επηέκβξηνο 2017

Παξάηαζε ηεο Πξνζεζκίαο Τπνβνιήο ησλ απαηηνύκελσλ
Γηθαηνινγεηηθώλ Έληαμεο ζηε Γξάζε «Αλαβάζκηζε πνιύ
κηθξώλ & κηθξώλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ
ηθαλνηήησλ ηνπο ζηηο λέεο αγνξέο»
Αλαθνηλώζεθε ε Παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ
απαηηνύκελσλ δηθαηνινγεηηθώλ Έληαμεο ηνπ Παξαξηήκαηνο
XII ηεο Αλαιπηηθήο Πξόζθιεζεο ηεο Γξάζεο «Αλαβάζκηζε
πνιύ κηθξώλ & κηθξώλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ
ηθαλνηήησλ
ηνπο
ζηηο
λέεο
αγνξέο»
ηνπ
ΔΠ
«Αληαγσληζηηθόηεηα, Δπηρεηξεκαηηθόηεηα θαη Καηλνηνκία
(ΔΠΑλΔΚ)», ΔΠΑ 2014-2020, έσο ηελ Παξαζθεπή 29
επηεκβξίνπ 2017. Η απόθαζε έρεη αλαξηεζεί ζηηο ηζηνζειίδεο
ηεο ΔΤΓ ΔΠΑλΔΚ http://www.antagonistikotita.gr , ηνπ ΔΠΑ
www.espa.gr , ηνπ ΔΦΔΠΑΔ www.efepae.gr
θαη ηνπ
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο www.mindev.gov.gr . Η
παξάηαζε πνπ ρνξεγήζεθε κε ηελ απόθαζε (ΤΠΟΑΝ
4476/492/Α3/15.09.2017) ζηε Γξάζε «Αλαβάζκηζε ΠΜΜΔ
ζηηο λέεο αγνξέο» αθνξά απνθιεηζηηθά ζηελ πξνζεζκία
ππνβνιήο ηνπ θπζηθνύ θαθέινπ. Γηα ηελ ηαθηνπνίεζε
ειιείςεσλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ εθ παξαδξνκήο δελ
ζπκπεξηιήθζεζαλ ζην θπζηθό θάθειν ηζρύνπλ απαξέγθιηηα νη
10 εξγάζηκεο εκέξεο από ηελ εκεξνκελία ειεθηξνληθήο
ελεκέξσζεο ζαο κε ζρεηηθή επηζηνιή.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει. 8011136300, e-mail:
infoepan@mou.gr

Παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ απαηηνύκελσλ
δηθαηνινγεηηθώλ Έλαξμεο γηα ηελ Καηεγνξία Γηθαηνύρσλ
Β ηεο Γξάζεο «Δλίζρπζε ηεο Απηναπαζρόιεζεο
Πηπρηνύρσλ Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (Α Κύθινο)»
Αλαθνηλώζεθε ε Παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηνπ
θαθέινπ ησλ επηρεηξεκαηηθώλ ζρεδίσλ ηνπ ζπκπιεξσκαηηθνύ
πξνζσξηλνύ θαηαιόγνπ γηα ηελ Καηεγνξία Γηθαηνύρσλ Β
(Απηναπαζρνινύκελνη) κε ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά
Έληαμεο ηνπ Παξαξηήκαηνο IV ηεο Αλαιπηηθήο Πξόζθιεζεο
έσο ηελ Παξαζθεπή 29 επηεκβξίνπ 2017.
Ο θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζα ππνβιεζεί ζηελ έδξα ηνπ
εηαίξνπ ηνπ ΔΦΔΠΑΔ, αλάινγα κε ηελ πεξηθέξεηα πινπνίεζεο
ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ ζρεδίνπ. Οη δηεπζύλζεηο θαη νη πεξηθέξεηεο
αξκνδηόηεηαο ησλ εηαίξσλ ηνπ ΔΦΔΠΑΔ, αλαγξάθνληαη ζην
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV ηεο παξνύζαο.
Η αλσηέξσ πξνζεζκία είλαη νξηζηηθή θαη ε κε ηήξεζε ηεο
νδεγεί ζηελ απόξξηςε ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ ζρεδίνπ.
Γηα όζεο αηηήζεηο ρξεκαηνδόηεζεο επηρεηξεκαηηθώλ ζρεδίσλ
ππνβιεζνύλ ηα δηθαηνινγεηηθά πξηλ ηελ σο άλσ
θαηαιεθηηθή
εκεξνκελία,
ζα
εμεηάδνληαη
θαηά
πξνηεξαηόηεηα από ηνλ ΔΦΔΠΑΔ θαη θαηόπηλ εηζήγεζεο ηεο
Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο, γηα όζα επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα
ζεκειηώλεηαη ην δηθαίσκα ππαγσγήο ηνπο ζηε δξάζε ζα
εθδίδεηαη άκεζα ε ζρεηηθή Απόθαζε Έληαμεο ηνπο ζηε Γξάζε.
Η απόθαζε έρεη αλαξηεζεί ζηηο ηζηνζειίδεο ηεο ΔΤΓ ΔΠΑλΔΚ
http://www.antagonistikotita.gr , ηνπ ΔΠΑ www.espa.gr , ηνπ
ΔΦΔΠΑΔ www.efepae.gr θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο,
Αλάπηπμεο www.mindev.gov.gr .
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Παξάλνκε εμαγσγή (ζε παιεηνθηβώηηα – bins )
αθηηληδίσλ ζηελ Ιηαιία
Η Κεληξηθή Έλσζε Δπηκειεηεξίσλ έρεη πιεξνθνξεζεί (από
κεγάιν αξηζκό Δπηκειεηεξίσλ - κειώλ ηεο) ηελ ύπαξμε ελόο
ζνβαξνύ πξνβιήκαηνο, πνπ έρεη εκθαληζηεί ηα ηειεπηαία
δύν- ηξία ρξόληα θαη αθνξά ζηελ παξάλνκε εμαγσγή (ζε
παιεηνθηβώηηα-bins) αθηηληδίσλ ζηελ Ιηαιία. πγθεθξηκέλα
παξαηεξείηαη, ιόγσ ηεο κεησκέλεο πνζόηεηαο αθηηληδίσλ
ζηελ Ιηαιία, ην θαηλόκελν ηεο πξνζέιεπζεο αληηπξνζώπσλ
ηηαιηθώλ εηαηξεηώλ γηα ηελ αγνξά αθηηληδίσλ κέζα από ηα
ρσξάθηα θαη ζε κεγάιεο ζπζθεπαζίεο (παιεηνηαβώηηα-bins),
θάηη ην νπνίν, όπσο αζθαιώο γλσξίδεηε, απαγνξεύεηαη από
ην
θνηλνηηθό δίθαην.
Κάζε
εμαγώγηκν
πξντόλ
νπσξνθεπεπηηθά πξέπεη λα αλαγξάθεη ηνλ θσδηθό ηνπ
ζπλεηαηξηζκνύ ή ηνπ ηδηώηε εμαγσγέα - εκπόξνπ, θαζώο θαη
ηνλ αληίζηνηρν θσδηθό ζπζθεπαζηεξίνπ, λα έρεη ηαμηλνκεζεί
αληίζηνηρα θαηά κέγεζνο, βάζεη ηνπ ππ' αξηζ. 543/2011
Δθηειεζηηθνύ Καλνληζκνύ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηε
ζέζπηζε ιεπηνκεξώλ θαλόλσλ εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνύ
όζνλ αθνξά ζηνπο ηνκείο ησλ νπσξνθεπεπηηθώλ θαη ησλ
κεηαπνηεκέλσλ νπσξνθεπεπηηθώλ. Η δε δηαθίλεζε θαη
κεηαθνξά ησλ αθηηληδίσλ ζε bins (όπνπ bins παιεηνθηβώηηα
250 θηιώλ) γίλεηαη παξάλνκα. Η ελέξγεηα απηή έρεη σο
απνηέιεζκα από ηα 200.000.000 θηιά ηεο ειιεληθήο
παξαγσγήο αθηηληδίνπ, κε πξνζηηζέκελε αμία ζην πξντόλ
(πιηθά ζπζθεπαζίαο, εξγαηηθά, κεηαθνξά, απνζήθεπζε,
ςύμε), λα δεκηνπξγείηαη ζην ηειηθό πξντόλ κηα ππεξαμία
πάλσ από 120.000.000 € ζπλ ηελ ηηκή ηνπ παξαγσγνύ.
Δπηπιένλ νδεγεί ζηελ απώιεηα ηεο επσλπκίαο θαη ηνπ
ζήκαηνο (brand name) ηεο ρώξαο καο ζηελ επξσπατθή θαη
παγθόζκηα αγνξά, πνπ ην έρεη ηόζν αλάγθε. Γίλεηαη αθόκε
αληηιεπηό όηη ζε πεξίπησζε αγνξάο ηνπ πξντόληνο
απεπζείαο από ηα ρσξάθηα γηα ηελ Ιηαιία - κε ηνλ θίλδπλν
κάιηζηα ηεο κόιπλζεο ησλ θηεκάησλ κε ηε κεηαδνηηθή
αζζέλεηα PSA πνπ πιήηηεη θαηά θόξνλ ηε γεηηνληθή ρώξα ππάξρεη κόλνλ ε ηηκή ηνπ παξαγσγνύ! πλεπώο πιήηηνληαη
ζπλεηαηξηζηηθέο θαη ηδησηηθέο εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο πνπ
έρνπλ επελδύζεη ζε απηό ην ηόζν ζεκαληηθό πξντόλ γηα ηελ
ειιεληθή νηθνλνκία θαη γηα ηνπο ίδηνπο.
Δθηόο βέβαηα ησλ παξαγσγώλ (πξσηνγελήο ηνκέαο), ζε
κεγάιν βαζκό πιήηηεηαη θαη ν δεπηεξνγελήο ηνκέαο, πνπ
αλαιακβάλεη
ηελ
ηππνπνίεζε
ηνπ
πξντόληνο
ζε
ζπζθεπαζηήξηα
ζπλεηαηξηζκώλ
ή
ηδησηώλ-εηαηξεηώλ
εμαγσγέσλ πξνζθέξνληαο ρηιηάδεο ζέζεηο εξγαζίαο, αιιά
θαη νη πξνκεζεπηέο πιηθώλ ζπζθεπαζίαο, θαζώο επίζεο θαη ν
ηξηηνγελήο ηνκέαο πνπ αλαιακβάλεη ηε κεηαθνξά θαη ηε
δηαθίλεζε ηνπ ηειηθνύ πξντόληνο κε ςπθηηθνύο ζαιάκνπο.
ην πιαίζην ησλ αλσηέξσ, ε Κεληξηθή Έλσζε
Δπηκειεηεξίσλ παξαθαιεί ηνλ Τπνπξγό Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ θ. Δπάγγειν Απνζηόινπ, όπσο
επηιεθζεί άκεζα ηνπ ζέκαηνο κε ηε ζρεηηθή - θαηαξρήλ ελεκέξσζε ησλ αξκόδησλ ειεγθηηθώλ αξρώλ (θαη εηδηθόηεξα
ζηα ιηκάληα ηεο Ηγνπκελίηζαο θαη ησλ Παηξώλ), θαζώο θαη
κε ηε δηεμαγσγή ειέγρσλ ζηνπο λνκνύο Άξηαο, Πηεξίαο,
Θεζπξσηίαο, Ηκαζίαο, Καβάιαο, Ξάλζεο θαη Φζηώηηδαο γηα
ηελ νξζή ιεηηνπξγία θαη εθαξκνγή ηνπ λόκνπ. Η παξέκβαζε
απηή ζα δώζεη επηπιένλ αλαπηπμηαθέο πξννπηηθέο ζηελ
αγξνηηθή νηθνλνκία ηεο ρώξαο καο. Πεξηζζόηεξεο
πιεξνθνξίεο ζην site: http://www.uhc.gr.

Παξάηαζε ηεο Πξνζεζκίαο Τπνβνιήο ησλ
απαηηνύκελσλ Γηθαηνινγεηηθώλ Έληαμεο ζηε Γξάζε
«Δλίζρπζε Σνπξηζηηθώλ ΜΜΔ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκό
ηνπο θαη ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ παξερόκελσλ
ππεξεζηώλ»
Αλαθνηλώζεθε ε Παξάηαζε ηεο Πξνζεζκίαο Τπνβνιήο
ηνπ θπζηθνύ θαθέινπ ππνςεθηόηεηαο κε ηα απαηηνύκελα
δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ Γξάζε «Δλίζρπζε Σνπξηζηηθώλ
ΜΜΔ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκό ηνπο θαη ηελ πνηνηηθή
αλαβάζκηζε ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ» ηνπ Δ.Π.
«Αληαγσληζηηθόηεηα, Δπηρεηξεκαηηθόηεηα θαη Καηλνηνκία
(ΔΠΑλΔΚ)», ΔΠΑ 2014- 2020, έσο ηελ Παξαζθεπή 6
Οθησβξίνπ 2017 θαη ώξα 17:00.
Η απόθαζε έρεη
αλαξηεζεί ζηηο ηζηνζειίδεο ηεο ΔΤΓ ΔΠΑλΔΚ
http://www.antagonistikotita.gr , ηνπ ΔΠΑ www.espa.gr ,
ηνπ ΔΦΔΠΑΔ www.efepae.gr
θαη ηνπ Τπνπξγείνπ
Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο www.mindev.gov.gr .

Σν Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ
ζην Πιεπξό ηεο Διιεληθήο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο
Σν πξσηόηππν θαη νινθιεξσκέλν πξόγξακκα «Η
Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ζηελ Πξάμε» από ην Δξγαζηήξην
Δπελδπηηθώλ
Δθαξκνγώλ
(ΔΠΔΦΑ),
κε
ηελ
ππνζηήξημε ηεο Λέζρεο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο αιιά θαη
ηελ πνιύηηκε ρνξεγία θνξπθαίσλ επηρεηξήζεσλ ηεο
Διιεληθήο νηθνλνκίαο μεθηλά ην ηέηαξην θύθιν ηνπ ζηελ
Αζήλα ηνλ Ννέκβξην 2017. Σν Δξγαζηήξην Δπελδπηηθώλ
Δθαξκνγώλ (ΔΠΔΦΑ) ηνπ Δζληθνύ θαη Καπνδηζηξηαθνύ
Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, αλαγλσξίδνληαο ηνλ θξίζηκν
ξόιν πνπ πξέπεη λα δηαδξακαηίδεη ην Διιεληθό
Παλεπηζηήκην ζηελ πξνώζεζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη
εμσζηξέθεηαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη κεηά ηελ
επηηπρεκέλε πνξεία ησλ ηξηώλ πξώησλ θύθισλ ηνπ
πξνγξάκκαηνο, ζπλερίδεη, πξνζθέξνληαο ζηήξημε θαη
ηερλνγλσζία ζε αλζξώπνπο πνπ ζέινπλ λα θάλνπλ
ηηο ηδέεο ηνπο πξάμε. Σν πξόγξακκα απεπζύλεηαη ζε
απόθνηηνπο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ επηζπκνύλ λα
απνθηήζνπλ όια ηα εθόδηα πνπ ρξεηάδνληαη πξνθεηκέλνπ
λα μεθηλήζνπλ κηα επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα. Οη
δπλεηηθνί επηρεηξεκαηίεο ζα παξαθνινπζήζνπλ 115
εθπαηδεπηηθέο ώξεο ζηνρεπκέλεο ζεσξεηηθήο θαη
πξαθηηθήο θαηάξηηζεο από θνξπθαίνπο αθαδεκατθνύο θαη
έκπεηξα ζηειέρε ηεο αγνξάο κε έλα ζπκβνιηθό θόζηνο
εγγξαθήο 250€. Σν θαιύηεξν επηρεηξεκαηηθό πιάλν,
αμηνινγείηαη από επηζηεκνληθή επηηξνπή θαη βξαβεύεηαη
κε 3.000€ ρξεκαηηθό έπαζιν. Βαζηθέο ελόηεηεο ηνπ
εμαηνκηθεπκέλνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο γηα ηνπο
ελ δπλάκεη επηρεηξεκαηίεο είλαη ηα νηθνλνκηθά, ε
ρξεκαηνδόηεζε, νη επελδύζεηο, ην κάξθεηηλγθ, νη
πσιήζεηο, ε επώλπκε πνιηηηθή (branding), ε
επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή, ηα λνκηθά θαη θνξνηερληθά
ζέκαηα ηεο επηρείξεζεο θαζώο θαη ηα πθηζηάκελα
ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα λενθπώλ επηρεηξήζεσλ
όπσο θαη ε εθπόλεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ ζρεδίνπ. Γηα
πεξηζζόηεξεο
πιεξνθνξίεο:
Site:
http://epefa.econ.uoa.gr, E-mail: kmakri@econ.uoa.gr,
Σει: 210 368 9460 (-9462). Αηηήζεηο: Έσο Γεπηέξα, 16
ν
Οθησβξίνπ 2017. Έλαξμε πξνγξάκκαηνο (1 κάζεκα):
άββαην,
11
Ννεκβξίνπ
2017.
Οινθιήξσζε
καζεκάησλ: Κπξηαθή, 11 Μαξηίνπ 2018. Λήμε
πξνγξάκκαηνο / Παξνπζίαζε επηρεηξεκαηηθώλ
ζρεδίσλ: Παξαζθεπή, 8 Ινπλίνπ 2018.

Δλεκέξσζε ζρεηηθά κε θξνύζκαηα παξαπιάλεζεο ειιεληθώλ
επηρεηξήζεσλ από γεξκαληθή εηαηξεία
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθώλ θαη Δκπνξηθώλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδνο ζην Βεξνιίλν καο ελεκεξώλεη όηη έρεη γίλεη
επαλεηιεκκέλσο απνδέθηεο θαηαγγειηώλ ειιεληθώλ εηαηξεηώλ, νη
νπνίεο έρνπλ πέζεη ζύκαηα παξαπιάλεζεο ηεο εηαηξείαο DAD –
Deutscher Adressdienst GmbH (κε έδξα ην Ακβνύξγν). Η
ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία, δηαθεκίδνληαο ηελ πξνζθνξά ππνηηζέκελεο
ππεξεζίαο πνπ αθνξά ζε θαηαρώξεζε (ζπκπιήξσζε ή δηόξζσζε)
ησλ εθάζηνηε εηαηξηθώλ ζηνηρείσλ ζε έλα παξαπιαλεηηθό
«Δπξσπατθό Δπηρεηξεκαηηθό Αξηζκό» ("European Business
Number"),
κεηέξρεηαη
αζέκηησλ πξαθηηθώλ,
όπσο
ε
αλαγξαθή
ησλ όξσλ
«δηαθεκηζηηθήο θαηαρώξεζεο» κε
κηθξόηεξνπο ραξαθηήξεο εληόο κηαο κεγαιύηεξεο παξαγξάθνπ. Η
ζπκπιήξσζε ησλ ζηνηρείσλ θαη ε απνζηνιή ηνπ ππνγεγξακκέλνπ
εληύπνπ εθ κέξνπο ησλ εηαηξεηώλ, εθιακβάλεηαη από ηελ εηαηξεία
DAD απηνκάησο σο δεζκεπηηθό «ζπκβόιαην» δηάξθεηαο ηξηώλ (3)
εηώλ, κε ηελ ρξέσζε ησλ «δηαθεκηζηηθώλ ππεξεζηώλ» λα
αλέξρεηαη ζε €771 εηεζίσο, ηελ εμόθιεζε ησλ νπνίσλ απαηηεί κε
αιιεπάιιειεο απνζηνιέο ηηκνινγίσλ, αξλνύκελε ηαπηνρξόλσο ηελ
κνλνκεξή αθύξσζε ηνπ «ζπκβνιαίνπ» εθ κέξνπο ησλ εηαηξεηώλ.
εκεηώλεηαη όηη ζύκθσλα κε ηελ ηζηνζειίδα ηεο ελ ιόγσ
γεξκαληθήο
εηαηξείαο,
ε
«βαζηθή
εγγξαθή»
(δηόξζσζε/ζπκπιήξσζε ζηνηρείσλ) ζην European Business
Number,
πξνζθέξεηαη
ρσξίο
ρξέσζε
(http://www.e-bn.eu/entrv.php). Χζηόζν, ε ελππόγξαθε απνζηνιή ηνπ ζρεηηθνύ
εληύπνπ εθιακβάλεηαη από ηελ DAD σο απνδνρή ζπκβαηηθήο
ππνρξέσζεο ηεο εθάζηνηε ειιεληθήο εηαηξείαο, λα θαηαβάιεη
εηεζίσο ην σο άλσ ρξεκαηηθό πνζό γηα παξνρή δηαθεκηζηηθώλ
ππεξεζηώλ ηξηεηνύο δηάξθεηαο. Δπηζεκαίλεηαη ζπλαθώο όηη
παξόκνηεο ππνζέζεηο κε ζύκαηα ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ηεινύλ ήδε
εηο γλώζηλ ειιεληθώλ επηκειεηεξίσλ θαη θνξέσλ, θαζώο θαη ηνπ
Enterprise Europe Network Διιάδνο, ην νπνίν, κεηά από
επηθνηλσλία κε ην αληίζηνηρν Γξαθείν ηνπ Enterprise Europe
Network ζην Ακβνύξγν, πξνηξέπεη ηηο επηζπεύδνπζεο εηαηξείεο λα
κελ ππνγξάθνπλ ηα ζρεηηθά παξαπιαλεηηθά έληππα θαη, ζε
πεξίπησζε πνπ έρνπλ ήδε πξνρσξήζεη ζε ππνγξαθή, λα αγλννύλ
ηα ζρεηηθά ηηκνιόγηα. Σαπηόρξνλα, πιήζνο θνξέσλ θαη
επηκειεηεξίσλ άιισλ επξσπατθώλ ρσξώλ (π. ρ. Οιιαλδία,
Μάιηα), όπσο θαη ζεηξά ηζηνζειίδσλ
θαηαγγειίαο
απάηεο
(spam/scam report sites), δεκνζηνπνηνύλ θαη θαηαγγέιινπλ ηηο
πξαθηηθέο απηέο, ελώ ζπλαθώο έρνπλ ήδε δξαζηεξηνπνηεζεί θαη
γεξκαληθέο δηθεγνξηθέο εηαηξείεο. Δθηζηάηαη, ηέινο, ε πξνζνρή ζε
πεξηπηώζεηο
ζπλαθώλ
αζέκηησλ
πξαθηηθώλ,
ήηνη
κε
παξαπιαλεηηθή πξνζθνξά θαηαρώξεζεο ζε «Δπξσπατθνύο
Δηαηξηθνύο Καηαιόγνπο», ηηο νπνίεο κεηέξρνληαη εηαηξείεο
δξαζηεξηνπνηνύκελεο ζε άιιεο επξσπατθέο ρώξεο, όπσο επί
παξαδείγκαηη ε "EU Business Register" (http://eu-businessreigister.eu/) κε έδξα ην Zeist (Κάησ Υώξεο). Γηα πεξηζζόηεξεο
πιεξνθνξίεο:
ηει.
0049302360990,
e-mail:
ecocomberlin@mfa.gr.

Hellenic-Albanian Business Relation Index 2016-2017 Γηαζέζηκε ε εθαξκνγή γηα θηλεηά ηειέθσλα
Η Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηα Σίξαλα απέζηεηιε ελεκέξσζε όηη ε
εθαξκνγή γηα θηλεηά ηειέθσλα ηνπ “Hellenic - Albanian Business
Relation
Index 2016-2017” είλαη εθ’ εμήο δηαζέζηκε θαη γηα
ζπζθεπέο κε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα iOS. Τπελζπκίδεηαη όηη, από ηνλ
Ινύιην η.ε.. είλαη δηαζέζηκε θαη γηα ζπζθεπέο Android. Η εθαξκνγή
κπνξεί λα αλαδεηεζεί ζηηο αληίζηνηρεο κεραλέο αλαδήηεζεο,
πιεθηξνινγώληαο«Hellenic - Albanian Business Relations lndex».
Δλαιιαθηηθά, κπνξείηε λα αθνινπζήζεηε ηνπο αθόινπζνπο
ζπλδέζκνπο: iOS: https://iiunes.apple.com/us/app/hellenic-albanianbusiness-relations-index-2016-17/id 1263922106?ls=1&mt=8
Android:https://play.google.com/store/apps/details?id=net.arx.helien
icalbanianbusiness&hl=en. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ηει.:
+3554 2228980,2247323, Fax: +3554 2228979 , Email: ecocomtirana@mfa,gr

Business Integrity Forum (BIF)
Η Γηεζλήο Γηαθάλεηα – Διιάο, ζε ζπλεξγαζία κε ην Δκπνξηθό &
Βηνκεραληθό
Δπηκειεηήξην
Θεζζαινλίθεο
δηνξγαλώλνπλ
εθδήισζε παξνπζίαζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Business Integrity
Forum (BIF)», ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηε Γεπηέξα 25
επηεκβξίνπ 2017 θαη ώξα 17:00, ζηελ αίζνπζα εθδειώζεσλ ηνπ
νο
ΔΒΔΘ (Σζηκηζθή 29, 2 όξνθνο).
Γηα δειώζεηο ζπκκεηνρήο θαη πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο: Σει:
2311 768330, E-mail: tihellas.th@gmail.com, beni@ebeth.gr

Οη πξόζθαηεο εμειίμεηο ζηελ Κεθαιαηαγνξά θαη νη
δπλαηόηεηεο εμεύξεζεο ρξεκαηνδόηεζεο γηα ηηο επηρεηξήζεηο
Σν Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο δηνξγαλώλεη ηελ Σεηάξηε
27 επηεκβξίνπ 2017 θαη ώξα 17.30 εθδήισζε κε ηίηιν «Οη
πξόζθαηεο εμειίμεηο ζηελ Κεθαιαηαγνξά θαη νη δπλαηόηεηεο
εμεύξεζεο ρξεκαηνδόηεζεο γηα ηηο επηρεηξήζεηο». Η εθδήισζε ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ζην Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδαο πνπ
ν
βξίζθεηαη ζην 14 ρικ Θεζζαινλίθεο- Μνπδαληώλ ζηελ Θέξκε
Θεζζαινλίθεο. Η ζπκκεηνρή είλαη δσξεάλ, αιιά απαηηείηαη
ειεθηξνληθή εγγξαθή. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει. +302310-807507, fax. +30 2310 474520, e-mail: careers@ihu.edu.gr,
site: www.ihu.edu.gr.
Πώο κπνξεί κηα επηρείξεζε λα εμάγεη & λα κπεη ζε λέεο
αγνξέο ρξεζηκνπνηώληαο ηα εξγαιεία ηνπ δηαδηθηύνπ
Ο ύλδεζκνο Βηνκεραληώλ Βνξείνπ Διιάδνο ζε ζπλεξγαζία κε
ηελ Enterprise Europe Network δηνξγαλώλνπλ, ηελ Σεηάξηε 27
επηεκβξίνπ 2017 θαη ώξα 16:00 – 20:00, εκεξίδα κε ζέκα «Πώο
κπνξεί κηα επηρείξεζε λα εμάγεη & λα κπεη ζε λέεο αγνξέο
ρξεζηκνπνηώληαο ηα εξγαιεία ηνπ δηαδηθηύνπ» ε νπνία ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ζην Ξελνδνρείν ΝΙΚΟΠΟΛΙ (Αίζνπζα Ball
Room
A&B).
Γηα
πεξηζζόηεξεο
πιεξνθνξίεο:
Site:
https://www.sbbe.gr/pos-bori-mia-epichirisi-na-exagi-ke-na-bi-senees-agores-chrisimopiontas-ta-ergalia-tou-diadiktyou/
Μεηεγθαηάζηαζε ειιεληθώλ επηρεηξήζεσλ ζε γεηηνληθέο
ρώξεο ρακεινύ θόζηνπο θαη επλντθόηεξνπ θνξνινγηθνύ
θαζεζηώηνο
–
Γεκηνπξγία
ζπλζεθώλ
αζέκηηνπ
αληαγσληζκνύ – Ο ξόινο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ θαη
ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζόδσλ
H Φνξνινγηθή Πεξηθέξεηα Θεζζαινλίθεο (ΑΑΓΔ), ην Δκπνξηθό
θαη Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο, ην Γηεζλέο
Παλεπηζηήκην Διιάδνο θαη ην Οηθνλνκηθό Δπηκειεηήξην Διιάδνο
δηνξγαλώλνπλ εκεξίδα κε ζέκα: «Μεηεγθαηάζηαζε ειιεληθώλ
επηρεηξήζεσλ ζε γεηηνληθέο ρώξεο ρακεινύ θόζηνπο θαη
επλντθόηεξνπ θνξνινγηθνύ θαζεζηώηνο – Γεκηνπξγία ζπλζεθώλ
αζέκηηνπ αληαγσληζκνύ – Ο ξόινο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ
θαη ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζόδσλ», ε νπνία ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ηε Γεπηέξα 2 Οθησβξίνπ 2017 θαη ώξα 18:30
νο
ζηελ Αίζνπζα Δθδειώζεσλ ηνπ ΔΒΔΘ, Σζηκηζθή 29, 2 όξνθνο.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ηει. 2310 370132, e-mail:
beni@ebeth.gr ή georgiou@ebeth.gr
st

1 Virtual Horizon 2020 summit
ηηο 2 έσο 6 Οθησβξίνπ, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ON LINE πλέδξην
κε ζέκα «1st Virtual Horizon 2020 summit». Η ζπκκεηνρή είλαη
δσξεάλ θαη δελ απαηηείηαη θπζηθή παξνπζία. Γηα πεξηζζόηεξεο
πιεξνθνξίεο θαη δσξεάλ εγγξαθή επηζθεθηείηε ην site:
http://www.horizon2020summit.eu/.

Παγθόζκηα εκέξα Ναπζηπινΐαο«πλδένληαο Πινία,
Ληκάληα, Αλζξώπνπο – ε Πύιε ηεο Θεζζαινλίθεο»
Με αθνξκή ηελ Παγθόζκηα Ηκέξα Ναπζηπινΐαο (World
Maritime Day) ηνπ International Maritime Organization-IMO,
ην Γξαθείν ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ Διιάδα θαη
ε ΓΔΘ - H.E.L.E.X.P.O ζπλδηνξγαλώλνπλ ζπλέδξην κε ζέκα
«πλδένληαο Πινία, Ληκάληα, Αλζξώπνπο -ε Πύιε ηεο
Θεζζαινλίθεο» , ην νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Σεηάξηε
27 επηεκβξίνπ 2017 θαη ώξα 15:30 – 21:00 ζηελ Γ.Δ.Θ
(Αίζνπζα Αηκίιηνο Ρηάδεο») ζηε Θεζζαινλίθε. Η
Θεζζαινλίθε, σο ιηκάλη-πύιε-πόιε έρεη ηελ επθαηξία λα κπεη
μαλά ζηνλ ράξηε ηνπ παγθόζκηνπ ελδηαθέξνληνο . ηόρνο
ηνπ ζπλεδξίνπ είλαη ε θαζηέξσζε ηεο Παγθόζκηαο Ηκέξαο
Ναπζηπινΐαο ηνπ ΙΜΟ ζηελ Θεζζαινλίθε σο εκέξα εηήζηαο
«ζπλάληεζεο» ησλ θνξέσλ ηεο πόιεο, σο εκέξα
πξόζθιεζεο-πξνζέιθπζεο
επξσπατθώλ
θαη
δηεζλώλ
ελδηαθεξνκέλσλ γηα ζέκαηα ζπλαθή ηεο ζαιάζζηαο
νηθνλνκίαο. Η δηνξγάλσζε βξίζθεηαη ππό ηελ αηγίδα ηεο
Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη ηνπ Γήκνπ
Θεζζαινλίθεο. Σνλ ζπληνληζκό ηεο δηνξγάλσζεο αλέιαβαλ
ε νκάδα επηζηεκόλσλ θαη επαγγεικαηηώλ ζρεηηθά κε ηελ
ζαιάζζηα θαηλνηόκν αλάπηπμε The Blueprints, ν κε
θεξδνζθνπηθόο Οξγαληζκόο Young Entrepreneurs of
Thessaloniki – YET θαη ε θαηλνηόκνο πιαηθόξκα
ζηξαηεγηθήο επηθνηλσλίαο MADE. Γηα πεξηζζόηεξεο
πιεξνθνξίεο θαη ιεπηνκέξεηεο:
E-mail:
info@madegroup.co
,
Site:
http://worldmaritimeday2017thessaloniki.eventbrite.om,
Σει: +306037183477, +306945694887
Απαξαίηεηε ε επίδεημε ηεο ηαπηόηεηαο θαηά ηελ είζνδν

Energy Efficiency Conference 2017" Zero net energy for
industry & building
Με ηελ ππνζηήξημε ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Δλεξγεηαθήο
Οηθνλνκίαο (Hellenic Association for Energy Economics www.haee.gr) πξαγκαηνπνηείηαη ην Energy Efficiency
Conference 2017 κε ζέκα: "Zero net energy for industry &
building" πνπ ζα ιάβεη ρώξα ηελ Παξαζθεπή 29
επηεκβξίνπ 2017, ζην Ακθηζέαηξν OTEAcademy. To
Energy Efficiency Conference πξόθεηηαη λα αλαδείμεη ηηο πην
απνηειεζκαηηθέο κεζόδνπο πνπ εθαξκόζηεθαλ από θνξπθαίεο
εηαηξίεο γηα λα βειηηώζνπλ ηελ ελεξγεηαθή ηνπο απόδνζε, ζε
πνιιαπινύο ηνκείο θαη δηαδηθαζίεο (παξαγσγή, θηήξηα,
εζσηεξηθέο
ιεηηνπξγίεο, ππεξεζίεο).
Πεξηζζόηεξεο
πιεξνθνξίεο: www.haee.gr
international energy raw material and energy summit
ηηο 27-30 επηεκβξίνπ 2017 ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ
Κσλζηαληηλνύπνιε ε Γηεζλήο ύλνδνο Δλέξγεηαο θαη Πξώησλ
Τιώλ. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο επηζθεθηείηε ηελ
ηζηνζειίδα
https://www.inerma.com/en/inerma-presidentinvitation/ , ηει. 2310 254 460, Fax: 2310 254 448, e-mail:
Selanik@ekonomi.gov.tr
MUS.I.C D.A.RE “Music in Creative Detoxification and
Recovery
ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus+, Key Action 2: Adult
Education: Cooperation for Innovation and the Exchange of
Good Practices, ην παλεπηζηήκην ηνπ Μπξάηηνλ δηνξγαλώλεη
ζπλέδξην κε ζέκα MUS.I.C D.A.RE “Music in Creative
Detoxification and Recovery ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2017. Γηα
πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ηει. 2310 891295, e-mail:
pubrel@uom.edu.gr.

th

4 Moldova Business Week 2017
ηηο 2 έσο 6 Οθησβξίνπ 2017 δηνξγαλώλεηαη ζην Κηζηλάνπ ηεο Μνιδαβίαο από ηνλ Μνιδαβηθό Οξγαληζκό Δπελδύζεσλ θαη
ε
Πξνώζεζεο Δμαγσγώλ (Moldova Investment and Export Promotion Organization- MIEPO) ε 4 “Moldova Business Week 2017”. Γηα
πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζην ηειέθσλν (+373) 22273654 θαη ζην e-mail:
office@miepo.md

Ο κεγαιύηεξνο ζεζκόο επηβξάβεπζήο ησλ Διιήλσλ
ε

εμαγσγέσλ επηζηξέθεη γηα 6 ρξνληά!
ε

Γηα 6 ζπλερή ρξνληά, ε Έλσζε Γηπισκαηηθώλ
Τπαιιήισλ Οηθνλνκηθώλ & Δκπνξηθώλ Τπνζέζεσλ
(ΔΝΓΤ ΟΔΤ) ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθώλ ζε ζπλεξγαζία
κε ηελ Ethos Awards θαη ην νηθνλνκηθό θαη επελδπηηθό
πεξηνδηθό ΥΡΗΜΑ δηνξγαλώλνπλ ηα εμαγσγηθά βξαβεία
Greek
Exports
Awards
2017
(#gea17
http://exports.ethosawards.eu) , ζηε 1 Γεθεκβξίνπ 2017,
πξνθεηκέλνπ λα αλαδείμνπλ θαη λα επηβξαβεύζνπλ ηνπο
αλζξώπνπο, ηηο ηδέεο θαη ηηο ζπλεξγαζίεο κεηαμύ ησλ
θνξπθαίσλ εμαγσγηθώλ επηρεηξήζεσλ ηεο ρώξαο. Η
πνιπκειήο
Κξηηηθή
Δπηηξνπή,
κε
εμέρνπζεο
πξνζσπηθόηεηεο από ηνλ ζεζκηθό θαη επηρεηξεκαηηθό
θόζκν, θαζώο θαη ην θνηλό κε μερσξηζηή ςεθνθνξία, ζα
αλαδείμεη θαη θέηνο ηνπο «πξσηαγσληζηέο» πνπ νδεγνύλ
ηελ αλάπηπμε, κέζα από 19 ζπλνιηθά βξαβεία, ζε 4
δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο εμαγσγηθήο δξαζηεξηόηεηαο γηα
ην 2017. Σα θεηηλά Greek Exports Awards πξνζθαινύλ
όζεο επηρεηξήζεηο δηαζέηνπλ ηζρπξό όξακα θαη
επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο πνπ μεπεξλνύλ ηα ζύλνξα ηεο
ε
Διιάδαο, λα θαηαζέζνπλ ππνςεθηόηεηα κέρξη ηελ 6
Ννεκβξίνπ ζην http://exports.ethosawards.eu επηιέγνληαο
κεηαμύ ησλ θαηεγνξηώλ πνπ αληηζηνηρεί ζην έξγν θαη ηηο
δξαζηεξηόηεηεο ηεο. Ο ζεζκόο ησλ Greek Exports
Awards 2017 αλαδεηθλύεη ηα «θσηεηλά» παξαδείγκαηα ηνπ
επηρεηξείλ, κέζα από ηηο εμήο θαηεγνξίεο:
A: SPECIAL EXPORTS AWARDS
ν

1 : Top Greek Export Company 2017
ν
2 : Top Innovation in Export
ν
3 : Top Export Manager of the year
ν
4 : Honorary Export Distinction
Β: TOP EXPORT COMPANIES
B1. Top Industrial Export Company
B2. Top Services Export Company
B3. Top Manufacturing Export Company
B4. Top Trading Export Company
B5. Top Newly Established Export Company
C: TOP EXPORT BRANDS
C1. Top Branded Export Product
C2. Top Branded Export Service
C3. Top Export Company Brand
C4. Top Export Packaging
D: TOP EXPORT ASSISTANCE COMPANIES
D1. Top Export Assistance Application/IT system
D2. Top Export Assistance Maritime Services
D3. Top Export International Logistics & Transportation
D4. Top Export Banking Partner
D5. Top Export Insurance Partner
D6. Top Export Consultant
Γηα
πεξηζζόηεξεο
πιεξνθνξίεο
παξαθαιώ
επηθνηλσλήζηε:
Executive,

Ethos

Χριστίνα
Media

Τσούχλαρη,

S.A,

tsouchlari.c@ethosmedia.eu

τηλ.

210

Events
9984917,

ή κπνξείηε λα

επηζθεθηείηε ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ ζπλεδξίνπ
http://www.exports.ethosawards.eu/

Γηνξγάλσζε εζληθνύ πεξηπηέξνπ ζηελ Έθζεζε
Megavino
Γηνξγάλσζε εζληθνύ πεξηπηέξνπ κε ηε ζπκκεηνρή
ειιεληθώλ εηαηξεηώλ ηνπ θιάδνπ από Παξαζθεπή 20
Οθησβξίνπ έσο Γεπηέξα 23 Οθησβξίνπ 2017. Η Γηεζλήο
Έθζεζε Οίλσλ θαη Πνηώλ Megavino 2017 δηεμάγεηαη θάζε
ρξόλν ζηηο Βξπμέιιεο θαη είλαη ε ζεκαληηθόηεξε έθζεζε γηα
ην θξαζί ζην Βέιγην κε κεγάιε απήρεζε ζηηο Κάησ Υώξεο.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο επηθνηλσλήζηε κε ην e-mail:
f.zogopoulou@enterprisegreece.gov.gr.

πκκεηνρή κε εζληθό πεξίπηεξν ζηελ Έθζεζε Σξνθίκσλ
ANUGA
πκκεηνρή ζηελ Έθζεζε Σξνθίκσλ ANUGA κε εζληθό πεξίπηεξν
θαη κε ηε ζπκκεηνρή ειιεληθώλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ από ην
άββαην 7 Οθησβξίνπ έσο ηελ Σεηάξηε 11 Οθησβξίνπ 2017.
ηειέρε ηνπ θιάδνπ Δπελδύζεσλ ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ
ζπλαληήζεηο κε επηρεηξήζεηο κε ζθνπό ηελ πξνζέιθπζε
επελδύζεσλ. Η Γηεζλήο Έθζεζε ANUGA είλαη ε κεγαιύηεξε
επαγγεικαηηθή έθζεζε ηξνθίκσλ θαη πνηώλ ζην θόζκν θαη
πξνζειθύεη ηνλ κεγαιύηεξν αξηζκό μέλσλ εθζεηώλ θαη
επηζθεπηώλ. Γηνξγαλώλεηαη ζηελ Κνισλία, ζηνλ εθζεζηαθό ρώξν
COLOGNE EXHIBITION CENTRE θάζε δεύηεξε ρξνληά. Με δέθα
εμεηδηθεπκέλεο εκπνξηθέο εθζέζεηο ζε 10 αίζνπζεο θαη έλα
εθηεηακέλν πξόγξακκα ζπλεδξίσλ θαη εθδειώζεσλ, ε ANUGA
είλαη ην πην αλαγλσξηζκέλν γεγνλόο ζηελ παγθόζκηα βηνκεραλία
ηξνθίκσλ θαη πνηώλ θαη δίλεη ηνλ ηόλν ησλ κειινληηθώλ εμειίμεσλ
ζην ρώξν.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο επηθνηλσλήζηε κε ηα e-mail:
k.anagnostopoulou@enterprisegreece.gov.gr
ή
e.eliades@enterprisegreece.gov.gr.

Δγθύθιηνη – Απνθάζεηο ΑΑΓΔ
Από ηελ Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ Δζόδσλ έρνπλ απνζηαιεί
ζην Βηνηερληθό Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο θαη είλαη ζηε δηάζεζε
ησλ ελδηαθεξνκέλσλ νη παξαθάησ εγθύθιηνη – απνθάζεηο:
ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΥΗ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΟΓΧΝ
Οδεγίεο γηα ηελ ηήξεζε ηεισλεηαθώλ δηαδηθαζηώλ θαη
δηαηππώζεσλ ζην Α’ Σεισλείν Δηζαγσγώλ – Δμαγσγώλ
Θεζζαινλίθεο.
ΑΡ. ΠΡΧΣ. ΓΣΓ Α 1137431 ΔΞ 2017 | ΑΡ.ΠΡΧΣ. ΒΔΘ: 3564
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο: ηειέθσλν: 210 6987444, fax: 210
6987459, e-mail: dtd@2001.syzefxis.gov.gr , site: www.aade.gr ,
www.icisnet.gr

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Πξνύζα ηεο Σνπξθίαο
Σν Σνύξθηθν Πξνμελείν ζηε Θεζζαινλίθε καο ελεκεξώλεη όηη
κεηαμύ ησλ εκεξνκεληώλ 11-15 Οθησβξίνπ 2017 πξόθεηηαη λα
πξαγκαηνπνηεζεί Γηεζλήο Έθζεζε «AGRICULTURE, SEED,
SAPLINGS AND DAIR INDUSTRY FAIR» από ηε εηαηξεία
“TUYAP BURSA FUARCILIK A.S” θαη ζηελ Σνπξθία -BURSA- ζην
Bursa International Fair and Congress Center- κε ηελ
επηρνξήγεζε ηνπ ζρεηηδόκελνπ θνξέα εμαγσγήο. ηελ έθζεζε
πξνζθαινύληαη ηα ζηειέρε ησλ δηνηθήζεσλ ησλ εηαηξηώλ πνπ
δξαζηεξηνπνηνύληαη
ζηνπο
ηνκείο:
γεσξγία,
ζπόξνπο,
δελδξπιιίσλ θαη βηνκεραλία γάιαθηνο. Παξάιιεια κε ηελ έθζεζε
ππάξρεη εηδηθή νξγάλσζε από ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηώλ ηεο
Σνπξθίαο, ην νπνίν δηαξθεί 3 κέξεο θαη πεξηιακβάλεη επίζθεςε
ζηνλ εθζεζηαθό ρώξν θαζώο θαη ζπλαληήζεηο κε ηνπο
παξαγσγνύο- επηρεηξεκαηίεο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εκεξνκεληώλ
ηεο Έθζεζεο (10-13 Οθησβξίνπ 2017) ην Τπνπξγείν 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 (10-13 Οθησβξίνπ 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 έμνδα ηνπο. Οη εηαηξείεο πνπ ζέινπλ λα
ιάβνπλ κέξνο ζηελ έθζεζε λα κελ πξνβνύλ ζε πξνγξακκαηηζκό
ηνπ ηαμηδηνύ πξνηνύ ιάβνπλ ηελ ηειηθή έγθξηζε από ηε Πξεζβεία,
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 26/09/2017 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://Tuyap.com.tr/en/exhibition

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Πξνύζα ηεο Σνπξθίαο
Σν Σνύξθηθν Πξνμελείν ζηε Θεζζαινλίθε καο ελεκεξώλεη όηη
κεηαμύ ησλ εκεξνκεληώλ 25-28 Οθησβξίνπ 2017 πξόθεηηαη λα
πξαγκαηνπνηεζεί Γηεζλήο Έθζεζε «MARBLE, BLOCK AND
CONSTRUCTION MACHINERY FAIR» από ηε εηαηξεία “Tuyap
Bursa Fair Organization Inc. ” θαη ζηελ Σνπξθία -BURSA- ζην
Bursa International Fair and Congress Center- κε ηελ επηρνξήγεζε
ηνπ ζρεηηδόκελνπ θνξέα εμαγσγήο. ηελ έθζεζε πξνζθαινύληαη ηα
ζηειέρε ησλ δηνηθήζεσλ ησλ εηαηξηώλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη
ζηνπο ηνκείο: καξκάξνπ, θπζηθήο πέηξαο θαη κεραλεκάησλ.
Παξάιιεια κε ηελ έθζεζε ππάξρεη εηδηθή νξγάλσζε από ην
Τπνπξγείν Οηθνλνκηώλ ηεο Σνπξθίαο, ην νπνίν δηαξθεί 3 κέξεο θαη
πεξηιακβάλεη επίζθεςε ζηνλ εθζεζηαθό ρώξν θαζώο θαη
ζπλαληήζεηο κε ηνπο παξαγσγνύο- επηρεηξεκαηίεο. Καηά ηε
δηάξθεηα ησλ εκεξνκεληώλ ηεο Έθζεζεο (24-27 Οθησβξίνπ 2017)
ην Τπνπξγείν 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 (24-27 Οθησβξίνπ 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 έμνδα ηνπο. Οη εηαηξείεο πνπ ζέινπλ λα
ιάβνπλ κέξνο ζηελ έθζεζε λα κελ πξνβνύλ ζε πξνγξακκαηηζκό
ηνπ ηαμηδηνύ πξνηνύ ιάβνπλ ηελ ηειηθή έγθξηζε από ηε Πξεζβεία,
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 06/10/2017 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://www.blokmermerfuari.com/en/index.html

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε
ηεο Σνπξθίαο
Σν Διιελνηνπξθηθό Δκπνξηθό Δπηκειεηήξην ζε
ζπλεξγαζία κε ηε δηνξγαλώηξηα εηαηξία πξαγκαηνπνηνύλ
επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηα πιαίζηα ηεο έθζεζεο
«JEWELRY SHOW 2017» από 12-15 Οθησβξίνπ 2017
ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε ηεο Σνπξθίαο. Σν Δπηκειεηήξην
ζε ζπλεξγαζία κε ηε δηνξγαλώηξηα εηαηξία θαιύπηνπλ ην
θόζηνο ηνπ μελνδνρείνπ 4 ή 5 αζηέξσλ γηα 2 λύρηεο κε
πξσηλό, ην θόζηνο κεηαθνξάο από ην μελνδνρείν πξνο
ηνλ εθζεζηαθό ρώξν θαη αληηζηξόθσο θαζεκεξηλά,
δσξεάλ εηζηηήξην γηα ηελ είζνδν ζηελ έθζεζε, θαζώο θαη
ρξήζε ηεο αίζνπζαο VIP ηνπ εθζεζηαθνύ θέληξνπ γηα
επηρεηξεκαηηθέο ζπλαληήζεηο. Οη εηαηξείεο πνπ ζέινπλ λα
επηζθεθζνύλ ηελ αλσηέξσ έθζεζε παξαθαινύληαη λα
ζπκπιεξώζνπλ ηελ επηζπλαπηόκελε αίηεζε θαη λα ηελ
ζηείινπλ ζην e-mail: info@etee.gr. Με ηελ επηβεβαίσζε
ηεο ζπκκεηνρήο πξέπεη λα θαηαβιεζνύλ 100 €/ άηνκν γηα
ηελ θάιπςε ηκήκαηνο θόζηνπο ησλ εμόδσλ ηνπ
Δπηκειεηήξηνπ θαζώο θαη ησλ αθπξσηηθώλ ηνπ
μελνδνρείνπ. Με ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ εληύπνπ
ζπκκεηνρήο, παξαθαιώ λα καο απνζηείιεηε: Α)
Αληίγξαθν ηνπ δηαβαηεξίνπ ηνπ ππεπζύλνπ, Β)
Φσηνηππία επαγγεικαηηθήο θάξηαο. Σα κέιε ηνπ
Δπηκειεηεξίνπ κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε όζεο
εθζέζεηο επηζπκνύλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Η
θαηαβνιή γίλεηαη ζηελ ALPHA BANK ζηνλ ινγαξηαζκό
120002002011660 ( IBAN: GR 64 0140 1200 1200 0200
2011 660). Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζην ηει. 211
7000264-7, θαμ: 2110127466, e-mail: info@etee.gr
fairs@etee.gr , site: www.etee.gr

Γηεζλείο Δθζέζεηο
Δθζέζεηο ζηελ Διιάδα
ε

8 ΔΜΠΟΡΟΒΙΟΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΠΙΔΡΙΑ-ΚΔΝΣΡΙΚΗ
ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ
Πόιε : Καηεξίλε, Διιάδα
Ηκεξνκελία : 29 επηεκβξίνπ – 4 Οθησβξίνπ 2017
Δθζέκαηα : Γεληθή έθζεζε ,πξνώζεζεο πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ
Πιεξνθνξίεο: ηει: 23510 23211, 23510 24311, fax: 23510 25124,
email: champier@otenet.gr, site: www.champier.gr,
https://www.facebook.com/PieriaChamber/
KAVALAEXPO 2017
Πόιε : Νέα Καξβάιε, Διιάδα
Ηκεξνκελία : 6 – 11 Οθησβξίνπ 2017 (Πξνζεζκία ζπκκεηνρήο
έσο 31 Απγνύζηνπ)
Δθζέκαηα : Πξνώζεζε επηρεηξεκαηηθώλ ζπλεξγαζηώλ
Πιεξνθνξίεο: ηει: 2510 222212, fax: 23510 25124, site:
www.kavalaexpo.gr, www.kcci,gr
ε

33 ΔΜΠΟΡΟΒΙΟΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΔΩΡΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΓΤΣΙΚΗ
ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ
Πόιε : Δθζεζηαθό Κέληξν Κνδάλεο, Κνδάλε
Ηκεξνκελία : 07-11 Οθησβξίνπ 2017
Δθζέκαηα : Γεληθή έθζεζε ,πξνώζεζεο πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ
Πιεξνθνξίεο: ηει. 24610 45977
NOSTOS EXPO 2017
Πόιε : Ναύπαθηνο, Διιάδα
Ηκεξνκελία : 13-16 Οθησβξίνπ 2017
Δθζέκαηα : Δλαιιαθηηθόο ηνπξηζκόο
Πιεξνθνξίεο: ηει: 26340 38116, email: info@nostosexpo.gr, site:
www.nostosexpo.gr
ε

15 ΔΜΠΟΡΟΒΙΟΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΚΑΡΓΙΣΑ 2017
Πόιε : Καξδίηζα
Ηκεξνκελία : 13-17 Οθησβξίνπ 2017
Δθζέκαηα : Γεληθή Έθζεζε
Πιεξνθνξίεο: Σει: 2441022301, 2431033733, Fax: 2441022238,
Κηλ: 6936644492, E-mail: info@karditsacci.gr

OMAN OFFICE SHOW
Πόιε: Οκάλ
Ηκεξνκελία: 09 -11 Οθησβξίνπ 2017
Δθζέκαηα:ζρεδηαζκόο, δηαθόζκεζε γξαθείσλ,
εκπνξηθώλ ρώξσλ θαη μελνδνρείσλ
Πιεξνθνξίεο: http://www.eventseye.com/fairs/f-omanoffice-show-20902-1.html
BBB
Πόιε: Μάαζηξηρη, Οιιαλδία
Ηκεξνκελία: 09 -11 Οθησβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: θαηαλαισηηθή αιπζίδα
Πιεξνθνξίεο: site:
http://www.bbbmaastricht.nl/contact-bbb-team , ηει: 0031
(0)43 38 38 383
PROJECT IRAQ
Πόιε: Δξκπίι, Ιξάθ
Ηκεξνκελία: 9-12 Οθησβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: Γνκηθά Τιηθά
Πιεξνθνξίεο: http://www.project-iraq.com/
BOUW COMPLEET HARDENBERG
Πόιε: Άκζηεξληακ, Οιιαλδία
Ηκεξνκελία: 10-12 Οθησβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: Κιάδνο θαηαζθεπώλ
Πιεξνθνξίεο:
http://booking.evenementenhal.nl/nl/bouw-compleethardenberg-2017/hardenberg/exposant
PREMIERE VISION ISTANBYL FAIR
Πόιε: Κσλζηαληηλνύπνιε, Σνπξθία
Ηκεξνκελία: 11-12 Οθησβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: κόδα, έηνηκα ελδύκαηα
Πιεξνθνξίεο: ηει. 2310254460, θαμ: 2310254448, email: selanik@ekonomi.gov.tr , site:
http://www.istanbul.modakonferansi.com/

Γηαγσληζκνί ζηελ Διιάδα
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28/09/2017 ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΑΝΑΘΔΗ ΣΧΝ ΔΡΓΑΙΧΝ ΤΠΑΓΧΓΗ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΣΙ
ΠΡΟΣΤΠΔ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΓΔΜΔΤΔΙ ΣΗΛ.2313308154
03/10/2017 ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
ΡΑΜΜΑΣΧΝ ΣΗΛ.2413504379

10/10/2017 ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ
ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΓΤΟ ΑΤΣΟΜΑΣΧΝ ΤΡΟΜΔΝΧΝ ΘΤΡΧΝ ΣΟ Σ.Δ.Π ΣΟΤ
ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΣΗΛ.2313307195
11/10/2017 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΤΙΜΧΝ ΣΗΛ.2513351100
12/10/2017 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΚΡΟΤΛΙΚΧΝ ΔΝΓΤΗ ΣΗΛ.2103483161
12/10/2017 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΦΑΜΑΣΟ ΒΑΜΒΑΚΔΡΟΤ ΠΟΠΛΙΝΑ ΑΓΙΑΒΡΟΥΟΤ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΓΧΓΗ ΔΠΔΝΓΤΣΧΝ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΣΗΛ.2103483161
16/10/2017
ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ
ΓΗΜΟΙΟ
ΑΝΟΙΚΣΟ
ΚΟΙΝΟ
ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΧΝ ΓΑΝΣΙΧΝ
ΣΗΛ.2313324374
16/10/2017 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ
ΑΠΟΚΟΜΙΓΗ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΧΝ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ ΣΗΛ.2313304461
16/10/2017 ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ
ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 6.200 ΚΙΛΧΝ ΡΑΓΙΔΝΔΡΓΧΝ,ΣΟΞΙΚΧΝ,ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΚΑΙ
ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΧΝ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ ΣΤΠΟΤ ΑΛΛΑ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ
(Α.Δ.Α) ΣΗΛ.22313307195
19/10/2017 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΘΔΡΜΑΝΗ ΣΗΛ.2313320533
20/10/2017 ΑΝΟΙΚΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΧΝ ΚΑΤΙΜΧΝ ΚΙΝΗΗ ΓΙΑ ΣΑ ΤΠΗΡΔΙΑΚΑ
ΟΥΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΜΟΣΟΠΟΓΗΛΑΣΑ ΣΟΤ ΔΦΚΑ ΣΗΛ.2105213642
20/10/2017 ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΟΙΚΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΘΔΡΜΑΝΗ ΣΗΛ.2105213653
25/10/2017 ΑΝΟΙΥΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΓΡΧΝ ΚΑΤΙΜΧΝ ΣΗΛ.2713600461
25/10/2017 ΑΝΟΙΥΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΠΟΛΔΙΠΟΜΔΝΗ ΟΜΑΓΑ Β
"ΔΠΙΣΤΛΟ
ΓΙΑΚΟΜΟ
ΦΧΣΙΜΟΤ"
ΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΚΑΙ ΔΠΙΣΤΛΟΤ ΓΙΑΚΟΜΟΤ ΦΧΣΙΜΟΤ
ΣΗΛ.2310679141

Γ.Ν.Θ "Γ.ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ-Ο ΑΓΙΟ
ΓΗΜΗΣΡΙΟ"
ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΛΑΡΙΑΚΟΤΣΛΙΜΠΑΝΔΙΟ ΚΑΙ
ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΔΙΟ
Γ.Ν.Θ "Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ"

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΚΟΜΟΣΗΝΗ
"ΙΜΑΝΟΓΛΔΙΟ"
ΑΝΧΣΑΣΗ ΣΡΑΣΙΧΣΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ
ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΡΑΣΟΤ «ΘΗΔΑ»
ΑΝΧΣΑΣΗ ΣΡΑΣΙΧΣΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ
ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΡΑΣΟΤ "ΘΗΔΑ"
Γ.Ν.Θ. "Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ" Φ.Ν.Θ.

Γ.Ν.Θ "ΑΓΙΟ ΠΑΤΛΟ"
Γ.Ν.Θ. "ΓΔΧΡΓΙΟ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ"

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝ/ΚΗ
ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ
ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ
ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ
ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ
ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ
ΓΗΜΟ ΣΡΙΠΟΛΗ
ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ-ΓΗΜΟ
ΝΔΑΠΟΛΗ ΤΚΔΧΝ

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.

