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ΘΕΜΑΤΑ  ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ 
 

Χρηματοδότηση 22 εκατ. ευρώ στους μικρομεσαίους από την Περιφέρεια Δυτικής 

Ελλάδας μέσω του ΕΦΕΠΑΕ. 

 

Στην υπογραφή επιχειρησιακής συμφωνίας προχώρησαν την Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019 η 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διά του Περιφερειάρχη Απόστολου Κατσιφάρα και ο 

Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και 

Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ), μέσω του προέδρου του Θωμά – Φωκίωνα Αλγιανάκογλου. 

Με την συγκεκριμένη πράξη ο ΕΦΕΠΑΕ ορίζεται Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Κρατικών 

Ενισχύσεων, πόρων που ξεπερνούν τα 22 εκατ. ευρώ,τα οποία προέρχονται από το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» και θα κατευθυνθούν στην τοπική 

επιχειρηματικότητα, μέσω προσκλήσεων που θα δημοσιευτούν το αμέσως επόμενο 

διάστημα. 

«Εμπιστευόμαστε τα Επιμελητήρια. Είναι ισχυρή η πολιτική μας βούληση. Μόνο με 

συμπράξεις μπορούμε να πάμε στην επόμενη μέρα. Έχουμε στραμμένο το ενδιαφέρον μας 

στην επιχειρηματικότητα, στην εξωστρέφεια, στην αναβάθμιση των μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων για να δώσουμε ανάσα στις ίδιες τις επιχειρήσεις,να γίνουν ανταγωνιστικότερες 

και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίες που έχει ανάγκη η κοινωνία και ο τόπος» 

δήλωσε ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας κατά την υπογραφή της συμφωνίας. 

Αντικείμενο του ΕΦΕΠΑΕ είναι η άσκηση συγκεκριμένων καθηκόντων διαχείρισης έργων 

κρατικών ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος, υπό την εποπτεία και ευθύνη της 

Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος, σύμφωνα με τις αποφάσεις 

εκχώρησης σε αυτόν, αρμοδιοτήτων Διαχειριστικής Αρχής.Από την πλευρά του ο Πρόεδρος 

του ΕΦΕΠΑΕ Θωμάς – Φωκίων Αλγιανάκογλου ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη για την 

εμπιστοσύνη και τη στήριξή του, επισημαίνοντας: «Θα είμαστε δίπλα στη Διαχειριστική Αρχή 

και θα κάνουμε τα προγράμματα αυτά να «τρέξουν», όσο το δυνατόν καλύτερα, προς όφελος 



των επιχειρήσεων και της περιοχής. Είμαστε έτοιμοι, με την υπογραφή ξεκινάμε. Καλή αρχή 

να έχουμε». 

Στον προγραμματισμό και τη συνεργασία με τον ΕΦΕΠΑΕ αναφέρθηκε η Προϊσταμένη της 

Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος«Δυτική Ελλάδα 2014-

2020» Άλκηστις Σταθοπούλου, τονίζοντας: «Κοινός μας στόχος είναι μπορέσουμε να 

απορροφήσουμε κονδύλια που θα τονώσουν την αγορά εργασίας, που τόσο τα έχει ανάγκη. 

Έχει προηγηθεί στενή συνεργασία με τον ΕΦΕΠΑΕ, έχουμε προγραμματίσει πως θα 

βγαίνουν οι προσκλήσεις . 

Προχωράμε στην υλοποίηση ενός έργου, το οποίο θα είναι ποιοτικό, αποδοτικό και σύμφωνα 

μετά χρονοδιαγράμματα που έχουν οριστεί». Ήδη υπάρχει η απαραίτητη ετοιμότητα ώστε 

μέχρι τέλος του μήνα να έχει γίνει η προδημοσίευση χρηματοδοτούμενου προγράμματος που 

αφορά Πράσινες Επιχειρήσεις – Επιχειρήσεις Ανακύκλωσης.Τη βεβαιότητα ότι η συνεργασία 

μεταξύ Περιφέρειας και ΕΦΕΠΑΕ θα αποβεί προς όφελος της επιχειρηματικότητας εξέφρασε 

ο αντιπρόεδρος του ΕΦΕΠΑΕ και Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας 

Παναγιώτης Τσιχριτζής. 

«Είμαστε έτοιμοι να δουλέψουμε. Επόμενη μέρα χωρίς να αλλάξουμε την παραγωγική δομή 

της χώρας, δεν θα υπάρξει. Είναι μονόδρομος η στήριξη της επιχειρηματικότητας. Υπάρχει 

μια άψογη συνεργασία μεταξύ μας που είναι βέβαιο ότι θα φέρει θετικά αποτελέσματα» 

δήλωσε ο Πρόεδρος της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος – 

Πελοποννήσου - Ηπείρου και Ιονίων Νήσων -Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας Πλάτων 

Μαρλαφέκας. 

Παρόντες στην υπογραφή της επιχειρησιακής συμφωνίας ήταν επίσης η Γενική Διευθύντρια 

της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ηπείρου 

και Ιονίων Νήσων Μάγδα Πετροπούλου και ο Διοικητικός Διευθυντής της Διαχειριστής 

Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων - πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΔΕ Βασίλης Αϊβαλής και το στέλεχος της 

Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» 

Άρης Μαμασιούλας. 

 

Δεύτερη (2η) τροποποίηση για τη Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: 

Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση». 

 

Ανακοινώθηκε η δεύτερη (2η) τροποποίηση για τη Δράση «Εργαλειοθήκη 

Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση», του #ΕΠΑνΕΚ, η οποία αφορά, 

μεταξύ άλλων, μια από τις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων. Πιο 

συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις του κλάδου εκπαίδευσης - κοινωνικής μέριμνας θα πρέπει να 

έχουν κατ’ ελάχιστον 3 ΕΜΕ αντί για 5 ΕΜΕ το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής 

υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης. 

 

Δείτε τη δεύτερη (2η) τροποποίηση εδώ : 

 http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp… 

 

 

Πρότυποι φάκελοι υποβολής δικαιολογητικών για τις Δράσεις "Εργαλειοθήκη 

Επιχειρηματικότητας Εμπόριο-Εστίαση-Εκπαίδευση & Εργαλειοθήκη 

Ανταγωνιστικότητας για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις". 

 

Στο πλαίσιο ουσιαστικής υποστήριξης και καθοδήγησης των επενδυτών με στόχο την ορθή 

υποβολή επενδυτικών σχεδίων, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης έχει αναρτήσει 

ολοκληρωμένους Πρότυπους Φακέλους Δικαιολογητικών. Ειδικότερα δείτε τον φάκελο για 

την Δράση του #ΕΠΑνΕΚ «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – 

Εκπαίδευση» εδώ: http://www.antagonistikotita.gr/epanek/news.asp?id=647 και για την 

Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις» εδώ: 

http://www.antagonistikotita.gr/epanek/news.asp?id=645 

 

https://www.facebook.com/hashtag/επανεκ?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD2Lzbz4R4P1GuBsINt21450VzpwKXSMq_56vFI4z1kG0LdzX5MgKeQuklqSfZYEOjACxQVdwh7Z6aN30hvaXCthFcsbUVxdnChvte1DND8NdiErbEzMJNXv5uujgiBiE98gGa17Vw0yALt_T926Z6hvnf_hILdXiH2nbVBc_bLi7yxiu1YIAeAwV98HPjEYiEe-BW_clAM3gtJFYMW3AVyHbuvXkN6mu1fuNjv-Ui8EnVBlUate8R966i73WOQxc4MocCRE_d6cSyGT3YUmloiJNYF7MYtrrD9Jn069azFaSJb1XAO2Frs6MNy2bFKo0gvWM3N_4SQ3kIa3CkPV36KcvF9k7tegvjyZNfqDmULB9W8e48sU6muiBw5vRsEujYcdDjKsV4pyg53NK1PzGKx7uKT_KIYkApKnQm7-ihINU1dkFLMRHXlh2JyNvjjz0haQ41v5PsoE82pT5H5hNdgK_HktFbgByNzjBlNWEX_UFNuk03lpGQo_A&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/επανεκ?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAkuoP1Xq4tjofdgxXUsXqpNYQSzSCzH6AvKSvrVk29cG2fMM4YpHEfnmJJmmO2kodprulRZ7-4lN99z2XXClfPXd8wDNISMCebJuFLHYQ5Qe0QsjuyzTCy9J27F7jl0xXJSA-ljrNKq7nEpJvdiLSf0WfKwrANkj2C958PBfGpk_2UV6C9kANR_oDR__wrXnZ3R4Lrmm7DCGHw0n-WkmrL2ym_MOZeawYBL79eGA8nS_wAkm781v-rHnOdFBpsxGB379sptCvHb4q7CZmLttrcN6zH10ps_BO-XKJhg-GCLHcVpI7-DAJHyKA9wVufH5Sf0Tv8NvRTiNpBo3IzBqwvDv1C2sAvMz1iQ0ZyNefhQQWNErmGX6Y1VBNB95gTJq2ETvCDaQgRXM0TtsuCl2E87yyFIWP80GMhiiG9ov0A8bZ-PBM2ykMMzIw1yZB-ijk04-AwoFKCxMDBEFCocmgJfE99qOqbc9G92h5D7yN3XCKNjR4829OfKg&__tn__=%2ANKH-R
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/news.asp?id=647&fbclid=IwAR0uwHFuccgSklvzo00Ct7Qvyr2a5qVpRG1cz92pfgUH38XRU8-IUL9lVPM
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/news.asp?id=645&fbclid=IwAR1Td77Ktc59i41FlG8pCC3yTNnnOy88di84Ug88o9fz1XQvgeC9ronsbFg


Ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για την αύξηση του 

Προϋπολογισμού για τις Δράσεις «Ψηφιακό Βήμα» και «Ψηφιακό Άλμα». 

 

Ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για την αύξηση του 

Προϋπολογισμού για τις Δράσεις «Ψηφιακό Βήμα» και «Ψηφιακό Άλμα». 

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοινώνει την αύξηση του Προϋπολογισμού για 

τις δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος #ΕΠΑΝΕΚ «Ψηφιακό Βήμα» και «Ψηφιακό 

Άλμα».  

Δείτε περισσότερα: http://www.antagonistikotita.gr/epanek/news.asp?id=656 

 

 
Συγχώνευση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών και ενημέρωση υποχρέωσης 

υποβολής δικαιολογητικών. 

1. Συγχώνευση στις νέες κατηγορίες Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης 

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς η συγχώνευση στις νέες κατηγορίες 

Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης κατά τις προβλεπόμενες από το Ν.4583/2018 διατάξεις. 

Οι πρώην Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι και οι Εταιρείες Ασφαλιστικών Συμβούλων, 

Πρακτόρων και Μεσιτών, μπορούν να λάβουν γνώση για τον νέο Αριθμό Ειδικού Μητρώου 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση  http://insuranceregistry.uhc.gr/Search. 

Διατηρούν τον Αριθμό Ειδικού Μητρώου που είχαν πριν την συγχώνευση, οι Ασφαλιστικοί 

Πράκτορες, οι πρώην Συντονιστές Ασφαλιστικών Συμβούλων, οι οποίοι μετατράπηκαν σε 

Συντονιστές Ασφαλιστικών Πρακτόρων και οι πρώην Μεσίτες Ασφαλίσεων, οι οποίοι 

μετατράπηκαν σε Μεσίτες ασφαλίσεων/αντασφαλίσεων. 

 

2. Ετήσια Υποβολή Δικαιολογητικών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών 

Καλούνται όλοι οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές, να προσκομίσουν στο Επιμελητήριο έως 

την 31/03/2019 Βεβαίωση ασφάλισης της επαγγελματικής αστικής ευθύνης για το τρέχον 

έτος ή Βεβαίωση της ασφαλιστικής επιχείρησης επ΄ ονόματι της οποίας ενεργεί ή από την 

οποία έχει εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί, από την οποία να προκύπτει ότι η εν λόγω 

ασφαλιστική επιχείρηση έχει αναλάβει πλήρως την επαγγελματική αστική ευθύνη. 

 

3. Ανανέωση αδείας Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών 

Καλούνται οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές των οποίων η άδεια έληξε την 31/12/2018 να 

προσέλθουν στο Επιμελητήριο για την ανανέωση της έως την 31/03/2019. 

Προκειμένου να ανανεώσετε την άδειά σας στο Μητρώο ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, 

υποβάλλετε στην υπηρεσία μας Αίτηση ανανέωσης εγγραφής και συμπληρώνετε 

Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 (δίδονται από το Επιμελητήριο).  

Επίσης απαιτείται η προσκόμιση Βεβαίωση ασφάλισης της επαγγελματικής αστικής 

ευθύνης ή Βεβαίωση της ασφαλιστικής επιχείρησης επ΄ ονόματι της οποίας ενεργεί ή από 

την οποία έχει εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί, από την οποία να προκύπτει ότι η εν λόγω 

ασφαλιστική επιχείρηση έχει αναλάβει πλήρως την επαγγελματική αστική ευθύνη.  

Απαραίτητο πλέον δικαιολογητικό είναι και η εκτύπωση taxis από την οποία να προκύπτει 

ότι δεν έχει γίνει διακοπή της ασφαλιστικής δραστηριότητας. 

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας τα 

λοιπά δικαιολογητικά όπως προβλέπονται στο Άρθρο 21 του Ν.4583/2018 ήτοι: 

 Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου γενικής χρήσης.  

 Πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι δεν έχει κατατεθεί σε βάρος του αίτηση για 

πτώχευση και αναγκαστική διαχείριση και ότι δεν έχει πτωχεύσει ούτε έχει τεθεί σε 

αναγκαστική διαχείριση ή, αν έχει πτωχεύσει, ότι έχει αποκατασταθεί. 

 Πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι δεν έχει υποβληθεί σε στερητική ή επικουρική 

δικαστική συμπαράσταση. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/επανεκ?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBpjtf0OClqLYEqwW0-FxMovKABpjKCJmCA5VzrpE-03WYzg8yj10nNMN3QAVM12Whbsc98t4CYlzFRu5c3SNMq8hTuIhWqXuwZzBjH0pfQcYcMYLcWI-oL8oP_XUDmiPFqISv6Vhi0wmDT6JBRofC5itz8Pq-bJA9ly7TsDYsTp15FDVEjHrGxVhtYxEuxKAAj2NKHTJErAfFWijS7ed_bLxHbQhIqt5PQ3OarSDV3gw20BGRjpWwN5xYkskURQ4ebBU3QiVmDUd8sl7IKFsZknxE7n0TH4BeLbt3Sr-PaRmsxr4oz9cMTqFGt-c84vdaYEoE7QGpP9_YO52RMI5rATundV2ZUo1x689YQDeuQ5Oo2LFQqRlXj7QVd-sJOcW1uCQPH-PK2pfsL_QdQYc4FjeYnGt0TuMM4TYgt6uW4jMDc88dNJnTo0D8_nNnnrPwUC-fygC8HZWFibJ7WkyinfRXfKdAjiQ_V6LDOa0lOqCOJ4RwLuYJ3aw&__tn__=%2ANKH-R
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/news.asp?id=656&fbclid=IwAR2Kb1AVchafuHnHaBWrer7gg10msO--3nrj_gy8np6gUM0PsFsqTohhfSU
http://insuranceregistry.uhc.gr/Search


Επιπρόσθετα θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι αν ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής δεν 

συμμορφώνεται με τις ανωτέρω υποχρεώσεις όπως περιγράφονται στο σημείο 2 και 3, 

καθώς και αν το επιμελητήριο διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 

21 του Ν.4583/2018, το επιμελητήριο διαγράφει αμελλητί, το φυσικό ή νομικό πρόσωπο  

από το ειδικό μητρώο και κοινοποιεί αντίγραφο της απόφασης διαγραφής στην εποπτική 

αρχή μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη έκδοσή της. 

 

Νέες ημερομηνίες υποβολών για τις Δράσεις του ΕΠΑνΕΚ 

 «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο - Εστίαση – Εκπαίδευση» και 

«Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις» 

 

Σε συνέχεια της ενημερωτικής εκδήλωσης του Επιμελητηρίου σε συνεργασία με τη 

Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος– Πελοποννήσου – Ηπείρου & 

Ιονίων Νήσων, παρουσίασης των δυο νέων δράσεων του ΕΠΑνΕΚ «Εργαλειοθήκη 

Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο - Εστίαση – Εκπαίδευση» και «Εργαλειοθήκη 

Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις» που πραγματοποιήθηκε 

τη Δευτέρα 4/02/2019 στη συνεδριακή αίθουσα του Επιμελητηρίου,  το Επιμελητήριο 

Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τις επιχειρήσεις  μέλη του ότι με απόφαση του Υπουργείου 

Οικονομίας & Ανάπτυξης ανακοινώθηκε η τροποποίηση, μεταξύ άλλων παρεμβάσεων, των 

ημερομηνιών έναρξης και λήξης ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για τις 

προσκλήσεις των Δράσεων «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές 

Επιχειρήσεις» και «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο - Εστίαση – Εκπαίδευση». 

 

Ειδικότερα:   

Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις» 

Η έναρξη ηλεκτρονικών υποβολών αιτήσεων τροποποιείται από 06/02/2019 σε 20/02/2019 

και ώρα 10:00:00.  

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού και το 

αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση δεκαοκτώ (18) μηνών από την αρχική δημοσίευσή της. 

 

Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο - Εστίαση – Εκπαίδευση» 

Τροποποιείται η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικών υποβολών αιτήσεων  από 06/02/2019 σε 

27/02/2019 καθώς και η ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικών υποβολών αιτήσεων από 

19/04/2019 σε 09/05/2019 και ώρα 23:59:59. 

 

ι Δράσεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης κι από Εθνικούς πόρους. 

Για κάθε πρόσθετη πληροφορία σχετικά με τη Δράση μπορείτε να απευθυνθείτε ή να 

ανατρέξετε: 

 στο Γραφείο Πληροφόρησης κοινού: Λεωφ. Μεσογείων 56, Αθήνα (Δευτέρα - 

Παρασκευή από 8.00 πµ έως 5.00 µµ) 

 στο 801 11 36 300 (από σταθερό, με αστική χρέωση) από 8.00 πμ έως 7.00 μμ 

 στην ιστοσελίδα www.antagonistikotita.gr  

 στην ιστοσελίδα www.espa.gr 

 στις σελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ στα κοινωνικά 

δίκτυα: Facebook, Twitter, LinkedΙn, youtube. 

 

Σημεία Πληροφόρησης ΕΦΕΠΑΕ & των Περιφερειακών Μονάδων  τους:  www.efepae.gr, 

www.diaxeiristiki.gr. 

 

Για το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας μπορείτε να απευθυνθείτε ή να ανατρέξετε στο 

τηλ. 26410 74701, στο portal www.etakcci.gr και στα κοινωνικά δίκτυα. 

http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=42&cs=
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=42&cs=
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=45&cs=
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/index.asp
https://www.espa.gr/el/Pages/Default.aspx
http://www.facebook.com/espaepanek/
https://twitter.com/espaepanek
https://www.linkedin.com/groups?gid=5063337
https://www.youtube.com/user/infoepan2
http://www.efepae.gr/frontend/articles.php?cid=371&t=Etairoihttp://www.efepae.gr/frontend/articles.php?cid=371&t=Etairoi
https://www.diaxeiristiki.gr/
http://www.etakcci.gr/


 
 

Πλατφόρμα Επιχειρηματικής Διαδικτύωσης 

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του για τη λειτουργία 

της Πλατφόρμας Επιχειρηματικής Διαδικτύωσης (https://businessplatform.uhc.gr) μέσω της 

Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, η οποία θα συμβάλλει σημαντικά στην 

επικοινωνία μεταξύ των επιχειρήσεων – μελών των Επιμελητηρίων της χώρας. Η 

διαδικτυακή αυτή πλατφόρμα παρέχει τη δυνατότητα στις μικρές κυρίως επιχειρήσεις, που 

δεν έχουν δικό τους σύστημα διαχείρισης περιεχομένου, να αναρτούν ειδήσεις και να 

έρχονται σε καθημερινή επικοινωνία με άλλες επιχειρήσεις. 

Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις-μέλη των Επιμελητηρίων (που είναι ταμιακώς ενήμερες), 

αλλά και τα στελέχη των Επιμελητηρίων, μπορούν - αφού δημιουργήσουν έναν προσωπικό 

λογαριασμό - να αναρτούν ενημερώσεις - ανακοινώσεις για διάφορα θέματα, όπως: 

 την οργάνωση επιχειρηματικών αποστολών, 

 την οργάνωση εκδηλώσεων επιχειρηματικού ενδιαφέροντος, 

 τις αναζητήσεις συνεργασιών, 

 τις προσφορές - ζητήσεις αγαθών και υπηρεσιών, 

 τη διατύπωση απόψεων επί θεμάτων επιχειρηματικότητας, 

 το «ανέβασμα» πολυμεσικού περιεχομένου (όπως video κ.λ.π) από συνεντεύξεις, 

εκδηλώσεις κα. 

Έτσι ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας που θέλει να «ενημερώσει - επικοινωνήσει» με άλλα 

μέλη των Επιμελητηρίων, θα εισάγει στην πλατφόρμα το αίτημά του και τα κριτήρια των 

αποδεκτών (επιχειρήσεων), όπως:  

 Την γεωγραφική περιοχή, 

 Το αντικείμενο δραστηριότητας (ΚΑΔ 2008), 

 Το χρονικό διάστημα και  

 Την νομική μορφή των επιχειρήσεων. 

Η πλατφόρμα θα αναζητεί και θα ταυτοποιεί (μέσω του ΓΕΜΗ), τις επιχειρήσεις που 

ικανοποιούν τα κριτήρια αυτά και θα αποστέλλει σ’ αυτές σχετικό μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου. Έτσι η ενημέρωση θα είναι στοχευμένη, μόνο στις επιχειρήσεις που πιθανόν 

θα τις ενδιέφερε αυτή η ενημέρωση - επικοινωνία. 

Σημειώνεται ότι το σύστημα είναι διαθέσιμο στο: https://businessplatform.uhc.gr, στο οποίο 

είναι αναρτημένο και το σχετικό Εγχειρίδιο Χρήσης. Έχει δε σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι 

προσβάσιμο τόσο από Η/Υ όσο και από άλλες συσκευές (smartphones, tablets, κλπ)και δεν 

απαιτεί την εγκατάσταση κάποιου επιπλέον λογισμικού ή πρόσθετου (addon) παρά μόνο 

πρόσβαση στο διαδίκτυο.  

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μέλη του Επιμελητηρίου μας μπορούν να έχουν πρόσβαση 

στην πλατφόρμα μέσω σχετικού bannerπου υπάρχει στο portalτου Επιμελητηρίου μας 

www.etakcci.grκαι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνήσουν με την 

ΚΕΕΕ: 

210 3387104 (-106) κ. Θάνος Ορκόπουλος, E-mail: businessplatform@uhc.gr & 

orkopoulos@uhc.gr.  

 

Το Enterprise Europe Network σας ενημερώνει για επιχειρηματικές αποστολές 

στην Ισπανία και στην Πορτογαλία και για επιχειρηματικές συνεργασίες 

Επιχειρηματική Αποστολή στο πλαίσιο της Εμπορικής Έκθεσης Τροφίμων «Free From» η 

οποία θα πραγματοποιηθεί στις 28 και 29 Μαΐου στην Βαρκελώνη 

Στο πλαίσιο της εμπορικής έκθεσης τροφίμων “FREE FROM”, ΤΟ ENTERPRISE EUROPE 

NETWORK, στις 28 και 29 Μαΐου διοργανώνει επιχειρηματική αποστολή που αφορά τα 

«τρόφιμα χωρίς…» καθώς και τη «συσκευασία χωρίς τη χρήση πλαστικού». Στην αποστολή 

https://businessplatform.uhc.gr/
https://businessplatform.uhc.gr/
http://www.etakcci.gr/
mailto:businessplatform@uhc.gr
mailto:orkopoulos@uhc.gr


αυτή οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν διμερείς συναντήσεις με 

επιχειρηματίες από όλο τον κόσμο. 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται μέχρι τις 24 Μαΐου 2019 να επισκεφθούν την παρακάτω 

ιστοσελίδα https://free-from-functional-food.b2match.io/page-3571 και σε πρώτη φάση να 

κάνουν δωρεάν την εγγραφή τους και να υποβάλλουν το προφίλ της επιχείρησης τους. Στη 

συνέχεια θα πρέπει να δηλώσουν τα προφίλ των συμμετεχόντων που τους ενδιαφέρουν 

προκειμένου να κλείσουν τα ραντεβού τους.  

Επιχειρηματική Αποστολή που αφορά στον τομέα «Επεξεργασίας Τροφίμων» η οποία θα 

πραγματοποιηθεί από τις 12 έως τις 14 Μαρτίου στην πόλη Rennes, Γαλλία Στο πλαίσιο 

της σημαντικότερης εμπορικής έκθεσης στον τομέα της επεξεργασίας τροφίμων στη Γαλλία, 

τη CFIA, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην πόλη Rennes από τις 12 έως και τις 14 Μαρτίου 

2019, το Enterprise Europe Network, διοργανώνει επιχειρηματική αποστολή στην οποία 

μπορούν να συμμετέχουν όσοι δραστηριοποιούνται στους παρακάτω τομείς: 

- Υλικά και επεξεργασμένα τρόφιμα 

- Εξοπλισμός 

- Συσκευασία 

Οι συμμετέχοντες στην επιχειρηματική αποστολή θα έχουν την ευκαιρία να: 

- Μέσω προκαθορισμένων 20 λεπτών συναντήσεων, να έρθουν σε επαφή με άλλους 

επιχειρηματίες από όλο τον κόσμο που δραστηριοποιούνται στους τομείς των τροφίμων 

- Να συμμετέχουν σε τρία διεθνή συνέδρια: 1) Φωτονική για τη βιομηχανία γεωργικών 

τροφίμων, 2) καινοτομία και διεθνείς αγορές, 3) έξυπνα συστήματα για τα γεωργικά τρόφιμα. 

- Να συναντήσουν τους πιο καινοτόμους περιφερειακούς συντελεστές στη βιομηχανία 

επεξεργασίας τροφίμων και να ενημερωθούν για τις πιο πρόσφατες και καινοτόμες 

τεχνολογίες που αφορούν την ασφάλεια στη βιομηχανία τροφίμων.  

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μέχρι τις 11 Μαρτίου 2019 να επισκεφθούν την παρακάτω 

ιστοσελίδα https://cfiarennes2019.b2match.io και να κάνουν την εγγραφή τους δωρεάν.  

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν μπορούν να επικοινωνήσουν με την 

υπεύθυνη του Enterprise Europe Network στο Επιμελητήριο Αρκαδίας κα Ευγενία 

Τζανετοπούλου, τηλ. 2710227141-2, email: een@enterprise-arcadia.gr  

 

Πρόσκληση συμμετοχής σε επιχειρ. αποστολή κλάδο δομικών υλικών Σερβία/ Ρωσία.              

O Οργανισμός Enterprise Greece σε συνέχεια της δράσης του για την ενίσχυση της 

παρουσίας ελληνικών επιχειρήσεων του κλάδου των δομικών υλικών στις αγορές της 

Σερβίας και Ρωσίας προγραμματίζει για 16/05- 30/05/2019 επιχειρηματική αποστολή στο 

Βελιγράδι και τη Μόσχα                                                                                                                                                    

Οι επιχειρηματικές συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στο Βελιγράδι και τη Μόσχα, σε 

συνεργασία με τα γραφεία Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Βελιγραδίου & Μόσχας, οι 

προϊστάμενοι των οποίων, πρότειναν τη διοργάνωση της εν λόγω επιχειρηματικής 

https://free-from-functional-food.b2match.io/page-3571
https://cfiarennes2019.b2match.io/
mailto:een@enterprise-arcadia.gr


αποστολής κρίνοντας ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για τον κλάδο των Δομικών Υλικών, 

στις χώρες που υπηρετούν.  

Σημειώνεται ότι όποιος επιθυμεί, μπορεί να λάβει μέρος στις επιχειρηματικές συναντήσεις 

μιας εκ των δύο χωρών, ενώ η οριστικοποίηση της συμμετοχής και η καταβολή των 

χρημάτων θα πραγματοποιηθεί εφόσον έχουν εξασφαλιστεί τουλάχιστον πέντε συναντήσεις 

ανά χώρα.  

 

Έναρξη 3ου κύκλου Αιτήσεων OPAP Forward 

Επίσημη έναρξη του τρίτου κύκλου του προγράμματος επιχειρηματικότητας «ΟΠΑΠ 

Forward», το οποίο σχεδιάστηκε στο πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότητας του ΟΠΑΠ και 

υλοποιείται σε συνεργασία με το ελληνικό σκέλος του διεθνούς μη-κερδοσκοπικού 

οργανισμού Endeavor, που στηρίζει τις πιο υποσχόμενες επιχειρήσεις ανά τον κόσμο. 

 

Το πρόγραμμα, που ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2016, προσφέρει ολοκληρωμένη 

στρατηγική καθοδήγηση, πρόσβαση σε ένα σημαντικό επιχειρηματικό δίκτυο, σε διεθνείς 

αγορές καθώς και σε χρηματοδοτικά εργαλεία. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι δύο πρώτοι κύκλοι 

υλοποίησης του προγράμματος βοήθησαν τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις να 

δημιουργήσουν 3,184 νέες άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας και να αυξήσουν τον τζίρο 

τους κατά 20%. Η στήριξή σας στην προσπάθεια αυτή είναι πολύ σημαντική για την επιτυχία 

του προγράμματος. Για το λόγο αυτό, θα θέλαμε να ενημερώσετε τα μέλη σας και να τους 

παροτρύνετε να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα. 

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, που έχει ήδη ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί στις 12 

Μαρτίου, 2019, θα γίνεται ηλεκτρονικά στον ιστότοπο Εταιρικής Υπευθυνότητας του 

ΟΠΑΠ https://www.opapcsr.gr/program_description/  

 

Πρόγραμμα υποστήριξης Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που παράγουν Video Games. 

Δράσεις για την υποστήριξη ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που παράγουν video games 

προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Support for Development of European Video Games 2019. 

Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη», έχει 

συνολικό προϋπολογισμό 3.780.000 ευρώ και προσφέρει 50% χρηματοδότηση. Επιπλέον, η 

χρηματοδότηση ανά έργο υπολογίζεται στα 10.000-15.000 ευρώ. Η παρούσα πρόσκληση 

υποβολής προτάσεων απευθύνεται σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις παραγωγής παιχνιδιών 

βίντεο που έχουν συσταθεί νομίμως τουλάχιστον 12 μήνες πριν από την ημερομηνία 

υποβολής και έχουν στο ενεργητικό τους πρόσφατη επιτυχία. 

 

 

ΣΕΒ: Κατά 65% αυξήθηκαν οι Ελληνικές εξαγωγές στην περίοδο 2000 – 2017.  

αυξήθηκαν περαιτέρω και εκτιμάται ότι διαμορφώνονται στα 33 δισ. ευρώ. Το διεθνές 

εμπόριο υποστηρίζει 450.000 θέσεις εργασίας στην ελληνική οικονομία, οι οποίες αμείβονται 

κατά 12% καλύτερα σε σχέση με την υπόλοιπη οικονομία. Ωστόσο η συμμετοχή της Ελλάδας 

στο παγκόσμιο εμπόριο παραμένει στάσιμη καθώς αυξάνεται παράλληλα η δραστηριότητα 

των άλλων χωρών.                     Τα στοιχεία αυτά επισημάνθηκαν σε συνέντευξη Τύπου του 

ΣΕΒ με αφορμή την διήμερη συνεδρίαση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και 

Επενδύσεων (IRC) της BusinessEurope στην Αθήνα. 

 

Εντος του Μαρτίου αναμένεται η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.  

Εντός του Μαρτίου αναμένεται να ανοίξει η ηλεκτρονική πύλη του TAXISnet για την υποβολή 

των φετινών φορολογικών δηλώσεων, καθώς δημοσιεύτηκε χθες στο ΦΕΚ η απόφαση του 

διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Γιώργου Πιτσιλή για το νέο έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης. 

Στην απόφαση παρέχονται οδηγίες για τον τρόπο συμπλήρωσης του βασικού εντύπου της 

φορολογικής δήλωσης και διευκρινίζεται ότι οι σύζυγοι θα λάβουν δύο ξεχωριστά 

εκκαθαριστικά σημειώματα, ανεξάρτητα αν έχουν υποβάλει κοινή δήλωση. 

http://trackmyemails.org/2bd9b5e0abf68c37fa56ad022b376ad0/6c68ba8a532581b518d04a8f6df43477/5216c561c3480642911e2b360d30ebdc.html
https://acci.us6.list-manage.com/track/click?u=bb23bfc84dcfbff39488cdb9b&id=d7920058e6&e=e9fb46cdf6
https://acci.us6.list-manage.com/track/click?u=bb23bfc84dcfbff39488cdb9b&id=d7920058e6&e=e9fb46cdf6


 

Επιδότηση εισφορών για ασφαλισμένους κάτω των 25 ετών. 

Απόφαση για την υλοποίηση του προγράμματος επιδότησης κατά 50% των εργοδοτικών 

ασφαλιστικών εισφορών κύριας σύνταξης για τους μισθωτούς έως 25 ετών υπέγραψαν η 

Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Έφη Αχτσιόγλου 

και ο Υφυπουργός, Τάσος Πετρόπουλος. 

Συγκεκριμένα, αναδρομικά από την 01/01/2019, οι εργοδοτικές εισφορές για κύρια σύνταξη 

καταβάλλονται από τις επιχειρήσεις μειωμένες κατά 50%, για τους απασχολούμενους 

μισθωτούς ηλικίας έως 25 ετών που εργάζονται ήδη ή θα προσληφθούν, ανεξαρτήτως του 

ύψους των αποδοχών τους. 

Το ποσό που προκύπτει από την καταβολή των μειωμένων εργοδοτικών εισφορών 

καλύπτεται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

 

Επενδυτικό πρόγραμμα 4 Δράσεων Υλοποιεί το ταμείο ανάπτυξης νέας οικονομίας. 

Επενδυτικό πρόγραμμα τεσσάρων δράσεων συνολικής δημόσιας συμμετοχής 700 

εκατ. ευρώ υλοποιεί το Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας ("ΤΑΝΕΟ"), με στόχο να 

επενδυθούν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κεφάλαια που τελικά θα υπερβούν το 1 δισ. ευρώ. 

Για τον σκοπό αυτό το ΤΑΝΕΟ, απευθύνει πρόσκληση σε όλους τους ενδιαφερόμενους 

επενδυτές και διαχειριστές επενδύσεων, ώστε να υποβάλουν πρόταση στο ΤΑΝΕΟ για 

ενδεχόμενη συμμετοχή του στα επενδυτικά σχήματα αυτά. 

 

ΕΛ.ΣΤΑΤ.: Στο 18,5% Μειώθηκε η ανεργία το Νοέμβριο. 

Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Νοέμβριο του 2018, σύμφωνα με τα στοιχεία 

της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής που δόθηκαν στη δημοσιότητα, ανήλθε σε 18,5% έναντι 

21,1% τον Νοέμβριο του 2017 και 18,7% τον Οκτώβριο του 2018. Το σύνολο των 

απασχολουμένων, κατά τον Νοέμβριο του 2018, εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.865.670 άτομα. Οι 

άνεργοι ανήλθαν σε 875.195 άτομα ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 

3.218.868 άτομα.  

 

Με παραβιάσεις το ένα στα τρία πρατήρια καύσιμων που ελέγχτηκαν το 2018. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της φορολογικής διοίκησης, το 2018, ο αριθμός πρατηρίων 

καυσίμων που ελέγχθηκαν πανελλαδικά, με βάση το σύστημα εισροών - εκροών και την 

αξιοποίηση πρόσθετων πληροφοριών, ανέρχεται σε 546. Από αυτά περίπου ένα στα τρία 

(181) είχε υποπέσει σε κάποιου είδους παράβαση. Η αποκρυβείσα ύλη, που διαπίστωσαν οι 

Υπηρεσίες Ελέγχου και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ) από τους συγκεκριμένους 

ελέγχους, ανήλθε σε περίπου 8,3 εκατομμύρια ευρώ. 

 

  

ΑΑΔΕ: Στο 60% πλησίασε η φοροδιαφυγή το 2018. 

Tο 2018 διενεργήθηκαν 5.320 μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι από την Υπηρεσία Ερευνών και 

Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.). Από τους ελέγχους αυτούς εντοπίστηκαν 

παραβάσεις σε 3.176 επιχειρήσεις ή στο 59,7%. Πρόκειται για ποσοστό, το οποίο έχει ως 

αποτέλεσμα την εντατικοποίηση των φορολογικών ελέγχων προς πάσα κατεύθυνση, 

παράλληλα με την αύξηση του αριθμού των ελέγχων. Ήδη για το 2019, η ΑΑΔΕ ανακοίνωσε 

ότι θα διενεργηθούν από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. τουλάχιστον 620 έλεγχοι-έρευνες και 16.000 μερικοί 

επιτόπιοι έλεγχοι, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων διακίνησης. 

 

 

 

 

 



Φεστιβάλ Θαλάσσιου Τουρισμού και Yachting! 

11-14 Απρίλιου στην Μαρίνα Αλίμου 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regional Agenda Πάτρα  

29, 30 & 31 Μαρτίου 2019 

https://yachtingfestivals-athens.com/


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 



1350 εκθέτες θα δώσουν το παρών στη FOOD EXPO '19 

H εταιρεία σας θα είναι ανάμεσά τους; 

H FOOD EXPO, η μεγαλύτερη έκθεση Τροφίμων & Ποτών στη Ν.Α Ευρώπη, πρόκειται να ανοίξει 
τις πύλες της σε δύο μήνες (16-18 Μαρτίου), και όπως όλα τα στοιχεία δείχνουν θα καταρρίψει 
και πάλι κάθε προηγούμενο ρεκόρ συμμετοχής.  

Στη FOOD EXPO 2019, θα συμμετάσχουν ως εκθέτες 1.100 ελληνικές επιχειρήσεις Τροφίμων & 
Ποτών (από τις μεγαλύτερες του κλάδου) καθώς και 250 ξένοι εκθέτες, τα περίπτερα των οποίων 

θα αναπτυχθούν σε 25 εθνικά pavillions.   

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 
  

   

 
  

 

Διεθνής Έκθεση Οίνων και Ποτών PROWEIN 2019 από 17 - 19 Μαρτίου  

 
 

https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=GBXfLsApq3YqFC99RbU3D1W543Fowewj98-mtH2567igeRnJINeKfRMksEtf6P1iVFT8CgtaoGkEIu0vaSKfBXSnUXLkkRqCI1umkYq6O8ZJbF7DtDLqlgpOvAo_nsv5
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=GBXfLsApq3YqFC99RbU3D1W543Fowewj98-mtH2567igeRnJINeKfRMksEtf6P1iVFT8CgtaoGkEIu0vaSKfBXSnUXLkkRqCI1umkYq6O8ZJbF7DtDLqlgpOvAo_nsv5


 

ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

«ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 2019» 

3 έως 7 Απριλίου 

Διανύουμε μια μεταβατική περίοδο, που μετά από αρκετά χρόνια οικονομικής ανέχειας ,   η  χώρας 
μας μπαίνει σε τροχιά αισιοδοξίας και ανάπτυξης, πιστεύουμε αυτό  να επηρεάσει τον 
επιχειρηματικό κόσμο, διαμορφώνοντας ένα θετικό κλίμα στην αγορά  και στην αντιμετώπιση της 
κρίσης. Έφτασε  η κατάλληλη εποχή  να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες , να φερθούμε έξυπνα, 
εφαρμόζοντας νέες ιδέες, δημιουργικές και ποιο ανταγωνιστικές διότι βρισκόμαστε στο σημείο 
εκκίνησης για την ανάπτυξη υγιούς επιχειρηματικότητας και ανταγωνισμού.       

Με ελπίδα και αισιοδοξία,  η εταιρία «ΚΥΚΛΟΣ» ξεκινά τις διαδικασίες για την διοργάνωση της 
ΕΚΘΕΣΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 2019» που θα πραγματοποιηθεί από τις 3 έως τις 
7  Απριλίου 2019 στο ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ  στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ υπό την αιγίδα του Υπουργείου 
Τουρισμού,  του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, του  ΕΟΤ, της Περιφέρειας 
Ηπείρου, του Δήμου Ιωαννιτών, του Δήμου Δωδώνης , του Δήμου Ζίτσας και  του Ελληνορωσικού 
Επιμελητηρίου 

Άκρως ανανεωμένη   η  «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 2019» για 19η χρονιά  θέτει τον πήχη ακόμα ποιο 
ψηλά  και  στοχεύει  : 

 Στην τόνωση  της αγοράς, την σύναψη νέων εμπορικών συνεργασιών  και 
συμφωνιών  

 Στην Ανάδειξη νέων  τεχνολογιών και σύγχρονων εφαρμογών 
 Την προώθηση νέων ιδεών και προϊόντων 

Με αντοχή στον χρόνο η «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ », αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της 
Ελλάδας και  τη μοναδική εκθεσιακή  δραστηριότητα  της Ηπείρου,  συμβάλλει στην αναπτυξιακή 
πορεία της ευρύτερης περιοχής και αντιστέκεται σθεναρά  στην κρίση. Κάθε χρόνο την 
επισκέπτονται χιλιάδες επισκέπτες, η προσεχής διοργάνωση δε ,  ευελπιστούμε να ξεπεράσει σε 
επισκεψιμότητα και επιτυχία κάθε προηγούμενη, καθώς  επικεντρωνόμαστε στην 
στοχευόμενη  διαφημιστική προβολή όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο αλλά Πανελλαδικά καθώς και 
στα Βαλκάνια.  

Με την πολύχρονη εμπειρία μας ,τον επαγγελματισμό και την αξιοπιστία, σας προσκαλούμε να 
συμμετέχετε στην «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 2019», δίνοντας  σας   τη δυνατότητα να έρθετε σε επαφή με 
χιλιάδες  επαγγελματίες και απλούς επισκέπτες. 

 

 

Η Έκθεση Regional Agenda θα πραγματοποιηθεί στις 7, 8, 9 & 10 Φεβρουαρίου στο 

ΠΕΑΚ ΠΑΤΡΑΣ Δημήτριος Τόφαλος. Στο πλαίσιο της Regional Agenda σας καλούμε να 

συμμετάσχετε προκειμένου να αναδείξετε την τουριστική ταυτότητα και την γαστρονομική 

κουλτούρα της επιχείρηση σας. 

Η συμμετοχή ευρωπαϊκών καινοτόμων επιχειρήσεων στην βιομηχανία των τροφίμων 

ενδυναμώνει την ανταλλαγή ιδεών και εξειδικεύει την ζήτηση για γαστρονομικό τουρισμό. 

Διακεκριμένοι Chef - πρεσβευτές της Ευρωπαϊκής κουζίνας, από μεγάλα διεθνή εστιατόρια 

και ξενοδοχεία, θα γνωρίσουν τον ελληνικό γαστρονομικό τουρισμό και θα παρουσιάσουν 

την ευρωπαϊκή και μεσογειακή κουζίνα. Επί πλέον θα επισημάνουν τις ξεχωριστές 



διατροφικές τους συνήθειες, με ιδιαίτερο σημείο αναφοράς την εξωστρέφεια και την ανάδειξη 

της ελληνικής διατροφικής κουλτούρας. 

Για την Regional Agenda έχουν προγραμματιστεί στοχευμένες προωθητικές ενέργειες και 

εκτεταμένα ρεπορτάζ σε τηλεοπτικούς σταθμούς πανελλήνιας εμβέλειας, ξένα 

ειδησεογραφικά πρακτορεία, ραδιόφωνα, Τύπο, περιοδικά και διαδίκτυο. 

Για περισσότερες πληροφορίες και τη συμμετοχή σας στην Έκθεση, ώστε να προβάλλετε την 

επιχείρηση σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπεύθυνες της διοργάνωσης, κα 

Δήμητρα Χαντζή και κα Ειρήνη Ψαχούλια, στα τηλέφωνα: 2103610265, 2103622205 και 

6981313209 ή μέσω email στο info@edpa.gr. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Λάβετε μέρος στην μοναδική έκθεση ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ για όλη την ΡΩΣΙΑ και 

ΚΑΚ.(www.ipls-russia.ru) και εκμεταλευτείτε τις Β2Β συναντήσεις με σημαντικούς 

αγοραστές του κλάδου σας. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@edpa.gr
https://d38rqs2egh08o4.cloudfront.net/nuoroda/8e54179f5fa204a54e924887671d2362/17564cd7fcc8bf8bff0d50d59cc1f852


 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 

 

Ιστοσελίδα του Πανευρωπαϊκού Δικτύου «Enterprise Europe Network» 

http://ec.europa.eu/enterprise-europe-network  

 

Ιστοσελίδα του Ελληνικού Δικτύου «Enterprise Europe Network - Hellas» 

http://www.enterprise-hellas.gr  

  

ΓΔ Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας  

http://ec.europa.eu/enterprise/  

  

Εκτελεστικός Οργανισμός για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (EACI) 

http://europa.eu/agencies/executive_agencies/eaci/index_en.htm  

  

Ευρωπαϊκή πύλη για τις ΜΜΕ  

http://ec.europa.eu/enterprise/sme/  

  

Επιτροπή των Περιφερειών  

http://www.cor.europa.eu  

  

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή  

http://eesc.europa.eu  

  

Δοκιμαστική ομάδα ευρωπαϊκών επιχειρήσεων 

http://ec.europa.eu/yourvoice/ebtp 

 

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Επιστήμης & Τεχνολογίας του Ε.Κ.Τ. 

http://www.ekt.gr/diglib 

 

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 – 2013 

http://www.espa.gr  

 

ΕΠΑΝ ΙΙ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 

http://www.antagonistikotita.gr  

 

Η Κοινωνία της Πληροφορίας 

www.infosoc.gr 

 

ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων 
www.dytikiellada-peloponnisos-ionio.gr/ 
 

Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης 

www.ependyseis.gr 

 

Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας 

www.epimetol.gr 

www.etakcci.gr 
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Σύμβουλος 
Πληροφόρη
σης & 
Βάσεων 
Δεδομένων: 

Κος Ρόμπολας Γεώργιος 

Δημόσιες 
Σχέσεις:  Κος Ρόμπολας Γεώργιος 

Οικονομικά:  Κος Αγγέλης Γεώργιος 

Στοιχεία Επικοινωνίας:  

Τηλέφωνα : 26410 74531 - 74511 

Fax : 26410 22590 

Ταχυδρομικ
ή 
Διεύθυνση: 

Ευρωπαϊκό Κέντρο "enterprise europe", ANTENNA  
Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας  Παπαστράτου 53 & Σμύρνης 1 
30100 ΑΓΡΙΝΙΟ 

Ηλεκτρονικ
ές 
Διευθύνσεις
: 

grombol@epimetol.gr  

Ιστοσελίδα: 

http://www.enterprise-hellas.gr/ 

http://www.cci-ioannina.gr/el/een.htm 

http://www.epimetol.gr/aitnia/articles/article.jsp?categoryid=5116&context=103&globali
d=23900&articleid=7135  
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