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Βξαδηά ηνπ Δξεπλεηή 2017

Πξνζσξηλόο θαηάινγνο Γπλεηηθώλ Γηθαηνύρσλ θαη
Καηάινγνο κε ηε βαζκνινγηθή θαηάηαμε αηηήζεσλ
ρξεκαηνδόηεζεο εξεπλεηηθώλ έξγσλ ζηελ Παξέκβαζε ΙΙΙ,
ηνπ Α’ θύθινπ ηεο Γξάζεο «ΔΡΔΤΝΩ- ΓΗΜΙΟΤΡΓΩΚΑΙΝΟΣΟΜΩ»

Σελ Παξαζθεπή 29 επηεκβξίνπ 2017 θαη ψξεο 17:00 – 22:00,
ζην Μέγαξν Μνπζηθήο, ζα πξαγκαηνπνηεζεί εθδήισζε κε
ζέκα «Βξαδηά ηνπ Δξεπλεηή 2017», ε νπνία είλαη
κία πξσηνβνπιία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ζηφρν ηελ
εμνηθείσζε ηνπ θνηλνχ κε ηνλ θφζκν ηεο έξεπλαο.
Γηα
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο:
Site:
http://www.researchersnight.gr/

Αλαθνηλψζεθε ν Πξνζσξηλφο θαηάινγνο
Γπλεηηθψλ
Γηθαηνχρσλ θαη Καηάινγνο κε ηε βαζκνινγηθή θαηάηαμε
αηηήζεσλ
ρξεκαηνδφηεζεο
εξεπλεηηθψλ
έξγσλ
ζηελ
Παξέκβαζε ΗΗΗ, ηνπ Α’ θχθινπ ηεο Γξάζεο
«ΔΡΔΤΝΧΓΖΜΗΟΤΡΓΧ- ΚΑΗΝΟΣΟΜΧ». Ζ ζρεηηθή απφθαζε έρεη
αλαξηεζεί
ζηηο
ηζηνζειίδεο:
ηεο
ΔΤΓ
ΔΠΑλΔΚ
http://www.antagonistikotita.gr , ηνπ ΔΠΑ www.espa.gr, ηεο
ΓΓΔΣ www.gsrt.gr, ηεο ΔΤΓΔ ΔΣΑΚ www.eyde-etak.gr θαη ηνπ
ΒΔΘ www.veth.gov.gr . Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: e-mail:
infoepan@mou.gr, ηει. 8011136300.

Ο ξόινο ηεο Διιάδαο & Κύπξνπ ζηε ΝΑ Μεζόγεην:
Γεσπνιηηηθέο Πξνθιήζεηο
Σελ Γεπηέξα 2 Οθησβξίνπ 2017 θαη ψξα 13:30,
δηνξγαλψλεηαη απφ ηελ ΖΑΔΔ εκεξίδα κε ηίηιν «Ο ξφινο ηεο
Διιάδαο & Κχπξνπ ζηε ΝΑ Μεζφγεην: Γεσπνιηηηθέο
Πξνθιήζεηο», ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί, ζην μελνδνρείν
Electra Metropolis Athens. Πεξηζζφηεξνη απφ δέθα (10) εηδηθνί
ζα αληαιιάμνπλ ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηνλ γεσζηξαηεγηθφ θαη
εκπνξηθφ θιίκα θαη κέιινλ ηεο Διιάδαο θαη ηεο Κχπξνπ ζηνλ
ηνκέα ηεο ελέξγεηαο θαη ζα εμεηαζηεί ν ξφινο ησλ γεηηνληθψλ
ρσξψλ, φπσο ηεο Σνπξθίαο, Ηζξαήι, Ληβάλνπ θαη ησλ ινηπψλ
ρσξψλ ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ.
Γηα
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο:
Site:
https://www.haee.gr/haee-med-forum-2017

Μηα εβδνκάδα κε 28 βξαβεπκέλνπο επηζηήκνλεο κε Nobel
ζηε Υεκεία – Μηα γηνξηή γηα ηε Υεκεία
Σελ Σεηάξηε 4 Οθησβξίνπ 2017 θαη ψξα 10:00, ε Πξφεδξνο
ηνπ Σκήκαηνο Υεκείαο ηνπ ΑΠΘ θαζ. Θ. Υνιή θαη ν θαζ. Γ.
Μπηθηάξεο δηνξγαλψλνπλ εκεξίδα κε ηίηιν «Μηα εβδνκάδα κε
28 βξαβεπκέλνπο επηζηήκνλεο κε Nobel ζηε Υεκεία – Μηα
γηνξηή γηα ηε Υεκεία», ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην
Ακθηζέαηξν II (ΚΔΓΔΑ). Δπίηηκνο θαιεζκέλνο θαη θεληξηθφο
νκηιεηήο ηεο εκεξίδαο είλαη ν θαζεγεηήο Jean-Francois Lutz,
επηθεθαιήο ηνπ εξγαζηεξίνπ ζχλζεζεο πνιπκεξψλ ηνπ
Ηλζηηηνχηνπ Charles Sαdron ηνπ ηξαζβνχξγνπ, θαη έλαο απφ
ηνπο θνξπθαίνπο εξεπλεηέο ηνπ θφζκνπ. Ζ εκεξίδα ζα
νινθιεξσζεί κε πξνβνιή ηεο απνλνκήο ηνπ βξαβείνπ Νφκπει
Υεκείαο γηα ην 2017, ζε απεπζείαο κεηάδνζε.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο θαη ιεπηνκέξεηεο: E-mail:
info@chem.auth.gr , Σει: 2310 997680, Fax: 2310 997642.

Τπνρξεσηηθή Γηακεζνιάβεζε
–
Η κεγάιε ηνκή
Σν Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ θαη ν
Οξγαληζκφο Πξνψζεζεο Δλαιιαθηηθψλ Μεζφδσλ Δπίιπζεο
Γηαθνξψλ, κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ Κέληξνπ Γηακεζνιάβεζεο
Δ.Β.Δ.Α. θαη ηνπ Κέληξνπ Δπξσπατθήο Πιεξνθφξεζεο
Europe Direct Δ.Β.Δ.Α ζπλδηνξγαλψλνπλ Δλεκεξσηηθή
Δθδήισζε, γηα ηνλ ζεζκφ ηεο Γηακεζνιάβεζεο κε ηίηιν
«Τπνρξεσηηθή Γηακεζνιάβεζε – Ζ κεγάιε ηνκή», ε νπνία ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Σεηάξηε 4 Οθησβξίνπ 2017 θαη ψξα
18:00, ζην Μέγαξν ηνπ Δ.Β.Δ.Α. (ακθηζέαηξν Δξκήο –
Αθαδεκίαο 7, Αζήλα).
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο:
http://www.acci.gr/acci/articles/article.jsp?context=103&sectio
nid=104&articleid=11852

Thessaloniki Summit 2017
ηηο 5 θαη 6 Οθησβξίνπ 2017 δηνξγαλψλεηαη απφ ην χλδεζκν
Βηνκεραληψλ Βνξείνπ Διιάδνο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ πκεψλ
Γ. Σζνκψθνο ΑΔ, ην Διιελν-Ακεξηθαληθφ Δκπνξηθφ
Δπηκειεηήξην θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο,
ηεο ΓΔΘ – HELEXPO θαη ηνπ Enterprise Europe Network , ην
«Thessaloniki Summit 2017» ην νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεζεί
ζην πλεδξηαθφ Κέληξν Ησάλλεο Βειιίδεο.
Ζ χλνδνο
Κνξπθήο ηνπ 2017 ζηε Θεζζαινλίθε ζα ζπγθεληξψζεη κηα
νκάδα
πεξηθεξεηαθψλ
θαη
δηεζλψλ
εμέρνλησλ
εκπεηξνγλσκφλσλ θαη πνιηηηθψλ ηζπλφλησλ απφ φιν ηνλ
θφζκν. Θα ζπδεηήζνπλ δηάθνξεο πηπρέο ηεο πεξηθεξεηαθήο
πνιηηηθήο θαη ηε ζχλδεζή ηεο κε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη
ζα εμεηάζνπλ ηηο εκπεηξίεο ησλ ρσξψλ. Οη ζπκκεηέρνληεο ζα
ζπκπεξηιάβνπλ ηνπο ππεχζπλνπο ράξαμεο πνιηηηθήο, ηνπο
αθαδεκατθνχο, ηα ζηειέρε ηνπ ηνκέα C θαη ηνπο
επηρεηξεκαηηθνχο εκπεηξνγλψκνλεο γηα λα ζπδεηήζνπλ ηνλ
ζπλδπαζκφ πνιηηηθψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα βνεζήζνπλ ζην
«μεθιείδσκα» ηνπ ελάξεηνπ θχθινπ αλάπηπμεο θαη ζηελ
ελίζρπζε ηεο δπλακηθήο ζχγθιηζεο κε ηελ ΔΔ πνπ είλαη
θξίζηκεο ζεκαζίαο γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάθακςε ζηε
Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο:
http://www.thessalonikisummit.gr/
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Civil Society Summit
To

To Navarino Network (Thessaloniki), ην East- West Bridge
(Skopje) θαη ην Ηλζηηηνχην κειέηεο ησλ αλζξψπηλσλ
δηθαησκάησλ (Columbia University) δηνξγαλψλεη ζπλέδξην κε
ζέκα «Civil Society Summit». Σν ζπλέδξην ζα ιάβεη ρψξα ηελ
ε
1 Οθησβξίνπ 2017 θαη ψξα 9.30 ζην πλεδξηαθφ Κέληξν ηεο
Σξάπεδαο Πεηξαηψο (Καηνχλε 12-14, Θεζζαινλίθε). Γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηελ ηζηνζειίδα
http://navarinonetwork.org/?p=3961, ηει. 2310260322.

Freskon Greece
Σν Project Freskon Greece απνηειεί κηα πξσηνβνπιία ηεο
Γηεζλνχο Έθζεζεο Φξνχησλ θαη Λαραληθψλ Freskon. ηφρνο
ηνπ είλαη ε νκαδηθή νξγάλσζε θαη νκαδηθή παξνπζίαζε
ειιεληθψλ εηαηξεηψλ ηνπ θιάδνπ, ζε εθζέζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ
κέζα απφ έλα ηδηαίηεξν concept. Απψηεξνο ζθνπφο είλαη ε
θαζηέξσζε ηεο ηδέαο Freskon Greece σο αγγειηνθφξνο ησλ
πιενλεθηεκάησλ θαη δπλαηνηήησλ ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ
ζε δηεζλέο επίπεδν. Ζ νξγαλσηηθή εκπεηξία θαη ην δηεζλέο
δίθηπν ζπλεξγαηψλ ηεο Helexpo εμαζθαιίδνπλ ηελ δπλακηθή
εμέιημε απηνχ ηνπ project, ηφζν ζε πνηνηηθφ επίπεδν φζν θαη ζε
επίπεδν απνηειεζκάησλ γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Πξψηνο
ζηαζκφο είλαη ε Γηεζλήο Έθζεζε θξνχησλ θαη ιαραληθψλ Fruit
Attraction, ε νπνία ζα δηεμαρζεί απφ 18 έσο 20 Οθησβξίνπ
2017 ζηελ Μαδξίηε. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο θαη
ιεπηνκέξεηεο: E-mail: freskon@helexpo.gr , Σει: 2310 291161,
Fax: 2310 291554.

“HIGHER” – «Καιύηεξα Δξγαιεία Πνιηηηθήο γηα Έξγα
Τςειήο Καηλνηνκίαο
ζηηο Δπξσπατθέο Πεξηθέξεηεο»
Σελ Παξαζθεπή 6 Οθησβξίνπ 2017 ζην πλεδξηαθφ Κέληξν
“Νηθφιανο Γεξκαλφο” (Πεξίπηεξν 8 – ΓΔΘ) δηνξγαλψλεηαη,
απφ ηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη ην
Πεξηθεξεηαθφ Σακείν Αλάπηπμεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο,
αλνηθηή εθδήισζε (Intermediate Project Event) ηνπ έξγνπ
HIGHER - «Καιχηεξα Δξγαιεία Πνιηηηθήο γηα Έξγα Τςειήο
Καηλνηνκίαο ζηηο Δπξσπατθέο Πεξηθέξεηεο» κε ηε ζπκκεηνρή
ησλ εηαίξσλ ηνπ έξγνπ θαη αληίζηνηρσλ stakeholders απφ ηελ
Ηζπαλία, ηελ Ηηαιία, ηελ Πνξηνγαιία, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ηε
νπεδία, ηε ινβελία, ηε Ληζνπαλία αιιά θαη ηνπηθψλ θνξέσλ.
Σν Event κε ηίηιν “Regional / Interregional collaborations
adding value to the local ecosystems” έρεη σο ζηφρν λα
αλαδείμεη ηε ζεκαζία ηεο ζπλεξγαζίαο δεκφζηνπ / ηδησηηθνχ
ηνκέα γηα απνηειεζκαηηθέο θαηλνηφκεο πξσηνβνπιίεο πνπ ζα
κπνξνχλ λα πξνσζήζνπλ ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ
αληαγσληζηηθφηεηα ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Γειψζεηο
ζπκκεηνρήο έσο 02/10/2017. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο
θαη
ιεπηνκέξεηεο:
Site:
http://docs.google.com/forms/d/1W6KPWgNyRm2wB8F30MVCBgRNI9DIOfBIwtBMcDHzCA/edit
Δπηρεηξεκαηηθό πλέδξην ΔΔ-Δπξαζίαο-Κίλαο: «Υηίδνληαο
γέθπξεο από ηελ Αλαηνιή ζηε Γύζε»
Ο Οξγαληζκφο Enterprise Greece ζπλερίδνληαο ηηο δξάζεηο
ηνπ κε αληηθείκελν ηελ πξνψζεζε επελδπηηθψλ επθαηξηψλ θαη
ζπλεξγαζηψλ κε ρψξεο ηεο Δπξαζίαο θαη ηελ Κίλα,
ππνζηεξίδεη ην Δπηρεηξεκαηηθφ πλέδξην ΔΔ-Δπξαζίαο-Κίλαο
(EU-EURASIA-CHINA BUSINESS SUMMIT) κε ηίηιν
«Υηίδνληαο γέθπξεο απφ ηελ Αλαηνιή ζηε Γχζε» [ "Building
bridges from east to west"), ην νπνίν δηνξγαλψλεηαη απφ ηνλ
The Economist, ζε ζπλεξγαζία κε ην Greek Eurasian
Business Council θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Αζήλα ζηηο 910 Οθησβξίνπ 2017 (Divani Apollon Ρalace). To πλέδξην ζα
πεξηιακβάλεη θαη ελφηεηα κε παξάιιειεο ζπλαληήζεηο Β2Β
κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ, νη νπνίεο ζα δηεμαρζνχλ ζε εηδηθά
δηακνξθσκέλε αίζνπζα. Γηα λα δείηε ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη
λα πξνγξακκαηίζεηε ζπλάληεζε καδί ηνπο ζα πξέπεη λα
εγγξαθείηε ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή πιαηθφξκα (https://the-eueurasia-china-business-summit.b2match.io/) πνπ ιεηηνπξγεί
γηα ην ζθνπφ απηφ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ
ζπκκεηνρή ζαο ζηηο δηκεξείο ζπλαληήζεηο είλαη ε εγγξαθή
ζαο ζην πλέδξην κέζσ ηνπ δηνξγαλσηή. Πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο γηα ην πξφγξακκα θαη ηε δηαδηθαζία εγγξαθήο
ζαο ζην πλέδξην, κπνξείηε λα βξείηε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
δηνξγαλσηή(http://www.hazliseconomist.com/en/event/Eurasia
China Business Summit/overview), ηει. 2103355712/81, email:
a.michalopoulou@enterprisegreece.gov.gr,
c.angelopoulos@enterprisegreece.gov.gr.

Ση είλαη ν Αλνηρηόο Καηαπηζηεπηηθόο Λνγαξηαζκόο –
Escrow Acount ;
Ο Αλνηρηφο Καηαπηζηεπηηθφο Λνγαξηαζκφο είλαη έλαο
κεραληζκφο
πνπ
εμαζθαιίδεη
ζηνπο
δηθαηνχρνπο
πξνγξακκάησλ ΔΠΑ πξφζβαζε ζε πνζφ ίζν κε ηελ
πξνθαηαβνιή πνπ δηθαηνχληαη, ρσξίο λα απαηηείηαη ε ππνβνιή
εγγπεηηθήο
επηζηνιήο.
Ζ
ζχζηαζε
ηνπ
Αλνηρηνχ
Καηαπηζηεπηηθνχ Λνγαξηαζκνχ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ
θαη Γαλείσλ ζρεδηάζηεθε κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο
ξεπζηφηεηαο ηεο αγνξάο θαη ηε δηεπθφιπλζε ησλ Γηθαηνχρσλ.
Οη φξνη, νη πξνυπνζέζεηο θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα
ηε ζχζηαζε ηνπ Λνγαξηαζκνχ ζην Σακείν νξίζηεθαλ κε ηελ
ππ’ αξηζκφ 62550/2016 Απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ
Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ (ΦΔΚ Β 1738). Ζ
ρξήζε ηνπ Δscrow Αccount απφ ηνπο Γηθαηνχρνπο θξαηηθψλ
εληζρχζεσλ δελ είλαη ππνρξεσηηθή. Ο θάζε Γηθαηνχρνο
δχλαηαη είηε λα αμηνπνηήζεη ηνλ Αλνηρηφ Καηαπηζηεπηηθφ
Λνγαξηαζκφ, είηε λα αθνινπζήζεη ηελ παξαδνζηαθή δηαδηθαζία
ιήςεο ηεο πξνθαηαβνιήο ή θαη θαηαβνιήο ηεο επηρνξήγεζεο.
Άλνηγκα
ινγαξηαζκνύ
θαη
ρξεκαηνδόηεζεο ζε 3 βήκαηα

εθηακίεπζε

ηεο

Bήκα 1: Με ηελ ππνγξαθή ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο
ππαγσγήο ελφο Γηθαηνχρνπ ζε ρξεκαηνδνηηθφ πξφγξακκα,
ελεξγνπνηνχληαη θαη νη δηαδηθαζίεο ρξήζεο ηνπ Δscrow
Αccount.
Δηδηθφηεξα,
κεηά
απφ
αίηεκα
ηνπ
επελδπηή/Γηθαηνχρνπ, ζην νπνίν ζα δειψλεη ηε βνχιεζή ηνπ
γηα ρξήζε ηνπ escrow θαη ηε δήισζε πξνζρψξεζεο ζηε
ζχκβαζε, δεκηνπξγείηαη ζηνλ Δscrow Αccount, πνπ αθνξά ηε
δξάζε ζηελ νπνία έρεη εληαρζεί, ππν-ινγαξηαζκφο/κεξίδα ζην
φλνκά ηνπ.
Βήκα 2: Γηα ηελ απνδέζκεπζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, ν
Γηθαηνχρνο, αθνχ πξψηα έρεη νινθιεξψζεη έλα κέξνο ηνπ
επελδπηηθνχ ζρεδίνπ (θαζνξίδεηαη απφ ηνλ εθάζηνηε Οδεγφ
Δθαξκνγήο ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ πξνγξάκκαηνο), ζα πξέπεη
λα ππνβάιιεη ζην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Κξαηηθψλ
Δληζρχζεσλ (ΠΚΔ) αίηεκα επαιήζεπζεο - θαηαβνιήο ησλ
δαπαλψλ ηνπ, ζπλππνβάιινληαο ηα κεξηθψο εμνθιεκέλα
ηηκνιφγηα θαη ηπρφλ πνζνζηφ ηδησηηθήο ζπκκεηνρήο. Σν κε
εμνθιεκέλν πνζφ ησλ ηηκνινγίσλ ζα θαηαβιεζεί ζηε ζπλέρεηα
απφ ηνλ Αλνηθηφ Καηαπηζηεπηηθφ Λνγαξηαζκφ. Όζνλ αθνξά ηηο
Γξάζεηο ζηηο νπνίεο ην χςνο ηεο επηδφηεζεο αλέξρεηαη ζην
100%
("Νενθπήο
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα", "Δλίζρπζε
ηεο
Απηναπαζρφιεζεο Πηπρηνχρσλ Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο"),
ηα ηηκνιφγηα ζα είλαη κεξηθψο εμνθιεκέλα σο πξνο ηε κε
επηιέμηκε δαπάλε (π.ρ. ΦΠΑ). ε θάζε πεξίπησζε, ν
Γηθαηνχρνο ζα πξέπεη λα έρεη αζθαιηζηηθή θαη θνξνινγηθή
ελεκεξφηεηα.
Βήκα 3: Μεηά απφ έιεγρν ησλ πξνζθνκηζζέλησλ
δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηνλ Δλδηάκεζν Φνξέα Γηαρείξηζεο ΔΦΔΠΑΔ, δίλεηαη εληνιή ζην Σακείν λα απνδεζκεχζεη εθηακηεχζεη απφ ηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ Γηθαηνχρνπ ζπγθεθξηκέλν
πνζφ ππέξ θάζε παξφρνπ - πξνκεζεπηή ηνπ Γηθαηνχρνπ γηα
ινγαξηαζκφ ηνπ θαη κέρξη ην αλψηαην χςνο ηεο δεκφζηαο
δαπάλεο. Σα ρξήκαηα, δειαδή, δελ πηζηψλνληαη ζηνλ
Γηθαηνχρν, αιιά απ' επζείαο ζηνπο πξνκεζεπηέο ηνπ. ηε
ζπλέρεηα, ε εληνιή απνζηέιιεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή
ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ ΔΦΔΠΑΔ ζην Σακείν, πνπ
εθηειεί ηηο πιεξσκέο, θαηαβάιινληαο άκεζα ηα ζρεηηθά πνζά
ζηνπο ινγαξηαζκνχο, πνπ ηεξνχλ νη πάξνρνη - πξνκεζεπηέο
ηνπ Γηθαηνχρνπ ζε πηζησηηθά ηδξχκαηα.
Πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο:https://www.espa.gr/el/Pages/EscrowAccount.as
px
International Scientific Conference on '' Energy and
Climate Change ''
νπ

Σν Γίθηπν ΠΡΟΜΖΘΔΑ αλαθνίλσζε ηελ δηνξγάλσζε ηνπ 10
Γηεζλνχο πλεδξίνπ Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθψλ πλζεθψλ ζηηο
11-12-13 Οθησβξίνπ 2017 ζηελ Αζήλα. Γιψζζα πνπ ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ην ζπλέδξην είλαη ε αγγιηθή.
Γηα
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο:
site:
www.kepa.uoa.gr,
emal:epgsec@kepa.uoa.gr

Έλαξμε 52σλ Γεκεηξίσλ
Ο

Ο Γήκαξρνο Θεζζαινλίθεο Γηάλλεο Μπνπηάξεο, ε Αληηδήκαξρνο
Πνιηηηζκνχ & Σερλψλ Έιιε Υξπζίδνπ, ν Πξφεδξνο ηεο ΓΔΘHelexpo, Σάζνο Σδήθαο ε Γηεπζχληξηα ηνπ Κξαηηθνχ Μνπζείνπ
χγρξνλεο Σέρλεο Μαξία Σζαληζάλνγινπ θαη ε θαιιηηερληθή
επηηξνπή ησλ 52σλ Γεκεηξίσλ, ζαο πξνζθαινχλ ζηα εγθαίληα
ηεο έθζεζεο «Revolution In Art» πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ
1/10/2017 ζηηο 20.00 ζην πεξίπηεξν 2 ηεο Γ.Δ.Θ. Θα
αθνινπζήζεη opening Party. Τπφ ηελ αηγίδα ηνπ ξσζηθνχ
πξνμελείνπ. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: dimitria.thessaloniki.gr.

Γηεζλέο Forum επηρεηξεκαηηθώλ ζπλαληήζεσλ ζηνλ ηνκέα
ησλ Δλεξγεηαθώλ Σερλνινγηώλ
Γηεζλέο Forum επηρεηξεκαηηθψλ ζπλαληήζεσλ ζηνλ ηνκέα ησλ
Δλεξγεηαθψλ Σερλνινγηψλ δηνξγαλψλνπλ ηα δίθηπα C-Energy
2020 (Energy) θαη NUCL-EU 2020 (Euratom) ησλ Δζληθψλ
εκείσλ Δπαθήο ζηνλ Οξίδνληα 2020, κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ
επξσπατθνχ δηθηχνπ Enterprise Europe Network ζηηο 24
Οθησβξίνπ 2017 ζηηο Βξπμέιιεο (Βέιγην). Θεκαηηθά πεδία ηεο
εθδήισζεο είλαη ε ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα, ε παξαγσγή
ελέξγεηαο κε ρακειέο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, νη
έμππλεο πφιεηο θαη ε ππξεληθή ελέξγεηα. Οη ελδηαθεξφκελνη
θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηε ζρεηηθή ειεθηξνληθή θφξκα
ζπκκεηνρήο θαη λα ππνβάινπλ ην πξνθίι ηνπο κέρξη ηηο 13
Οθησβξίνπ 2017. Ζ ζπκκεηνρή ζηελ εθδήισζε επηρεηξεκαηηθψλ
ζπλαληήζεσλ είλαη δσξεάλ. Σα έμνδα κεηαθίλεζεο θαη δηακνλήο
επηβαξχλνπλ
ηνπο
ζπκκεηέρνληεο.
Γηα
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κε ην
Δζληθφ Κέληξν Σεθκεξίσζεο (Υξηζηηάλα ηακπέθνπ, ηει.: 210
7273954, e-mail: schris@ekt.gr).

Δπηρεηξεκαηηθή Απνζηνιή ζηελ Νόηηα Αθξηθή
Ζ Β8 Γηεχζπλζε Δπηρεηξεκαηηθήο Αλάπηπμεο ηνπ Τπνπξγείνπ
Δμσηεξηθψλ καο ελεκέξσζε φηη ε Δπηρεηξεκαηηθή Απνζηνιή ζε
Νφηηα Αθξηθή, Μνδακβίθε θαη Μπνηζνπάλα, ε νπνία αλαβιήζεθε
ζηηο 15.09.2017, δηνξγαλψλεηαη εθ λένπ απφ ηνλ ΔΒ θαη ην
Διιελν-αθξηθαληθφ Δπηκειεηήξην, ζε ζπλεξγαζία κε ην ΤΠΔΞ,
κεηαμχ 30 Οθησβξίνπ – 4 Ννεκβξίνπ 2017. Μπνξείηε λα δείηε ην
πξνζρέδην
ηνπ
πξνγξάκκαηνο
ζην:
Site:
https://drive.google.com/file/d/0Bx_D4fCZWHh0aGIDem1mNXVp
dkk/view θαη λα ζπκπιεξψζεηε θφξκα ζπκκεηνρήο ζην: Site:
https://docs.google.com/forms/d/1OOXHjrCHEddXCtVVvmLEAATKB_zQ9XvGLYIW4A4HM8/viewf
orm?edit_requested=true.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε κε
ηελ θα. Βίθπ Μαθξπγηάλλε, Associate Advisor – Export Ready:
Σει: 211 5006121, E-mail: vmakrigianni@sev.org.gr .

ΑΑΓΔ: Γηεπθξηλίζεηο γηα ηελ πξνθαηαβνιή θόξνπ ζε
πεξίπησζε δηαθνπήο εξγαζηώλ αηνκηθήο επηρείξεζεο
ηηο ΓΟΤ, πξνθεηκέλνπ λα «ζβήζνπλ» ηελ πξνθαηαβνιή θφξνπ
πνπ ηνπο έρεη βεβαησζεί, ζα πξέπεη λα απεπζπλζνχλ νη
επαγγεικαηίεο πνπ έρνπλ ιάβεη ζρεηηθφ εηδνπνηεηήξην, αιιά
έρνπλ ήδε θάλεη δηαθνπή εξγαζηψλ. Με εγθχθιηφ ηεο ε
Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ Δζφδσλ (ΓΔΑΦ 1140965 ΔΞ 2017)
δηεπθξηλίδεη φηη ζε πεξίπησζε δηαθνπήο εξγαζηψλ αηνκηθήο
επηρείξεζεο θαη φηαλ δελ έρεη ππνβιεζεί εθ λένπ έλαξμε
εξγαζηψλ κέρξη ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο, δελ βεβαηψλεηαη
πξνθαηαβνιή θφξνπ, θαζφζνλ δελ πθίζηαηαη εηζφδεκα.
Πξφθεηηαη γηα αξθεηνχο επηρεηξεκαηίεο, νη νπνίνη ζα πξέπεη λα
απεπζπλζνχλ ζηελ εθνξία κε ην έληππν ηεο δηαθνπήο εξγαζηψλ,
πξνθεηκέλνπ λα δηεπζεηεζεί ε ππφζεζή ηνπο θαη λα δηαγξάςνπλ
ηελ πξνθαηαβνιή.

Σα Δπηκειεηήξηα ζηελ ςεθηαθή επνρή
ηηο 25-26 Οθησβξίνπ 2017 ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηε Βαξθειψλε ην
ν
3 Οηθνλνκηθφ Φφξνπκ ησλ Δπξσεπηκειεηεξίσλ (EEF 2017). Καηά ηε
δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ηνπ, ζηηο νπνίεο αλακέλεηαη επξεία ζπκκεηνρή
πξνέδξσλ, κειψλ δηνηθήζεσλ θαη εθπξνζψπσλ ησλ επξσπατθψλ
εζληθψλ, πεξηθεξεηαθψλ θαη ηνπηθψλ Δκπνξηθψλ Δπηκειεηεξίσλ, ζα
δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ εμέιημε θαη ζην
κέιινλ ηνπ Δπηκειεηεξηαθνχ Θεζκνχ, κέζσ ηεο ζπδήηεζεο λέσλ
πξαθηηθψλ θαη θαηλνηφκσλ ππεξεζηψλ γηα ηα Δπηκειεηήξηα θαη ηα
κέιε ηνπο. Σν EEF 2017 απνηειεί κηα πξψηεο ηάμεσο επθαηξία γηα ηελ
αληαιιαγή ηδεψλ θαη βέιηηζησλ πξαθηηθψλ, γηα ηελ θαιχηεξε
αληηκεηψπηζε ησλ θνηλψλ πξνθιήζεσλ πνπ θαιείηαη λα δηαρεηξηζηεί ην
επηκειεηεξηαθφ
δίθηπν,
ιακβαλνκέλσλ
ππφςε
ησλ
θνηλσληθννηθνλνκηθψλ ηάζεσλ ηνπ 21νπ αηψλα νη νπνίεο πξνθχπηνπλ
απφ ηελ Φεθηαθή Δπνρή. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο
επηθνηλσλήζηε κε ην ηειέθσλν 210 33871059 (-06), fax: 36.22.320, email: keeuhcci@uhc.gr, site: http://www.uhc.gr.

NOSTOS EXPO - FORUM 2017
ε

ην Γήκν Ναππαθηίαο δηνξγαλψλεηαη ε 2 Έθζεζε θαη
Φφξνπκ γηα ηνλ Δλαιιαθηηθφ Σνπξηζκφ «NOSTOS EXPO FORUM 2017». Ζ δηνξγάλσζε απηή ζα πξαγκαηνπνηεζεί
θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 13 έσο 16 Οθησβξίνπ 2017. Σν
Δπηκειεηήξην Αηησιναθαξλαλίαο ζηεξίδεη νξγαλσηηθά απηή
ηελ έθζεζε θαη θαιεί φζνπο ην επηζπκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ. Γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο επηζθεθηείηε ηελ ηζηνζειίδα
www.etakcci.gr ή κέζσ e-mail: contact@epimetol.gr ή κέζσ
ηειεθψλνπ 26410 74500θαη θαμ 26410 22590.
Composite Summit Turkey
ηηο 5 - 7 Οθησβξίνπ 2017 ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ην ζπλέδξην «Composite Summit Turkey».
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: Site: http://www.turkkompozit.org/en/home

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε ηεο
Σνπξθίαο
Σν Διιελνηνπξθηθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία
κε ηε δηνξγαλψηξηα εηαηξία πξαγκαηνπνηνχλ επηρεηξεκαηηθή
απνζηνιή ζηα πιαίζηα ηεο έθζεζεο «Eurasia Packaging»
ζηα πιαίζηα ηεο αλσηέξσ εθζέζεσο απφ 2 Ννεκβξίνπ 2017
έσο 5 Ννεκβξίνπ 2017 ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ηεο
Σνπξθίαο ζην “Tuyap Istanbul Fai & Congress Center. Σν
Δπηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία κε ηε δηνξγαλψηξηα εηαηξία
θαιχπηνπλ ην θφζηνο ηνπ μελνδνρείνπ 4 ή 5 αζηέξσλ γηα 2
λχρηεο κε πξσηλφ, ην θφζηνο κεηαθνξάο απφ ην μελνδνρείν
πξνο ηνλ εθζεζηαθφ ρψξν θαη αληηζηξφθσο θαζεκεξηλά,
δσξεάλ εηζηηήξην γηα ηελ είζνδν ζηελ έθζεζε, θαζψο θαη
ρξήζε ηεο αίζνπζαο VIP ηνπ εθζεζηαθνχ θέληξνπ γηα
επηρεηξεκαηηθέο ζπλαληήζεηο. Οη εηαηξείεο πνπ ζέινπλ λα
επηζθεθζνχλ
ηελ αλσηέξσ έθζεζε θαη πλέδξην
παξαθαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ επηζπλαπηφκελε
αίηεζε θαη λα ηελ ζηείινπλ ζην e-mail: info@etee.gr. Με ηελ
επηβεβαίσζε ηεο ζπκκεηνρήο πξέπεη λα θαηαβιεζνχλ 100 €/
άηνκν γηα ηελ θάιπςε ηκήκαηνο θφζηνπο ησλ εμφδσλ ηνπ
Δπηκειεηήξηνπ θαζψο θαη ησλ αθπξσηηθψλ ηνπ μελνδνρείνπ.
Σα κέιε ηνπ Δπηκειεηεξίνπ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε
φζεο εθζέζεηο επηζπκνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Ζ
θαηάζεζε γίλεηαη ζηελ ALPHA BANK ζηνλ ινγαξηαζκφ
120002002011660 ( IBAN: GR 64 0140 1200 1200 0200
2011 660). Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην ηει. 211
7000264-7, θαμ: 2110127466, e-mail: info@etee.gr ,
fairs@etee.gr , site: www.etee.gr.

Δπηρεηξεκαηηθά Νέα

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζην Κνηδαέιη ηεο Σνπξθίαο
Σν Σνχξθηθν Πξνμελείν ζηε Θεζζαινλίθε καο ελεκεξψλεη φηη
κεηαμχ ησλ εκεξνκεληψλ 02-03 Ννεκβξίνπ 2017 πξφθεηηαη λα
πξαγκαηνπνηεζεί
Δθδήισζε
«MATCH
4
INDUSTRY
BUSINESS MATCHING EVENT» απφ ΣΟ KOCAELI
CHAMBER OF INDUSTRY θαη ζηελ Σνπξθία -Kocaeli- - κε ηελ
επηρνξήγεζε ηνπ ζρεηηδφκελνπ θνξέα εμαγσγήο. ηελ
εθδήισζε πξνζθαινχληαη ηα ζηειέρε ησλ δηνηθήζεσλ ησλ
εηαηξηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο: νρεκάησλ,
κεηάιισλ θαη κεραλεκάησλ, πιαζηηθά, ειαζηηθά, ρεκηθψλ ,
θαηαζθεπή θαη δνκηθά πιηθά, ελέξγεηα, πεξηβάιινλ, ειεθηξηθά –
ειεθηξνληθά, ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη γπλαηθεία
επηρεηξεκαηηθφηεηα. Παξάιιεια κε ηελ εθδήισζε 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 (01-04 Ννεκβξίνπ 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 (01-04 Ννεκβξίνπ 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 ηελ 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 18/10/2017 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://match4industry.com/en/default.aspx

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε ηεο
Σνπξθίαο
Σν Σνχξθηθν Πξνμελείν ζηε Θεζζαινλίθε καο ελεκεξψλεη φηη
κεηαμχ ησλ εκεξνκεληψλ 9-11 Ννεκβξίνπ 2017 πξφθεηηαη λα
πξαγκαηνπνηεζεί
Γηεζλήο
Έθζεζε
«POLYURETHANE
INDUSTRY EXHIBITION» απφ ηε εηαηξεία “Artkim Fuarcilik” θαη
ζηελ Σνπξθία -ISTANBUL- ζην Istanbul Expo Center- κε ηελ
επηρνξήγεζε ηνπ ζρεηηδφκελνπ θνξέα εμαγσγήο. ηελ έθζεζε
πξνζθαινχληαη ηα ζηειέρε ησλ δηνηθήζεσλ ησλ εηαηξηψλ πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο: Υεκηθά πνιπνπξεζάλεο,
κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκφο πνιπνπξεζάλεο, εθαξκνγέο θαη
θφιιεο. 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 (8-11 Ννεκβξίνπ 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 (8-11 Ννεκβξίνπ 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 ηελ 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
17/10/2017
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.putecheurasia.com/.

ΑΙΓΤΠΣΟ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδνο ζην Κάηξν απέζηεηιε Δηήζηα
Έθζεζε γηα ηελ αηγππηηαθή νηθνλνκία θαη ηηο δηκεξείο
νηθνλνκηθέο θαη εκπνξηθέο ζρέζεηο Διιάδνο – Αηγχπηνπ ην
2016. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη
κπνξνχλ λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ
ΟΔΤ ηεο Διιάδαο ζην Κάηξν (www.agora.mfa.gr/eg50) ,
email: ecocom-cairo@mfa.gr ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ
www.veth.gov.gr .
ΑΓΓΛΙΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδνο ζην Λνλδίλν απέζηεηιε ζηνηρεία
αγνξάο γπλαηθείαο έλδπζεο ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ
λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο
Διιάδαο ζην Λνλδίλν (www.agora.mfa.gr/gb66), email:
ecocom.london@mfa.gr ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ
www.veth.gov.gr.
ΙΑΠΩΝΙΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζην Σφθπν, απέζηεηιε ζπλνπηηθή
έξεπλα αγνξάο κε ζέκα «Ζ Ηαπσληθή αγνξά ειηψλ».
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ
λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο
Διιάδαο ζην Σφθπν (www.agora.mfa.gr/jp70) ή ζηνλ online
επηρεηξεκαηηθφ νδεγφ ηνπ Γξαθείνπ ηεο Πξεζβείαο
www.japan-greece-business.gr,
email:
ecocomtokyo@mfa.gr ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ: www.veth.gov.gr.
ΙΠΑΝΙΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε Μαδξίηε, απέζηεηιε
ελεκεξσηηθφ δειηίν γηα ηελ Γηεζλή Έθζεζε Κνζκήκαηνο
ζηελ Ηζπαλία (Feria de Madrid,, ΜΑΓΡΗΣΖ,20-24.09.2017).
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ
λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο
Διιάδαο ζηε Μαδξίηε: www.agora.mfa.gr/es73, e-mail:
ecocom-madrid@mfa.gr, ηειέθσλν +34915644592, fax:
+34915645932
ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ
www.veth.gov.gr.
ΙΡΑΚ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ζην
Δξκπίι ηεο Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε Βαγδάηε, απέζηεηιε
Δλεκεξσηηθφ Γειηίν γηα ηηο Οηθνλνκηθέο θαη Δπηρεηξεκαηηθέο
Δηδήζεηο γηα ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2017.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ
λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο
Διιάδαο ζην Δξκπίι (www.agora.mfa.gr/iq122), email:
ecocom-erbil@mfa.gr ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ
www.veth.gov.gr.
ΠΓΓΜ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηα θφπηα, απέζηεηιε Γειηίν
νηθνλνκηθήο θαη επηρεηξεκαηηθήο επηθαηξφηεηαο γηα ηελ
ΠΓΓΜ Νν6/ 25 επηεκβξίνπ 2017.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ
λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο
Διιάδαο ζηα θφπηα: Site: www.agora.mfa.gr
, e-mail:
ecocom-skopje@mfa.gr
ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ
www.veth.gov.gr

Δθζέζεηο ζηελ Διιάδα

Γηεζλείο Δθζέζεηο (πλέρεηα)

KAVALAEXPO 2017
Πόιε : Νέα Καξβάιε, Διιάδα
Ηκεξνκελία : 6 – 11 Οθησβξίνπ 2017
Δθζέκαηα : Γεληθή Έθζεζε
Πιεξνθνξίεο: ηει: 2510 222212, fax: 23510 25124, site:
www.kavalaexpo.gr, www.kcci,gr

THE INTERNATIONAL EXHIBITION FOR
TRANSPORTTATION, MARITIME, LOGISTICS, PORTS
& SHIPPING (FAROS), ME AFRICA RAIL SHOW
Πόιε: Κάηξν, Αίγππηνο
Ηκεξνκελία: 11-13 Οθησβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: κεηαθνξέο, λαπηηιία, logistics, λαπηηιηαθά
έξγα αλάπηπμεο
Πιεξνθνξίεο: site: http://www.pharos-event.com/en-us/,
e-mail: info@pharos-event.com, ηει. +202 262 27 471/2,
fax: +202 262 27 473

ε

33 ΔΜΠΟΡΟΒΙΟΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΔΩΡΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΓΤΣΙΚΗ
ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ
Πόιε : Δθζεζηαθφ Κέληξν Κνδάλεο, Κνδάλε
Ηκεξνκελία : 07-11 Οθησβξίνπ 2017
Δθζέκαηα : Γεληθή έθζεζε ,πξνψζεζεο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ
Πιεξνθνξίεο: ηει. 24610 45977
NOSTOS EXPO 2017
Πόιε : Ναχπαθηνο, Διιάδα
Ηκεξνκελία : 13-16 Οθησβξίνπ 2017
Δθζέκαηα : Δλαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο
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
Η

1 ΓΙΔΘΝΗ ΜΔΟΓΔΙΑΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ - MITE
Πόιε : Παηαλία, Αηηηθή Διιάδα
Ηκεξνκελία : 19 - 22 Οθησβξίνπ 2017
Δθζέκαηα : ηνπξηζκφο – πξντφληα θαη ππεξεζίεο
Πιεξνθνξίεο: email: info@mite.gr, site: www.mite.gr
Η

32 ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΚΟΜΗΜΑΣΟ, ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ,
ΠΟΛΤΣΙΜΩΝ ΛΙΘΩΝ, ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ, ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ
Πόιε : Θεζζαινλίθε, ΓΔΘ - helexpo
Ηκεξνκελία : 21-23 Οθησβξίνπ 2017
Δθζέκαηα : Κνζκήκαηα , σξνιφγηα, πνιχηηκνη ιίζνη, κεραλήκαηα,
εμνπιηζκνί
Πιεξνθνξίεο: ηει: 2310291111, fax: 2310 284732, site:
www.helexpo.gr
ε

8 ΠΑΓΚΡΗΣΙΑ ΔΚΘΔΗ “ΚΡΗΣΗ: Η ΜΔΓΑΛΗ ΤΝΑΝΣΗΗ”
Πόιε : ΓΔΘ, Θεζζαινλίθε
Ηκεξνκελία : 28 Οθησβξίνπ – 5 Ννεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα : Σνπηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο
Πιεξνθνξίεο: site: www.pagkritiaekthesi.gr , ηει: 2810 213318

Γηεζλείο Δθζέζεηο
OFFSHORE ENERGY
Πόιε: Άκζηεξληακ, Οιιαλδία
Ηκεξνκελία: 9-11 Οθησβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: Τπεξάθηηα ελέξγεηα
Πιεξνθνξίεο: https://www.offshore-energy.biz/
ENERGIE
Πόιε: Υεξηνγθεκπφο, Οιιαλδία
Ηκεξνκελία: 10-12 Οθησβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: Δλέξγεηα
Πιεξνθνξίεο: http://www.energievakbeurs.nl/en/contact/contact/
FASHION CONFERENCE
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ηκεξνκελία: 11-12 Οθησβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: κφδα, έηνηκα ελδχκαηα
Πιεξνθνξίεο: ηει. 2310254460, θαμ: 2310254448, e-mail:
selanik@ekonomi

FRANKFURTERBUCHMESSE
Πόιε: Φξαλθθνχξηε, Γεξκαλία
Ηκεξνκελία: 11-15 Οθησβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: βηβιίν
Πιεξνθνξίεο:site:www.buchmesse.de
BURSA AGRICULTURE 2017
Πόιε: Πξνχζα, Σνπξθία
Ηκεξνκελία: 11 -15 Οθησβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: αγξνηηθά πξντφληα
Πιεξνθνξίεο: http://tuyap.com.tr/en/exhibitions/bursaagriculture-2017-buras-15th-international-agriculturesaplings-and-dairy-industry-fair#scope-of-the-fair
KAMPEER & CARAVAN JAARBEURS
Πόιε: Οπηξέρηε, Οιιαλδία
Ηκεξνκελία: 11 -15 Οθησβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: Δίδε Κάκπηλγθ
Πιεξνθνξίεο: https://kampeerbeurzen.nl/kampeercaravan-jaarbeurs
PAINTEXPO EURASIA
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ηκεξνκελία: 12-14 Οθησβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: Σερλνινγία βηνκεραληθήο επίζηξσζεο
Πιεξνθνξίεο:
http://www.paintexpoeurasia.com/en/paintexpoeurasia3.html
INTERNATIONAL SURFACE TREATMENT,
GALVANIZING CHEMICALS AND TECHNOLOGIES
EXHIBITION
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ηκεξνκελία: 12-14 Οθησβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: βηνκεραλία αινπκηλίνπ θαη γαιβαληθήο,
βηνκεραλία πελίσλ, επίζηξσζε ζσιήλσλ, βηνκεραλία
ζηδήξνπ θαη ράιπβα, ηνκέαο ελέξγεηαο, επίζηξσζε
εξγαζηεξίσλ, αεξνπνξηθή βηνκεραλία, ζέξκαλζε, ςχμε
θαη εμαεξηζκφο, θιεηδαξηέο πφξηαο θαη κεληεζέδεο,
βηνκεραλία επίπισλ (κεηαιιηθά εμαξηήκαηα), θνπδίλα,
αμεζνπάξ κπάληνπ, ηνκέαο θεξακηθήο,
θισζηνυθαληνπξγία (κεηαιιηθά αμεζνπάξ)
Πιεξνθνξίεο: ηει. 2310254460, θαμ: 2310254448, email: selanik@ekonomi.gov.tr , site:
http://www.stteurasia.com/
JEWELRY SHOW 2017
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ηκεξνκελία: 12-15 Οθησβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: θνζκήκαηα
Πιεξνθνξίεο:
http://october.istanbuljewelryshow.com/en/Page/12/home
.aspx
TTGINCONTRI
Πόιε: Ρψκε, Ηηαιία
Ηκεξνκελία: 13 – 15 Οθησβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: επίπισζε / δηαθφζκεζε θαη εμνπιηζκφ γηα
εμσηεξηθνχο ρψξνπο
Πιεξνθνξίεο: www.ttgincontri.it, www.agora.mfa.gr/it75

Γηαγσληζκνί ζηελ Διιάδα
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02/10/2017 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΑΝΑΘΔΖ ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ
ΦΤΞΖ-ΘΔΡΜΑΝΖ
ΣΟ
ΚΣΗΡΗΟ
ΣΖ
ΑΡΗΣΟΣΔΛΟΤ
16
ΣΖΛ.2313320556
02/10/2017 ΓΖΜΟΗΟ ΠΛΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΔΚΜΗΘΧΖ ΣΟΤ ΗΥΘΤΟΣΡΟΦΔΗΟΤ "ΠΑΠΑ" ΝΑΤΣΗΚΟΤ ΟΥΤΡΟΤ
ΑΡΑΞΟΤ ΣΖΛ.2103829575
06/10/2017 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΗΑΣΡΗΚΟΤ ΡΟΤΥΗΜΟΤ ΣΖΛ.2695360606
06/10/2017 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΡΑΜΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΔΣΔΤΔΧΝ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ
ΥΡΖΖ ΣΖΛ.2695360606
09/10/2017 ΑΝΟΗΚΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΟΤ ΚΑΤΗΜΟΤ ΣΖΛ.2108705010/8705013
10/10/2017 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΛΗΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ
(ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΗ ΤΠΟΛΟΓΗΣΔ) ΣΖΛ.2310515960
10/10/2017 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ ΔΚΣΤΠΧΖ ΦΧΣΟΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΜΔ
ΣΑΤΣΟΥΡΟΝΖ
ΠΑΡΑΥΧΡΖΖ
ΤΝΟΓΟΤ
ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ
(ΓΤΟ
ΦΧΣΟΑΝΣΗΓΡΑΦΗΚΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ) ΣΖΛ.2313308154
10/10/2017 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΑΛΧΗΜΟΤ ΔΝΓΟΚΟΠΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ΣΖΛ.2313308154
10/10/2017 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΓΤΟ ΔΗΓΗΚΧΝ ΚΛΗΝΧΝ Μ.Δ.Θ. ΣΖΛ.2413504379

10/10/2017
ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΝΟ ΦΧΣΟΣΤΠΗΚΟΤ-ΔΚΣΤΠΧΣΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ
ΣΖΛ.2695360606
11/10/2017 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΝΟ ΜΗΚΡΟΚΟΠΗΟΤ ΣΖΛ.2313308154
12/10/2017 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΥΑΡΣΗΧΝ ΦΛΟΤΡΟΚΔΗΝΖ ΣΖΛ.2313320529
12/10/2017 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΝΟ
ΦΑΞ ΚΑΗ ΓΔΚΑ ΠΟΛΤΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ/ΔΚΣΤΠΧΣΧΝ ΣΖΛ.2313320529
16/10/2017 ΑΝΟΗΚΣΟ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΘΔΡΜΑΝΖ ΚΑΗ ΚΗΝΖΖ
ΣΖΛ.2132054117
17/10/2017 ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΗΑΣΡΗΚΟΤ ΤΓΡΟΤ ΟΞΤΓΟΝΟΤ ΣΖΛ.2521350222,228
19/10/2017 ΣΑΚΣΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΟΥΛΗΑΚΧΝ ΔΜΦΤΣΔΤΜΑΣΧΝ ΣΖΛ.2313303061
22/10/2017 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΚΧΝ ΚΑΗ ΣΑΝΣΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΗ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ
ΑΠΟ ΠΟΛΤΑΗΘΤΛΔΝΗΟ,ΚΟΤΠΧΝ ΚΑΗ ΒΟΤΡΣΧΝ ΚΑΗ ΑΛΛΧΝ ΔΗΓΧΝ ΓΗΑ
ΣΖΝ
ΟΗΚΗΑΚΖ
ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ,ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΗΚΧΝ
ΚΑΗ
ΔΗΓΖ
ΣΡΑΠΔΕΑΡΗΑ ΣΖΛ.2695360606

ΓΗΟΗΚΖΖ 3εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ(ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ)

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΝΑΤΣΗΚΟΤ

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ
"ΑΓΗΟ ΓΗΟΝΤΗΟ"
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΕΑΝΤΝΘΟΤ
"ΑΓΗΟ ΓΗΟΝΤΗΟ"
ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ
ΠΡΧΣΟΓΗΚΔΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

Γ.Ν.Θ. "Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ - Ο ΑΓΗΟ
ΓΖΜΖΣΡΗΟ"

Γ.Ν.Θ. "Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ-Ο ΑΓΗΟ
ΓΖΜΖΣΡΗΟ"
ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΛΑΡΗΑΚΟΤΣΛΗΜΠΑΝΔΗΟ ΚΑΗ
ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΔΗΟ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ
"ΑΓΗΟ ΓΗΟΝΤΗΟ"
Γ.Ν.Θ. "Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ-Ο ΑΓΗΟ
ΓΖΜΖΣΡΗΟ"
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝ/ΚΖ
ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝ/ΚΖ
ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ
ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΣΣΗΚΖ

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΓΡΑΜΑ
ΑΥΔΠΑ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ
"ΑΓΗΟ ΓΗΟΝΤΗΟ"

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.

