί
δσληαλά
ζηε
δηεχζπλζε:
http://media.ekt.gr/live/.
Πιεξνθνξίεο Δζληθφ Κέληξν Σεθκεξίσζεο: Γεσξγία Σδέλνπ,
tzenou@ekt.gr, Γηψξγνο Μέγαο, megas@ekt.gr

Δπξσπατθό Σξαπεδηθό Γίθαην - Ο Σξαπεδηθόο Γαλεηζκόο
Σν Κέληξν Γηεζλνχο θαη Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Γηθαίνπ
δηνξγαλψλεη ηελ Σεηάξηε 13 επηεκβξίνπ θαη ψξα 17.00
εκεξίδα κε ζέκα «Δπξσπατθφ Σξαπεδηθφ Γίθαην - Ο
Σξαπεδηθφο Γαλεηζκφο». Η εκεξίδα ζα ιάβεη ρψξα ζην
Ακθηζέαηξν «Γεκήηξηνο Δπξπγέλεο» ηνπ Κέληξνπ Γηεζλνχο θαη
Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Γηθαίνπ, Ιθάξσλ 1 – Σέξκα Φνίληθα,
Θεζζαινλίθε. Θα δνζεί βεβαίσζε παξαθνινχζεζεο. Γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ηει.: 2310 486901, e-mail:
kdeod@cieel.gr.

πιινγή πξνζθνξώλ πνπ αθνξνύλ είδε Αζηπλνκηθνύ
Πξαηεξίνπ ηνπ Σ.Γ.Α Κνκνηελήο
Η ρνιή Αζηπθπιάθσλ Κνκνηελήο καο ελεκέξσζε
φηη
πξαγκαηνπνηείηαη εθπαίδεπζε Πξσηνεηψλ Γνθίκσλ Αζηπθπιάθσλ
γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηνλ Οθηψβξην 2017 έσο θαη ηνλ Ινχλην
2018. Δλ φςεη ηεο εθπαίδεπζεο θαη δηακνλήο ηνπο, εληφο ησλ
εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Σ.Γ.Α. Κνκνηελήο πξαγκαηνπνηείηαη έξεπλα
αγνξάο γηα ηνλ εληνπηζκφ πξνκεζεπηψλ γηα ηα αλαγθαία είδε
(αζηπλνκηθά είδε έλδπζεο θαη ππφδεζεο, αζηπλνκηθφο εμνπιηζκφο ρεηξνπέδεο, αζηπλνκηθέο ξάβδνη, θιπ -, είδε αηνκηθήο θαζαξηφηεηαο
θαη πγηεηλήο, θιπ) πνπ ζα δηαηίζεληαη ζην Αζηπλνκηθφ Πξαηήξην θαη
ηελ εμεχξεζε ησλ ρακειφηεξσλ ηηκψλ πξνο φθεινο ησλ
εθπαηδεπνκέλσλ, ζε ζπλάξηεζε πάληνηε κε ηελ άξηζηε πνηφηεηα. Η
ελ ιφγσ Τπεξεζία δελ ζα ππνγξάςεη θακία ζχκβαζε (ρξνληθή ή
πνζνηηθή) κε θαλέλαλ πξνκεζεπηή θαη νπνηαδήπνηε ζηηγκή δχλαηαη
λα δηαθνπεί ε ηπρφλ ζπλεξγαζία , εθφζνλ πξνθχςεη πξνκεζεπηήο
κε ζπκθεξφηεξε ηηκή (ζε ζπλάξηεζε πάληνηε κε ηελ άξηζηε
πνηφηεηα ησλ εηδψλ) ή εθφζνλ πξνθχςνπλ πξνβιήκαηα κε ηνλ
ρξφλν παξάδνζεο ή κε ηελ πνηφηεηα ησλ εηδψλ ή απμεζεί
απξνεηδνπνίεηα ε ηηκή πψιεζεο θ.ι.π., ρσξίο θακία δέζκεπζε ή
πξνεηδνπνίεζε πξνο ηνλ πξνκεζεπηή. Η ρξνληθή ηζρχο ησλ
πξνζθνξψλ ζα αθνξνχλ νπσζδήπνηε φιε ηε δηάξθεηα ηεο
εθπαηδεπηηθήο πεξηφδνπ θαη ζα ζπλνδεχνληαη απφ θσηναληίγξαθν
ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο-επηρείξεζεο (φπνπ
απαηηείηαη άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο), θαζψο θαη
θνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα. Οη πξνζθνξέο ζα είλαη
έγγξαθεο (ζηηο νπνίεο ζα αλαγξάθεηαη νπσζδήπνηε θαη ε ρξνληθή
ηζρχο απηψλ), κέζα ζε θιεηζηνχο θαθέινπο πνπ ζα αλαγξάθνπλ
εμσηεξηθά ηελ επσλπκία θιπ ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο. Δπίζεο, ζα
δεηεζνχλ δείγκαηα απφ ζπγθεθξηκέλα πξντφληα, ψζηε λα επηηεπρζεί
ε θαιχηεξε δπλαηή επηινγή ησλ ελ ιφγσ πξντφλησλ.
Οη
πξνζθνξέο ζα γίλνληαη δεθηέο έσο θαη ηελ Παξαζθεπή 22/09/2017
θαη ψξα 11.00 ζηελ ελ ιφγσ Τπεξεζία , νπφηε ζα γίλεη θαη ε
απνζθξάγηζε
απηψλ.
ΑΡΙΘ.
ΠΡΩΣ.:
8026/9/25-α‟.
Γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο απεπζπλζείηε ζηε Λέζρε ηνπ ηκήκαηνο
δφθηκσλ αζη/θσλ ηεο ζρνιήο Αζηπθπιάθσλ ηεο Κνκνηελήο ζηνλ
αξκφδην Α/Β‟ Καξαγηάλλεο Ηιίαο: ηειέθσλν 25310 57014, fax:
25310 30651.
Εήηεζε πλεξγαζίαο από Διιεληθή Δπηρείξεζε
Η εηαηξία Golden Greece πνπ εδξεχεη ζηελ Διεπζεξνχπνιε
Καβάιαο, δηαζέηεη ηδηφθηεην ζπζθεπαζηήξην ζηελ πεξηνρή
Ωξαηνθάζηξνπ Θεζζαινλίθεο φπσο θαη ειαηνηξηβείν ζηελ πεξηνρή
ηεο Υαιθηδηθήο , ελδηαθέξεηαη λα αγνξάζεη ιεπθνζηδεξά δνρεία γηα
ζπζθεπαζία ειαηνιάδνπ. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα
επηθνηλσλήζεηε κε ηνλ ππεχζπλν θ. Μπαιηίδε Κψζηα,
Export/Commody Manager ηεο εηαηξείαο ζην ηει.. 00306907322117,
email: kostaspandrossos@gmail.com, www.goldengreeceolive.com

Εήηεζε ζπλεξγαζίαο από ηελ Ηλδία
Η εηαηξεία Parvathi Exports, ε νπνία αζρνιείηαη κε ηελ δεκηνπξγία
ηζαληψλ απφ γηνχηα, δεηάεη ζπλεξγαζία γηα λα εμάγεη ηα πξντφληα ηεο
ζηελ Διιάδα θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ εθδήισζε ηνπ World Book
Capital Athens, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην 2018. Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο:
ηει.
+917708782243,
e-mail:
alagarvetham@gmail.com.

Πξόζθιεζε εγγξαθήο ησλ απνθνίησλ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο ζην κεηξών απνθνίησλ
ηνπ Ηδξύκαηνο
ην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο ππφ ηελ αηγίδα ησλ
Πξπηαληθψλ Αξρψλ ζπζηήζεθε ην «Γξαθείν Απνθνίησλ».
Η δεκηνπξγία ηνπ «Γξαθείνπ» απνηειεί κηα απφ ηηο
θαηλνηνκίεο πνπ πεξηιακβάλεη ν πξνγξακκαηηζκφο
δξάζεσλ θαη εθδειψζεσλ ελφςεη ηεο ζπκπιήξσζεο ησλ
60 εηψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ απφ ηελ ίδξπζε
ηεο
Αλσηέξαο
ρνιήο
Βηνκεραληθψλ
πνπδψλ
Θεζζαινλίθεο ην 1957', πξνδξφκνπ ζεκεξηλνχ
Παλεπηζηεκίνπ. Σν Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο επηδηψθεη
δηα κέζνπ ηνπ Γξαθείνπ Απνθνίησλ λα «αλνίμεη γξακκή
επηθνηλσλίαο» κε ηνπο απνθνίηνπο ηνπ πνπ έρεη σο ζηφρν
ηελ αλάπηπμε θαη ελίζρπζε δεζκψλ αιιειεπίδξαζεο θαη
ζπλεξγαζίαο δηά κέζνπ:








ηεο Γηά Βίνπ Μάζεζεο κε εθπαηδεπηηθά θαη
επαγγεικαηηθά πξνγξάκκαηα,
ηεο εζεινληηθήο ζπκκεηνρήο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζε εζληθφ θαη ζε ηνπηθφ
επίπεδν,
ηεο
ζπκκεηνρήο
ζε
εθδειψζεηο
ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ (επηζηεκνληθέο, πνιηηηζηηθέο)
εθδειψζεσλ πξνο ηηκήλ ησλ απνθνίησλ.
ηεο πξνβνιήο ησλ επηηεπγκάησλ ησλ
απνθνίησλ θαη ηνπ παλεπηζηεκίνπ κέζσ ησλ
ειεθηξνληθψλ πεξηνδηθψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ,
ηεο βξάβεπζεο δηαθεθξηκέλσλ απνθνίησλ γηα
ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηελ θνηλσλία , ζηελ
επηζηήκε, ζηνλ επαγγεικαηηθφ ζηίβν,
ηεο εζεινχζηαο νηθνλνκηθήο ζηήξημεο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ (βηβιηνζήθε, πεξηβαιινληηθή
πξνζηαζία, ζπληήξεζε θαη βειηίσζε ππνδνκψλ,
θνηηεηηθέο εζηίεο, ζίηηζε, ηερλνινγηθφο
εμνπιηζκφο, ππνηξνθίεο).

Γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ αλσηέξσ ζηφρνπ, ην
Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο απεπζχλεη πξφζθιεζε ζηνπο
απνθνίηνπο ηνπ πνπ είλαη κέιε ηνπ Βηνηερληθνχ
Δπηκειεηεξίνπ Θεζζαινλίθεο λα εγγξαθνχλ ζην
ειεθηξνληθφ κεηξψν απνθνίησλ ηνπ ηδξχκαηνο κέζσ ηνπ
παξαθάησ link:
http://tiOo.gl/forms/xdbVRN2d9H.

Managing Migration in Europe
ην Μπξπδ ηνπ Βειγίνπ, ζηηο 25-27 επηεκβξίνπ 2017, ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ζεκηλάξην κε ζέκα «Managing Migration
in Europe», αμηνινγψληαο ηα εξγαιεία, ηηο βέιηηζηεο
πξαθηηθέο θαη ηηο πξνθιήζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο
κεηαλάζηεπζεο θαη ηνπ αζχινπ. Γειψζεηο ζπκκεηνρήο
έσο ηηο 11 επηεκβξίνπ 2017.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: Site:
https://www.coleurope.eu/trainingprojects/training/executive-education/autumncourses/managing-migration-europe-challenge

Ζ πξσηνβνπιία ηεο Κίλαο “Belt and Road”: Οηθνδνκώληαο ηε Βαιθαληθή Οδό ηνπ Μεηαμηνύ
Σα Πξνγξάκκαηα «Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο» θαη «Αζηαηηθψλ πνπδψλ» ηνπ Διιεληθνχ Ιδξχκαηνο Δπξσπατθήο θαη Δμσηεξηθήο
Πνιηηηθήο (ΔΛΙΑΜΔΠ) παξνπζηάδνπλ κειέηε κε ζέκα «Η πξσηνβνπιία ηεο Κίλαο “Belt and Road”: Οηθνδνκψληαο ηε Βαιθαληθή Οδφ
ηνπ Μεηαμηνχ» κε νκηιεηή ηνλ Γξ. Jens BASTIAN, Αλεμάξηεην Υξεκαηννηθνλνκηθφ Αλαιπηή & Οηθνλνκηθφ χκβνπιν. Πξψελ
Δπηθεθαιή Οηθνλνκνιφγν ζηελ Δπξσπατθή Τπεξεζία γηα ηελ Αλαζπγθξφηεζε θαη κέινο ηνπ EU Task Force ζηελ Διιάδα. Η
παξνπζίαζε ζα δηεμαρζεί ζηελ αγγιηθή γιψζζα, ηελ Πέκπηε, 14 επηεκβξίνπ 2017, ψξα 17.00-19.00, ζην Γξαθείν ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ ζηελ Αζήλα (Λεσθ. Ακαιίαο 8, 105 57). Δίλαη απαξαίηεηε ε δήισζε ζπκκεηνρήο. Η είζνδνο ζα γίλεηαη κε ηελ επίδεημε
ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. Π.Α. έσο ηελ Πέκπηε 7 επηεκβξίνπ 2017. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο επηθνηλσλήζηε κε ηελ Μαξί
Κιαηξ Αλδξνπιάθε Σ: 210 7257124, F: 210 7257114, E-mail: activities@eliamep.gr.

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ
Κσλζηαληηλνύπνιε ηεο Σνπξθίαο
Σν Διιελνηνπξθηθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην ζε
ζπλεξγαζία κε ηε δηνξγαλψηξηα εηαηξία πξαγκαηνπνηνχλ
επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηα πιαίζηα ηεο έθζεζεο
«TEXTILE ACCESSORIES TREND AND INNOVATION
EVENT» απφ 26-27 επηεκβξίνπ 2017 ζηελ
Κσλζηαληηλνχπνιε ηεο Σνπξθίαο. Σν Δπηκειεηήξην ζε
ζπλεξγαζία κε ηε δηνξγαλψηξηα εηαηξία θαιχπηνπλ ην
θφζηνο ηνπ μελνδνρείνπ 4 ή 5 αζηέξσλ γηα 2 λχρηεο κε
πξσηλφ, δσξεάλ εηζηηήξην γηα ηελ είζνδν ζηελ έθζεζε,
θαζψο θαη ρξήζε ηεο αίζνπζαο VIP ηνπ εθζεζηαθνχ
θέληξνπ γηα επηρεηξεκαηηθέο ζπλαληήζεηο. Σα κέιε ηνπ
Δπηκειεηεξίνπ πνπ ζέινπλ λα επηζθεθζνχλ
ηελ
αλσηέξσ έθζεζε παξαθαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ
επηζπλαπηφκελε αίηεζε θαη λα ηελ ζηείινπλ ζην e-mail:
info@etee.gr.

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Άγθπξα ηεο
Σνπξθίαο
Σν Σνχξθηθν Πξνμελείν ζηε Θεζζαινλίθε καο
ελεκεξψλεη φηη κεηαμχ ησλ εκεξνκεληψλ
28-30
επηεκβξίνπ 2017 πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί
Γηεζλήο Έθζεζε «MARKET EQ SHOP AND MARKET
EQUIPMENT FAIR» απφ ηε εηαηξεία “MCI Fuarcilik Dis
Ticaret LTD.STI” θαη ζηελ Σνπξθία -ANKARA- ζην
Congresium- κε ηελ επηρνξήγεζε ηνπ ζρεηηδφκελνπ
θνξέα εμαγσγήο. ηελ έθζεζε πξνζθαινχληαη ηα
ζηειέρε
ησλ
δηνηθήζεσλ
ησλ
εηαηξηψλ
πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη
ζηνπο
ηνκείο:
θαηαζηήκαηα,
εκπνξηθά θέληξα, απνζήθεπζε, ςχμε, θσηηζκφ,
ινγηζκηθφ, ζηαλη, δηαθεκηζηηθέο εηαηξείεο θαη θνξείο
παξνρήο ππεξεζηψλ. Παξάιιεια κε ηελ έθζεζε ππάξρεη
εηδηθή νξγάλσζε απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηψλ ηεο
Σνπξθίαο, ην νπνίν δηαξθεί 3 κέξεο θαη πεξηιακβάλεη
επίζθεςε ζηνλ εθζεζηαθφ ρψξν θαζψο θαη ζπλαληήζεηο
κε ηνπο παξαγσγνχο- επηρεηξεκαηίεο. Καηά ηε δηάξθεηα
ησλ εκεξνκεληψλ ηεο Έθζεζεο (27-30 επηεκβξίνπ
2017) ην Τπνπξγείν ζα θαιχςεη ηα έμνδα δηακνλήο ελφο
εθπξνζψπνπ απφ θάζε εηαηξία γηα 3 λχρηεο ζε
μελνδνρείν 5 αζηέξσλ. Σα έμνδα δηακνλήο ζα θαιπθζνχλ
κφλν εθφζνλ νη επηζθέπηεο ιάβνπλ κέξνο ζην
ζπγθεθξηκέλν
πξφγξακκα
θαη
ηαμηδέςνπλ
ζηηο
ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο (27-30 επηεκβξίνπ 2017)
(δηακνλή 3 λπρηψλ). ε πεξίπησζε πνπ νη επηζθέπηεο
επηζπκνχλ λα ηαμηδέςνπλ ιηγφηεξεο κέξεο ή ζε
δηαθνξνπνηεκέλεο εκεξνκελίεο, ζα πξέπεη λα θαιχςνπλ
νη ίδηνη ηα έμνδα ηνπο. Οη εηαηξείεο πνπ ζέινπλ λα ιάβνπλ
κέξνο ζηελ έθζεζε λα κελ πξνβνχλ ζε πξνγξακκαηηζκφ
ηνπ ηαμηδηνχ πξνηνχ ιάβνπλ ηελ ηειηθή έγθξηζε απφ ηε
Πξεζβεία, γηαηί ιφγσ απμεκέλνπ ελδηαθέξνληνο ζηελ
έθζεζε ελδέρεηαη ην ππνπξγείν λα κεηψζεη ηνλ αξηζκφ
ησλ ζπκκεηερφλησλ. Οη εηαηξίεο πνπ ζέινπλ λα
επηζθεθζνχλ ηελ έθζεζε πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπλ ηε
ζρεηηθή αίηεζε κέρξη ηηο 15/09/2017 ζην θαμ:2310254448
ή ζην email: selanik@ekonomi.gov.tr.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην ηει. 2310254460,
θαμ: 2310254448, e-mail: selanik@ekonomi.gov.tr , site:
http://www.marketek.org/en/

LUNCH SEMINAR: EFFECTIVE CREDIT RISK
MANAGEMENT AND CASH FLOW SOLUTION
ην Bank of America Tower ζην Υνλγθ Κνλγθ, ζηηο 12
επηεκβξίνπ 2017 θαη ψξα 12:30, ζα πξαγκαηνπνηεζεί
ζεκηλάξην
κε
ζέκα
«Απνηειεζκαηηθή
δηαρείξηζε
πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη ιχζε ηακεηαθψλ ξνψλ». Γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ηει. +852 25218837, site:
https://www.eventbank.com/event/5895/.

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Αηηάιεηα ηεο Σνπξθίαο
Σν Σνχξθηθν Πξνμελείν ζηε Θεζζαινλίθε καο ελεκεξψλεη φηη κεηαμχ
ησλ εκεξνκεληψλ
28-30 επηεκβξίνπ 2017 πξφθεηηαη λα
πξαγκαηνπνηεζεί
Γηεζλήο
Έθζεζε
«INTERNATIONAL
PHARMACEUTICAL PRODUCTS MEETING» απφ ηε εηαηξεία
“Selen Organisation” θαη ζηελ Σνπξθία -ANTALYA- ζην Mardan
Palace- κε ηελ επηρνξήγεζε ηνπ ζρεηηδφκελνπ θνξέα εμαγσγήο.
ηελ έθζεζε πξνζθαινχληαη ηα ζηειέρε ησλ δηνηθήζεσλ ησλ
εηαηξηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο: ζπκπιεξψκαηα
δηαηξνθήο θαη βηηακίλεο, πξντφληα πξνζσπηθήο θξνληίδαο, ηαηξηθή
& νξζνπεδηθή, ζεμνπαιηθά πξντφληα πγείαο, αξψκαηα & θαιιπληηθά,
θαξκαθεπηηθά πξντφληα. Παξάιιεια κε ηελ έθζεζε ππάξρεη εηδηθή
νξγάλσζε απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηψλ ηεο Σνπξθίαο, ην νπνίν
δηαξθεί 3 κέξεο θαη πεξηιακβάλεη επίζθεςε ζηνλ εθζεζηαθφ ρψξν
θαζψο θαη ζπλαληήζεηο κε ηνπο παξαγσγνχο- επηρεηξεκαηίεο. Καηά
ηε δηάξθεηα ησλ εκεξνκεληψλ ηεο Έθζεζεο (27-30 επηεκβξίνπ
2017) ην Τπνπξγείν ζα θαιχςεη ηα έμνδα δηακνλήο ελφο
εθπξνζψπνπ απφ θάζε εηαηξία γηα 3 λχρηεο ζε μελνδνρείν 5
αζηέξσλ. Σα έμνδα δηακνλήο ζα θαιπθζνχλ κφλν εθφζνλ νη
επηζθέπηεο ιάβνπλ κέξνο ζην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα θαη
ηαμηδέςνπλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο (27-30 επηεκβξίνπ
2017) (δηακνλή 3 λπρηψλ). ε πεξίπησζε πνπ νη επηζθέπηεο
επηζπκνχλ λα ηαμηδέςνπλ ιηγφηεξεο κέξεο ή ζε δηαθνξνπνηεκέλεο
εκεξνκελίεο, ζα πξέπεη λα θαιχςνπλ νη ίδηνη ηα έμνδα ηνπο. Οη
εηαηξείεο πνπ ζέινπλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ έθζεζε λα κελ
πξνβνχλ ζε πξνγξακκαηηζκφ ηνπ ηαμηδηνχ πξνηνχ ιάβνπλ ηελ
ηειηθή έγθξηζε απφ ηε Πξεζβεία, γηαηί ιφγσ απμεκέλνπ
ελδηαθέξνληνο ζηελ έθζεζε ελδέρεηαη ην ππνπξγείν λα κεηψζεη ηνλ
αξηζκφ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Οη εηαηξίεο πνπ ζέινπλ λα επηζθεθζνχλ
ηελ έθζεζε πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπλ ηε ζρεηηθή αίηεζε κέρξη ηηο
14/09/2017
ζην
θαμ:2310254448
ή
ζην
email:
selanik@ekonomi.gov.tr. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην ηει.
2310254460, θαμ: 2310254448, e-mail: selanik@ekonomi.gov.tr ,
site: http://www.uluslararasieub.com/

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ κύξλε ηεο Σνπξθίαο
Σν Σνχξθηθν Πξνμελείν ζηε Θεζζαινλίθε καο ελεκεξψλεη φηη κεηαμχ
ησλ εκεξνκεληψλ
4-7 Οθησβξίνπ 2017 πξφθεηηαη λα
πξαγκαηνπνηεζεί Γηεζλήο Έθζεζε «MACHINE TOOLS, METALSHEET METAL PROCESSING, TOOL HOLDERS-CUTTING
TOOLS, QUALITY CONTROL- MEASUREMENT SYSTEMS,
CAD/CAM,
PLM
SOFTWARE
AND
MANUFACTURING
TECHNOLOGIES FAIR» απφ ηε εηαηξεία “Tuyap Exhibition Group”
θαη ζηελ Σνπξθία -IZMIR- ζην FUAR IZMIR CONVENTION
CENTER-- κε ηελ επηρνξήγεζε ηνπ ζρεηηδφκελνπ θνξέα εμαγσγήο.
ηελ έθζεζε πξνζθαινχληαη ηα ζηειέρε ησλ δηνηθήζεσλ ησλ
εηαηξηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο: κεραλήκαηα
επεμεξγαζίαο κεηάιισλ, κεραλήκαηα εξγαζίαο, εξγαιεία θνπήο,
κέηξεζε θαη εμνπιηζκφ πνηνηηθνχ ειέγρνπ. Παξάιιεια κε ηελ
έθζεζε ππάξρεη εηδηθή νξγάλσζε απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηψλ
ηεο Σνπξθίαο, ην νπνίν δηαξθεί 3 κέξεο θαη πεξηιακβάλεη επίζθεςε
ζηνλ εθζεζηαθφ ρψξν θαζψο θαη ζπλαληήζεηο κε ηνπο παξαγσγνχοεπηρεηξεκαηίεο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εκεξνκεληψλ ηεο Έθζεζεο
(03-06 Οθησβξίνπ 2017) ην Τπνπξγείν ζα θαιχςεη ηα έμνδα
δηακνλήο ελφο εθπξνζψπνπ απφ θάζε εηαηξία γηα 3 λχρηεο ζε
μελνδνρείν 5 αζηέξσλ. Σα έμνδα δηακνλήο ζα θαιπθζνχλ κφλν
εθφζνλ νη επηζθέπηεο ιάβνπλ κέξνο ζην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα
θαη ηαμηδέςνπλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο (03-06 Οθησβξίνπ
2017) (δηακνλή 3 λπρηψλ). ε πεξίπησζε πνπ νη επηζθέπηεο
επηζπκνχλ λα ηαμηδέςνπλ ιηγφηεξεο κέξεο ή ζε δηαθνξνπνηεκέλεο
εκεξνκελίεο, ζα πξέπεη λα θαιχςνπλ νη ίδηνη ηα έμνδα ηνπο. Οη
εηαηξείεο πνπ ζέινπλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ έθζεζε λα κελ
πξνβνχλ ζε πξνγξακκαηηζκφ ηνπ ηαμηδηνχ πξνηνχ ιάβνπλ ηελ
ηειηθή έγθξηζε απφ ηε Πξεζβεία, γηαηί ιφγσ απμεκέλνπ
ελδηαθέξνληνο ζηελ έθζεζε ελδέρεηαη ην ππνπξγείν λα κεηψζεη ηνλ
αξηζκφ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Οη εηαηξίεο πνπ ζέινπλ λα επηζθεθζνχλ
ηελ έθζεζε πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπλ ηε ζρεηηθή αίηεζε κέρξη ηηο
22/09/2017
ζην
θαμ:2310254448
ή
ζην
email:
selanik@ekonomi.gov.tr. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην ηει.
2310254460, θαμ: 2310254448, e-mail: selanik@ekonomi.gov.tr ,
site: http://izmirmaktekfuari.com/en

Δθζέζεηο ζηελ Διιάδα

Γηεζλείο Δθζέζεηο
AUTOMECH FORMULA EXHIBITION
Πόιε: Κάηξν, Αίγππηνο
Ζκεξνκελία: 20 – 23 επηεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: απηνθίλεηα, αμεζνπάξ απηνθηλήηνπ
Πιεξνθνξίεο:
site:
https://10times.com/automechakhbar-elyom, ηει. +202-22732237, fax: +202-22733055,
email: ecocom-cairo@mfa.gr

«ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟ EXPO 2017»
Πφιε : Αξγνιίδα
Ηκεξνκελία : 27 επηεκβξίνπ – 1 Οθησβξίνπ 2017
Δθζέκαηα : Γεληθή έθζεζε
Πιεξνθνξίεο: Σει:27510 67216, 63023, Fax: 27510 24595, EΔπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή
ζηελ ακςνύληα
ηεο ,
mail:
ebear@otenet.gr
,
site:
www.arcci.gr
Σνπξθίαο
www.infopeloponnisos.gr

VT WONEN&DESIGN BEURS
Πόιε: Άκζηεξληακ, Οιιαλδία
Ζκεξνκελία: 03-08 Οθησβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: πίηη-δηαθφζκεζε
Πιεξνθνξίεο:
site:
https://www.vtwonen.nl/wonendesign-beurs-vtwdb/beurs-informatie-vtwdb/contact-2/ , email: hello@vtwonenendesignbeurs.nl , ηει: 088-556
4597

8 ΔΜΠΟΡΟΒΗΟΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΠΗΔΡΗΑ-ΚΔΝΣΡΗΚΖ
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ
Πόιε : Καηεξίλε, Διιάδα
Ζκεξνκελία : 29 επηεκβξίνπ – 4 Οθησβξίνπ 2017
Δθζέκαηα : Γεληθή έθζεζε ,πξνψζεζεο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ
Πιεξνθνξίεο: ηει: 23510 23211, 23510 24311, fax: 23510
25124, email: champier@otenet.gr, site: www.champier.gr,
https://www.facebook.com/PieriaChamber/

SOLIDS ROTTERDAM
Πόιε: Ρφηεξληακ, Οιιαλδία
Ζκεξνκελία: 04-05 Οθησβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: Granules, Powder & Bulk Solids Technologies
Πιεξνθνξίεο: site: http://www.solidsonline.com/contact
e-mail: info@hollandsch.com

KAVALAEXPO 2017
Πόιε : Νέα Καξβάιε, Διιάδα
Ζκεξνκελία : 6 – 11 Οθησβξίνπ 2017 (Πξνζεζκία ζπκκεηνρήο
έσο 31 Απγνχζηνπ)
Δθζέκαηα : Πξνψζεζε επηρεηξεκαηηθψλ ζπλεξγαζηψλ
Πιεξνθνξίεο: ηει: 2510 222212, fax: 23510 25124, site:
www.kavalaexpo.gr, www.kcci,gr

ENADA
Πόιε: Ρψκε, Ιηαιία
Ζκεξνκελία: 04 – 06 Οθησβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: κεραληζκνί ςπραγσγίαο θαη δηαζθέδαζεο
Πιεξνθνξίεο:
www.enadaprimavera.it,
www.agora.mfa.gr/it75
SOMMET DE L‟ ELEVAGE 2017 – ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ
ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ, CERMONT – FERRAND
Πόιε: Γαιιία
Ζκεξνκελία: 04 -06 Οθησβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: θηελνηξνθία
Πιεξνθνξίεο: site: www.sommet-elevage.fr, ηει: +33 4
73 28 95 10, fax: +33 4 73 28 95 15, e-mail:
info@sommet-elevage.fr , ecocom-paris@mfa.gr

ε

ε

33 ΔΜΠΟΡΟΒΗΟΣΔΥΝΗΚΖ ΚΑΗ ΓΔΩΡΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΤΣΗΚΖ
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ
Πόιε : Δθζεζηαθφ Κέληξν Κνδάλεο, Κνδάλε
Ζκεξνκελία : 07-11 Οθησβξίνπ 2017
Δθζέκαηα : Γεληθή έθζεζε ,πξνψζεζεο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ
Πιεξνθνξίεο: ηει. 24610 45977
NOSTOS EXPO 2017
Πόιε : Ναχπαθηνο, Διιάδα
Ζκεξνκελία : 13-16 Οθησβξίνπ 2017
Δθζέκαηα : Δλαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο
Πιεξνθνξίεο: ηει: 26340 38116, email: info@nostosexpo.gr,
site: www.nostosexpo.gr
ε

AYMOD
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 04 -07 Οθησβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: ππνδήκαηα
Πιεξνθνξίεο: http://cnraymod.com/

15 ΔΜΠΟΡΟΒΗΟΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΚΑΡΓΗΣΑ 2017
Πόιε : Καξδίηζα
Ζκεξνκελία : 13-17 Οθησβξίνπ 2017
Δθζέκαηα : Γεληθή Έθζεζε
Πιεξνθνξίεο: Σει: 2441022301, 2431033733, Fax: 2441022238,
Κηλ: 6936644492, E-mail: info@karditsacci.gr
Δπηρεηξεκαηηθά Νέα

ΑΗΓΤΠΣΟ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ζηε Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζην Κάηξν απέζηεηιε Δλεκεξσηηθφ Γειηίν γηα ηηο
Οηθνλνκηθέο θαη Δπηρεηξεκαηηθέο Δηδήζεηο απφ ηελ Αίγππην γηα ηνλ κήλα Αχγνπζην ηνπ 2017. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη
ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο ζην Κάηξν: www.agora.mfa.gr/eg50, ηει.
+202 27952036-27948482, fax: +202 27940684, email: ecocom-cairo@mfa.gr ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr.
ΗΠΑΝΗΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε Μαδξίηε, απέζηεηιε Γειηίν νηθνλνκηθψλ θαη
επηρεηξεκαηηθψλ εμειίμεσλ ηεο Ιζπαλίαο γηα ηνλ Αχγνπζην 2017. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο
ζηε Μαδξίηε: www.agora.mfa.gr/es73, e-mail: ecocommadrid@mfa.gr, ηειέθσλν +34915644592, fax: +34915645932
ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr, θαζψο θαη ηελ
δηαδηθηπαθή πχιε δεκφζησλ δηαγσληζκψλ ζηελ Ιζπαλία https://contrataciondelestado.es.
ΠΓΓΜ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηα θφπηα, απέζηεηιε Γειηίν νηθνλνκηθήο θαη
επηρεηξεκαηηθήο επηθαηξφηεηαο γηα ηελ ΠΓΓΜ Νν5/ 25 Απγνχζηνπ 2017. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ
λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο ζηα θφπηα: www.agora.mfa.gr, e-mail: ecocom-skopje@mfa.gr ή
ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr.

Γηαγσληζκνί ζηελ Διιάδα
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15/09/2017 ΑΝΟΙΥΣΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΔΑΝ ΔΝΓΙΑΦΔΡΔΘΔ ΝΑ ΚΑΣΑΘΔΔΣΔ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΔΠΙΚΔΦΘΔΙΣΔ ΣΗΝ ΙΣΟΔΛΙΓΑ: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cftdisplay.html?cftld=2792
18/09/2017 ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΟΛΤΒΓΟΤ ΣΗΛ.2541034925
19/09/2017 ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ
ΣΗΛ.2310381080
27/09/2017 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΦΑΜΑΣΩΝ ΣΟΤΑΛ RIP-STOP ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ
ΓΑΟΤ ΣΗΛ.2103483161
28/09/2017 ΑΝΟΙΚΣΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΟ ΤΣΗΜΑΣΟ ΜΔΣΡΗΗ Γ-ΑΚΣΙΝΟΒΟΛΙΑ
ΣΗΛ.2313323115
28/09/2017 ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 500
ΑΚΩΝ
ΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΩΝ
ΜΔ
ΔΝΩΜΑΣΩΜΔΝΟ
ΦΙΛΣΡΟ
ΛΔΤΚΑΦΑΙΡΔΗ ΣΗΛ.2313307190
29/09/2017 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΙΚΩΝ,ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΙΚΩΝ,ΑΠΟΜΗΣΙΚΩΝ
ΤΛΙΚΩΝ
ΣΗΛ.2313317535
02/10/2017 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
ΔΝΟ
ΤΣΗΜΑΣΟ
ΚΑΡΓΙΟΣΟΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΗΛ.2313323115
02/10/2017 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
ΔΝΟ
ΤΣΗΜΑΣΟ
ΤΠΔΡΗΥΟΣΟΜΟΓΡΑΦΟΤ
ΣΗΛ.2313323115
02/10/2017 ΓΗΜΟΙΟ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΔΚΜΙΘΩΗ
ΔΚΣΑΗ
ΣΟ
ΔΜΠΡΟΘΔΝ
ΣΜΗΜΑ
ΣΟΤ
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΩΡΟΤ ΣΗ ΑΝΩΣΑΣΗ ΓΙΑΚΛΑΓΙΚΗ ΥΟΛΗ
ΠΟΛΔΜΟΤ ΜΔΣΑ ΣΩΝ 360 ΔΛΑΙΟΓΔΝΣΡΩΝ ΑΤΣΟΤ, ΚΤΡΙΟΣΗΣΑ
ΣΑΜΔΙΟΤ ΔΘΝΙΚΗ ΑΜΤΝΑ ΣΗΛ.2310472603
04/10/2017 ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
ΔΝΟ
ΠΛΗΡΟΤ
ΤΣΗΜΑΣΟ
VIDEO
ΛΑΡΤΓΓΟΚΟΠΗΗ
ΜΔ
VIDEO
ΔΝΓΟΚΟΠΙΟ
ΓΤΚΟΛΗ
ΓΙΑΩΛΗΝΩΗ ΣΗΛ.2313323115
04/10/2017 ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ ΤΚΔΤΗ ΤΠΔΡΗΥΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ
ΑΠΟΚΛΔΙΜΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΙΚΩΝ ΝΔΤΡΩΝ ΣΗΛ.2313323115
05/10/2017 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
ΠΛΗΡΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΝΓΟΚΟΠΙΚΗ ΤΠΔΡΗΥΟΣΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΗΛ.2108705010
09/10/2017 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
ΔΝΟ
ΤΣΗΜΑΣΟ
ΥΔΓΙΑΜΟΤ
ΘΔΡΑΠΔΙΑ
ΣΗΛ.2313323115
16/10/2017 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΠΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΡΙΑΝΣΑ ΔΝΟ ΜΟΝΙΣΟΡ ΚΑΙ ΓΤΟ ΣΑΘΜΩΝ ΔΡΓΑΙΑ
ΣΗΛ.2313323115

EASO-ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ
ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΤΛΟΤ

316 ΤΝΔΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ
ΣΟΞΟΣΔ - ΞΑΝΘΗ
424 ΓΝΔ
ΑΝΩΣΑΣΗ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ
ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΡΑΣΟΤ "ΘΗΔΑ"
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ
ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ
Γ.Ν.Θ. ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ

ΓΗΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

Γ.Ν.ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ

Γ.Ν.ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ

ΑΝΩΣΑΣΗ ΓΙΑΚΛΑΓΙΚΗ ΥΟΛΗ
ΠΟΛΔΜΟΤ

Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ

Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ

ΠΟΛΔΜΙΚΗ ΑΔΡΟΠΟΡΙΑ

Γ.Ν.ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ

Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ

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

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

