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Γνωστοποίηση ίδρυσης & λειτουργίας Εμπορικού & Βιομηχανικού Σωματείου 
( Επιμελητηρίου) Ελλάδος - Λευκορωσίας  

Eδώ  και  λίγο  καιρό  λειτουργεί  επίσημα  στην  Ελλάδα το «Εμπορικό & Βιομηχανικό 

Σωματείο (Επιμελητήριο ) Ελλάδος - Λευκορωσίας ».   

Σκοπός  του  Σωματίου  είναι  η ανάπτυξη  του  εμπορίου και  επενδύσεων  μεταξύ  των δυο 

 χωρών οι οποίες  έχουν  φιλικές  σχέσεις  εδώ και  πολλά  χρόνια. Στόχος  μας  είναι η επιδίωξη 

ανάπτυξης των εμπορικών συναλλαγών και την προώθηση των εμπορικών, οικονομικών, τουριστικών 

και τεχνολογικών σχέσεων Ελλάδος και Λευκορωσίας,  η διεξαγωγή  συνεδρίων  που  να αφορούν 

 επιχειρηματικές  εξελίξεις των  δυο χωρών, επιχειρηματικές  αποστολές  Ελλήνων  στην Λευκορωσία, 

ή αντίστοιχα Λευκορώσων στην Ελλάδα όπου θα πραγματοποιηθούν  συναντήσεις  για  συνεργασίες, 

συμμετοχή  σε  διάφορες  κλαδικές  εκθέσεις  και  άλλες  δράσεις για την προώθηση  των σκοπών 

 του. 

Το Σωματείο διοικείται  από επταμελές  Διοικητικό  Συμβούλιο  του  οποίου  πρόεδρος είναι 

 ο  Χατζέλης Ανδρέας.  Από  την  πλευρά  μας  επιθυμούμε  τη  μεταξύ  μας  συνεργασία  με  τη 

 γνωστοποίηση  στα μέλη  σας  για  την  έναρξη  των   δραστηριοτήτων  μας  ( η σε 

κάποιο newsletter που στέλνετε στα μέλη σας  η  με  κάποιας  μορφής  ενημερωτικού  e-mail ). Η 

συνεργασία μας  θα  εξυπηρετούσε  την  ανάπτυξη  των  στόχων  μας  και  των  σκοπών μας  η 

 αναγραφή  του  Επιμελητηρίου  η  του  φορέα  σας  στην  ιστοσελίδα  μας  ( με παραπομπή  σε link) 

 ως  συνεργαζόμενα  επιμελητήρια  και  φορείς  στην  Ελλάδα ,  καθώς και  αντίστοιχα  της  δίκης  μας 

 ιστοσελίδας  και  των  στοιχείων  επικοινωνίας  στο  δικό σας  site  ως 

 συνεργαζόμενο φορέα στην Ελλάδα.  

Η  έδρα του Σωματείου  είναι  η πόλη της  Θεσσαλονίκης  στην οδό  Βασιλίσσης Όλγας 

190, τ.κ. 54655, τηλέφωνο - (0030) 2310424207. Η ιστοσελίδα μας είναι  www.gbicc.gr . 

Μέσα  στους  πρώτους  μας  στόχους  είναι  η  υπογραφή   μνημονίων  συνεργασίας  και  η 

αδερφοποίηση  με  τα  περισσότερα  επιμελητήρια  και  φορείς  της  Ελλάδας  για  την ενδυνάμωση 

 της  φήμης  και  του  κύρους  του Σωματείου ( Επιμελητηρίου ) μας.  

http://www.gbicc.gr/

