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ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ
Επανεξελέγη Αντιπρόεδρος του ΕΦΕΠΑΕ
ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας κ. Παναγιώτης Τσιχριτζής
στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΕΦΕΠΑΕ
που πραγματοποιήθηκε στις 27/03/2019 στην Πάτρα
Συνεδρίασε

στις

27/03/2019

στην

Πάτρα

το

Διοικητικό

Συμβούλιο

του ΕΦΕΠΑΕ (Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα –
Ανταγωνιστικότητα) μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου – Ηπείρου και Ιονίων Νήσων και
Προέδρου του Επιμελητηρίου Αχαΐας, κ. Πλάτωνα Μαρλαφέκα και του Αντιπροέδρου του
ΕΦΕΠΑΕ και Προέδρου του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, κ. Παναγιώτη Τσιχριτζή.
Στα βασικά θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν και η εκλογή νέου Προέδρου, Αντιπροέδρων
και Γραμματέα

του ΕΦΕΠΑΕ. Το σώμα αποφάσισε ομόφωνα την ανανέωση της

εμπιστοσύνης του στα πρόσωπα του κ. Θωμά - Φωκίωνα Αλγιανάκογλου, Προέδρου της
ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ

για

τη

Τσιχριτζή (Προέδρου

θέση
του

του

Προέδρου

Επιμελητηρίου

του

ΕΦΕΠΑΕ,

Αιτωλοακαρνανίας)

του
και

κ. Παναγιώτη

του

κ. Μανώλη

Αλιφιεράκη (Προέδρου του Επιμελητηρίου Ηρακλείου και Πρόεδρου της Αναπτυξιακής
Κρήτης), ως Αντιπροέδρων του φορέα και της κας Σοφίας Λαμπάκη (Προέδρου του
ΔΕΣΜΟΥ) ως Γραμματέα.
ΕΦΕΠΑΕ για το 2019.

Επίσης, το ΔΣ ενέκρινε ομόφωνα τον προϋπολογισμό του

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων
Επενδύσεων ΕΣΠΑ, κ. Παναγιώτη Κορκολή, με την ιδιότητα του μέλους του ΔΣ του
ΕΦΕΠΑΕ. Η παρουσία του κ. Κορκολή στη συνεδρίαση του φορέα επαναβεβαίωσε το
ενδιαφέρον της πολιτικής ηγεσίας για την χρησιμότητα και την αποτελεσματικότητα του
ΕΦΕΠΑΕ, καθώς έχει οριστεί ως ο ενδιάμεσος φορέας του ΕΠΑνΕΚ, αρκετών
Περιφερειακών Προγραμμάτων (μεταξύ των οποίων και της Δυτικής Ελλάδας) και του
Μεταφορικού Ισοδύναμου για τις επιχειρήσεις.
Ο Γενικός Γραμματέας αντάλλαξε απόψεις με τη Διοίκηση και τα μέλη του ΕΦΕΠΑΕ σχετικά
με τον όγκο εργασίας που διαχειρίζεται, αλλά και σε αυτόν που προβλέπεται να του ανατεθεί,
και ζήτησε από την πλευρά του να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να
διευκολυνθούν οι επενδυτές και η αναθέτουσα αρχή με στόχο την μέγιστη δυνατή
απορρόφηση.
Στη

χθεσινή

συνεδρίαση

Αντωνακόπουλος

έλαβαν

ακόμα

μέρος

οι

κ.κ.:

Ελευθέριος

(Πρόεδρος ΕΛΑΝΕΤ), Φωκίων Δεληγιάννης (Γενικός Διευθυντής

ΕΛΑΝΕΤ), Γιώργος Κοσμάς (Οικονομικός Διευθυντής ΕΛΑΝΕΤ), Παναγιώτης Σκοτίδας
(Γενικός Διευθυντής ΚΕΠΑ), Παναγιώτης Αρχοντίκης (Γενικός Διευθυντής ΔΕΣΜΟΥ), Στέλιος
Αστρακάς (Γενικός Διευθυντής ΑΝΔΙΑ), Άρης Φραγκάκης (Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακής
Κρήτης), Απόστολος Παπαδούλης (Διευθυντής ΑΕΔΕΠ), Μακρής Αλέξανδρος (Διευθυντής
ΕΦΕΠΑΕ),

Μάγδα

Πετροπούλου

(Γενική

Διευθύντρια

Διαχειριστικής

Ευρωπαϊκών

Προγραμμάτων).
Τις εργασίες του ΔΣ του ΕΦΕΠΑΕ παρακολούθησε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, κ.
Απόστολος Κατσιφάρας.
Χρηματοδοτήσεις ύψους 11,8 εκατομμυρίων ευρώ απ’ την Περιφέρεια σε επιχειρήσεις
της Δυτικής Ελλάδας – Προκηρύχθηκαν οι δράσεις.
Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας σας ενημερώνει ότι το πρώτο δεκαήμερο του
Απριλίου ανοίγουν οι προσκλήσεις για την ένταξη επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας σε
δυο προγράμματα ενίσχυσης των δραστηριοτήτων τους. Συνολικά 11,8 εκατομμύρια ευρώ
θα διατεθούν απ’ το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» για την τόνωση
της επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια και την παράλληλη στήριξη της απασχόλησης.
Ειδικότερα, πρόκειται για το πρόγραμμα «Ενίσχυση των δημιουργικών επιχειρήσεων της
Δυτικής Ελλάδας», με συνολικό προϋπολογισμό 7,8 εκατ. ευρώ και την προκήρυξη του
δεύτερου

κύκλου,

με

ευνοϊκότερους

όρους,

του

προγράμματος

«Εξωστρέφεια

-

Διεθνοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019», προϋπολογισμού 4 εκατ. ευρώ.
«Ενίσχυση των δημιουργικών επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας»
Η πρόσκληση ανοίγει στις 2 Απριλίου 2019 και αφορά την ενίσχυση των υπό σύσταση
και νέων επιχειρήσεων (που δεν έχουν κλείσει δύο διαχειριστικές χρήσεις), αλλά και

υφιστάμενων

μικρομεσαίων

επιχειρήσεων

με

δημιουργικό

χαρακτήρα

που

δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Στόχος είναι η στήριξη των
επιχειρήσεων στην προσπάθεια προσαρμογής τους στις νέες διεθνείς αναπτυξιακές
απαιτήσεις στο βιοτεχνικό σχεδιασμό, την χρήση νέων τεχνολογιών και την προσαρμογή των
παραδοσιακών πρακτικών στις νέες τεχνολογίες.
Η δράση στοχεύει στη στήριξη της δημιουργικής διάστασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων,
στην αύξηση της εξωστρεφούς επιχειρηματικής δραστηριότητας, στην προβολή των
επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας και των προϊόντων / υπηρεσιών τους στις διεθνείς αγορές
καθώς και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, αλλά και στην εξειδικευμένη κατάρτιση και
εκπαίδευση των στελεχών και του προσωπικού των επιχειρήσεων στις ανάγκες που απαιτεί
η λειτουργία τους. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω ομάδες:
1. Δημιουργική Βιοτεχνία - Βιομηχανία: Επιχειρήσεις που βασίζονται σε αυτό που σήμερα
χαρακτηρίζεται ως βιομηχανικό και σχεδιαστικό Design και αξιοποίηση στοιχείων
πνευματικής ιδιοκτησίας και πολιτιστικής κληρονομίας. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής
της ομάδας είναι η αργυροχρυσοχοΐα, το έπιπλο, o σχεδιασμός προϊόντων / υπηρεσιών /
διεργασιών, η βιομηχανία ένδυσης – υπόδησης και μόδας σε όλα τα επίπεδα της
εφοδιαστικής αλυσίδας της (ΚΕΥΔ – ένδυση, υπόδηση, δέρμα, κοσμήματα κλπ).
2. Κλάδος ψυχαγωγίας: Αποτελούν επιχειρήσεις με εξωστρεφή χαρακτήρα ως αποτέλεσμα
αξιοποίησης πρωτίστως πνευματικής ιδιοκτησίας (και υπό προϋποθέσεις πολιτιστικής
κληρονομιάς). Χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της ομάδας οικονομικών κλάδων
αποτελούν η βιομηχανία θεάματος και οπτικο-ακουστικών μέσων (visual arts), οι ψηφιακές
βιομηχανίες ηλεκτρονικών μέσων ψυχαγωγίας, ψηφιακών παιγνίων (gaming), επαυξημένης
πραγματικότητας, κοινωνικών εφαρμογών, τουριστικών και πολιτιστικών εφαρμογών,
εξειδικευμένων εκπαιδευτικών υπηρεσιών, η διαφήμιση, η παραγωγή κινηματογραφικών
ταινιών κλπ που καθορίζουν και το περιεχόμενο των πολιτιστικών βιομηχανιών έντασης
τεχνολογίας.
3. Οι κλάδοι των εκδόσεων, τυπογραφίας και της βιβλιοδεσίας, οι οποίοι συνδυάζουν
δημιουργικά χαρακτηριστικά και των δύο ανωτέρω αναφερόμενων κατηγοριών.
Προϋπολογισμός της Δράσης
Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των δράσεων της πρόσκλησης, ανέρχεται σε 7,8 εκατομμύρια
ευρώ. Η δημόσια δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης με χρήση ρήτρας ευελιξίας για τις δαπάνες που
αφορούν το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους. Ο
προϋπολογισμός της πρόσκλησης κατανέμεται ανά κατηγορία επιχειρήσεων ως εξής:
-

30% για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις

-

30% για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις

-

40% για τις μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις

Χρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός των επενδυτικών προτάσεων
Κάθε

επιχείρηση

δύναται

να

υποβάλει

αίτηση

χρηματοδότησης

επιχορηγούμενου

προϋπολογισμού από 25.000 έως 300.000 ευρώ. Η δημόσια επιχορήγηση κυμαίνεται
ανάλογα με την κατηγορία της επιλέξιμης δαπάνης και τα ανώτατα επιλέξιμα όρια ανά
κατηγορία δαπάνης στο συνολικό προϋπολογισμό της επενδυτικής πρότασης. Η μέγιστη
επιχορήγηση ανά έργο ανέρχεται σε 200.000 ευρώ.
Ημερομηνίες Υποβολής
Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των ερευνητικών προτάσεων στο Πληροφοριακό
Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται το διάστημα από
02/04/2019 και ώρα 13.00 έως και την καταληκτική ημερομηνία 14/06/2019 ώρα 15.00.
«Εξωστρέφεια - Διεθνοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας - έτους 2019»
Η πρόσκληση ανοίγει στις 9 Απριλίου 2019 και αφορά νέες (με δύο κλεισμένες
διαχειριστικές χρήσεις 2017 και 2018) και υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που
θέλουν να αναβαθμιστούν προκειμένου να βελτιώσουν την ποιότητα του παραγόμενου
προϊόντος τους και να μειώσουν το κόστος παραγωγής τους, προκειμένου να είναι
περισσότερο ανταγωνιστικές στις αγορές του εξωτερικού και να δημιουργήσουνε νέες θέσεις
εργασίας.
Με βάση τον εγκεκριμένο σχεδιασμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την
παραγωγική ανασυγκρότηση, στο πλαίσιο της πρόσκλησης προβλέπεται να ενισχυθούν
δράσεις που αφορούν τον κλάδο της Αγροδιατροφής και τη Βιομηχανία Τροφίμων,
Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, Μεταποίηση, Εφοδιαστική Αλυσίδα,
Ενεργειακές Τεχνολογίες και εφαρμογές, Τεχνολογίες και εφαρμογές για το
Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ ,Υγεία-ΦάρμακαΕυεξία
Προϋπολογισμός της Δράσης
Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των δράσεων της πρόσκλησης, ανέρχεται σε 4 εκατ. ευρώ. Η
δημόσια δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης με χρήση ρήτρας ευελιξίας για τις δαπάνες που αφορούν
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.
Χρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός των επενδυτικών προτάσεων
Κάθε

επιχείρηση

δύναται

να

υποβάλει

αίτηση

χρηματοδότησης

επιχορηγούμενου

προϋπολογισμού από 30.000 έως 300.000 ευρώ. Η δημόσια επιχορήγηση κυμαίνεται από
50% έως 60%, ανάλογα με την κατηγορία της επιλέξιμης δαπάνης και τα ανώτατα επιλέξιμα

όρια ανά κατηγορία δαπάνης στο συνολικό προϋπολογισμό της επενδυτικής πρότασης. Η
μέγιστη επιχορήγηση ανά έργο ανέρχεται σε 200.000 ευρώ και ισχύει το καθεστώς ενίσχυσης
de minimis.
Ημερομηνίες Υποβολής
Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των ερευνητικών προτάσεων στο Πληροφοριακό
Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται το διάστημα από
09/04/2019 και ώρα 13.00 έως και την καταληκτική ημερομηνία 17/06/2019 ώρα 15.00.
Και οι δύο προσκλήσεις είναι αναρτημένες στον ιστότοπο της Ειδικής Υπηρεσίας
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» www.dytikiellada.gr.
Φορέας υποβολής Αιτήσεων είναι η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση θα παρέχονται από Γραφείο Ενημέρωσης
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Εξυπηρέτησης Επενδυτών της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Ν.Ε.Ο. Πατρών- Αθηνών και Αμερικής
(Ισόγειο), τηλ 2613 613645-6, e-mail: dap@pde.gov.gr, URL: www.pde.gov.gr.

« Εξαγωγική απογείωση των προϊόντων των Αιτωλοακαρνανικών επιχειρήσεων
σε μια από τις μεγαλύτερες εκθέσεις Τροφίµων & Ποτών της Ευρώπης.
Πόλος έλξης το άρτιο & καλαίσθητο περίπτερο του Επιμελητήριου
Αιτωλοακαρνανίας».
Εξαιρετική και δυναμική παρουσία του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας σε συνεργασία με
την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, τα Επιμελητήρια Αχαΐας και Ηλείας,

για τέταρτη

συνεχόμενη χρόνια, στην μεγαλύτερη έκθεση Τροφίμων & Ποτών στην Ν.Α. Ευρώπη.
Η FOOD EXPO αποτελεί σήμερα τον κορυφαίο εκθεσιακό θεσμό, το σημαντικότερο
εμπορικό Φόρουμ για τα Τρόφιμα και Ποτά στη χώρα μας και ανταποκρίνεται πλήρως στις
ανάγκες των επιχειρήσεων για δημιουργία συνεργασιών στην εγχώρια αγορά αλλά κυρίως
ανταποκρίνεται στην αυξανομένη ανάγκη για εξαγωγικό προσανατολισμό των ελληνικών
παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου.
Η “FOOD EXPO 2019” ολοκληρώθηκε θριαμβευτικά τη Δευτέρα 18/03/2019.

Οι 900

διεθνείς αγοραστές που είχαν ενταχθεί στο Hosted Buyer program πραγματοποίησαν
περισσότερα από 17.500 προγραμματισμένα b2b meetings με τους εκθέτες
καταγράφοντας εντυπωσιακές σε ποσότητα αλλά και ποιότητα εμπορικές συμφωνίες,
αφήνοντας εκατοντάδες ικανοποιημένους εκθέτες. Η μεγαλύτερη έκθεση Τροφίμων και
Ποτών

στη

Νοτιοανατολική

Ευρώπη

ξεπερνώντας

κάθε

προσδοκία,

υποδέχτηκε

περισσότερους από 70.000 επισκέπτες, 32.000 επιχειρήσεις της οργανωμένης Λιανικής, του
Χονδρεμπορίου, της Μαζικής Εστίασης, των ξενοδοχείων και του Τουριστικού κλάδου εν
γένει., που δεν έχασαν την ευκαιρία να δουν από κοντά τα προϊόντα 1.300 και πλέον
ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων!

Σε ένα περίπτερο που καταλαμβάνανε 192 τ.μ. στο σύνολο του, από τα οποία 96 τ.μ.
δεσμεύτηκαν από το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας και τις επιχειρήσεις μέλη του και που
δυστυχώς δεν κάλυπταν την τεράστια ζήτηση για συμμετοχή στην συγκεκριμένη Έκθεση,
στοχεύσαμε στη δυναμική παρουσία των Αιτωλοακαρνανικών προϊόντων, στη βελτίωση του
εξαγωγικού

προφίλ

των

συμμετεχόντων

επιχειρήσεων

και

στην

ανάπτυξη

νέων

επιχειρηματικών συνεργασιών και μελλοντικών εξαγωγικών δραστηριοτήτων.
Πόλος έλξης το άρτιο και καλαίσθητο περίπτερο του Επιμελητήριου Αιτωλοακαρνανίας και τα
διεθνώς πολυβραβευμένα προϊόντα αριστείας των Αιτωλοακαρνανικών επιχειρήσεων μελών
του Επιμελητηρίου για χιλιάδες επισκέπτες που εντυπωσιάστηκαν από την καινοτομία στην
παραγωγή και στη συσκευασία των προϊόντων μας, την γαστρονομική γευστική ποιότητα
των αγαθών της Αιτωλοακαρνανικής γης.
Κατά τη διάρκεια της FOOD EXPO 2018 διοργανώθηκε και δράση γαστρονομικής
παρουσίασης και προβολής συνταγών τοπικών προϊόντων, με τίτλο «Mediterranean Food
Stage 2019», όπου καταξιωμένοι σεφ μαγείρεψαν χρησιμοποιώντας προϊόντα των
επιχειρήσεων μελών του Επιμελητηρίου, πλημυρίζοντας το Mediterranean Food Stage της
Food Expo με αρώματα, γεύσεις και εικόνες της πλούσιας γης και θάλασσας της
Αιτωλοακαρνανίας.
Στην εν λόγω πολύ σημαντική έκθεση, συμμετείχαν με φυσική παρουσία στο περίπτερο του
Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας οι παρακάτω επιχειρήσεις:
Α. Θωμόπουλος Ανώνυμος Εταιρεία - Αφοί Στέφου & ΣΙΑ Ε.Ε. Παραδοσιακό Αυγοτάραχο Εργαστήριο Παραδοσιακών Προϊόντων Φλώρος - KTHMA ΕΥΘΥΜΙΟΥ Ε.Ε. – Κουβέλη
Αρετή του Αλεξάνδρου ETOLEA – Νταουντάκης Στυλιανός του ελευθερίου Λευκών Σ.Ν. Τσορβαντζή Σ. Τσορβαντζής Κ. Ε.Π.Ε. Messolongi Fields - XIROS Αλάτι Μεσολογγίου ΙΚΕ –
Χριστακης Ευθύμιος του Γεωργίου Sin Oil.
Με εκθέματα προϊόντων οι :
Παπαθανασόπουλος Κώστας του Σπυρίδωνα «Το Πέτρινο Χωριό» - Πασιόπουλος ΑΕΒΕ
Ούζο Τσίπουρο Πελάδα.
Μπαίνοντας στα παρακάτω link του Επιμελητηρίου στο Facebook και στο επίσημο κανάλι
στο Youtube μπορείτε να παρακολουθήσετε τα διάφορα promo-βίντεο, Φώτο-ρεπορτάζ, που
αφορούν την συμμετοχή του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας και των μελών του στην
έκθεση Food Expo 2019 καθώς και μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τις απόψεις των
επιχειρηματιών που συμμετείχαν για τις ενέργειες του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας και
τη συμμετοχή στη Food Expo 2019.
https://www.youtube.com/watch?v=WFBZgZdEqdo&list=PLLMapBRxka_01JwXJd3CgQOW
uyZ-9oU22
https://www.youtube.com/watch?v=xuhZaVmHC2A&list=PLLMapBRxka_01JwXJd3CgQOW
uyZ-9oU22&index=2
https://www.facebook.com/1732089896816696/videos/432984080578884/
https://www.youtube.com/watch?v=ISBIrDNhjXc
https://www.facebook.com/%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE
%B7%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%91%CE%B9%CF%84%CF%89

%CE%BB%CE%BF%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B1%CE%BD%
CE%AF%CE%B1%CF%82-1732089896816696/?ref=bookmarks
Έναρξη της Δράσης «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση» του Ταμείου
Επιχειρηματικότητας ΙΙ.
Το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) ανακοινώνει την έναρξη της
Δράσης «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ)
συνολικού κεφαλαίου χορηγήσεων 915 εκ. ευρώ.
Η νέα αυτή Δράση έρχεται να αντικαταστήσει την Δράση Επιχειρηματική Επανεκκίνηση –
ΤΕΠΙΧ (Ενδιάμεσο), η οποία ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία, καθώς σε διάστημα ενός
έτους πάνω από 2.000 ελληνικές μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις χρηματοδοτήθηκαν με κεφάλαια
ύψους 300εκ. ευρώ
Στόχος της νέας χρηματοδοτικής δράσης, είναι η προώθηση της επιχειρηματικότητας, η
διευκόλυνση της πρόσβασης των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στη
χρηματοδότηση, καθώς και η ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας της χώρας.
Μέσω του συγκεκριμένου χρηματοδοτικού προϊόντος, παρέχονται επιχειρηματικά δάνεια με
ευνοϊκό επιτόκιο, καθώς το 40% του χρηματοδοτικού κεφαλαίου ήτοι κεφάλαια ύψους 366 εκ.
ευρώ διατίθενται άτοκα για τη χρηματοδότηση μικρο-μεσαίων ελληνικών επιχειρήσεων. Οι
συνεργαζόμενες τράπεζες συμμετέχουν στο πρόγραμμα με κεφάλαια ύψους 549 εκ. ευρώ,
συνεισφέροντας το 60% του κεφαλαίου κάθε δανείου.
Τα προσφερόμενα δάνεια είναι δύο κατηγοριών:
1) Δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης ειδικού σκοπού (κεφάλαια κίνησης)


ύψος δανείου από €10.000 έως €500.000



διάρκεια αποπληρωμής έως 60 μήνες, με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 6 μήνες

2) Δάνεια επενδυτικού σκοπού


ύψος δανείου από € 25.000 έως € 1.500.000



διάρκεια αποπληρωμής από 5 έως 10 έτη, με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 2 έτη

Η υποβολή αιτημάτων δανειοδότησης από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις γίνεται στον
ηλεκτρονικό σύνδεσμο: https://www.ependyseis.gr/mis και ακολούθως υποχρεούνται να
υποβάλλουν το φυσικό φάκελο σε υποκατάστημα μίας εκ των συνεργαζόμενων τραπεζών.
Συνεργαζόμενες Τράπεζες:
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ALPHA BANK, EFG EUROBANK, ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ,

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ

ΗΠΕΙΡΟΥ,

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ,

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ,

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ

Οι πόροι του Ταμείου συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο, και προέρχονται από την συνεισφορά πόρων
(ΕΠΑνΕΚ), και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ).

Business Innovation Greece – Χρηματοδότηση και Events.
Το επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας σας ενημερώνει ότι σε λίγο καιρό θα ξεκινήσει η
περίοδος υποβολής αιτήσεων για το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Business
Innovation Greece», το οποίο είναι μέρος των προγραμμάτων EEA & Norway Grants 20142021 και θα προσφέρει χρηματοδότηση σε επιχειρήσεις με στόχο τη στήριξη του ιδιωτικού
επιχειρηματικού τομέα της Ελλάδας.
Το Innovation Norway, ως διαχειριστής κι αποκλειστικός αρμόδιος για την αξιολόγηση και
επιλογή των έργων, καθώς και για την εκταμίευση της χρηματοδότησης, θα διοργανώσει
ενημερωτικές ημερίδες ανά την Ελλάδα για τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους. Πιο
συγκεκριμένα:
-Η επίσημη έναρξη του προγράμματος «Business Innovation Greece» εγίνε σε εκδήλωση
στις 27 Μαρτίου στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά
Ακολουθούν αντίστοιχες ενημερωτικές ημερίδες:
-Στη Θεσσαλονίκη (02/04), στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Τεχνολογίας και Ανάπτυξης
(ΕΚΕΤΑ- 6ο χλμ Χαριλάου – Θέρμης 57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη). Η είσοδος θα είναι
ελεύθερη κατόπιν εγγραφής.
-Στο Ηράκλειο (09/04), ο τόπος αναμένεται να επιβεβαιωθεί. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη
κατόπιν εγγραφής.
-Στην Πάτρα (11/04), στο Επιστημονικό Πάρκο Πατρών (Οδός Σταδίου, 265 04 Ρίο –
Πάτρα). Η είσοδος θα είναι ελεύθερη κατόπιν εγγραφής.
Οι χώροι διεξαγωγής των ημερίδων θα αναρτηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του Innovation
Norway

https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-

grants/Programmes/business-development/greece--business-developmentinnovation-and-smes/ , από όπου και οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να κάνουν την
αντίστοιχη εγγραφή.

Το πρόγραμμα START επιστρέφει και ανακοινώνει την 5η και τελευταία ανοικτή πρόσκληση
για 30 υποτροφίες!
Πρόσθετες πληροφορίες για το γύρο υποτροφίας 2019/20 του προγράμματος START για
πολιτιστικούς διαχειριστές μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο wetransfer https://we.tl/twPnqnEyXmY, που περιλαμβάνει:
1. Δελτίο Τύπου
2. Περιγραφή του προγράμματος START και των εταίρων του
3. Λογότυπα του προγράμματος START
4. 7 Φωτογραφίες .zip
Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω του Ιδρύματος Robert Bosch (Robert Bosch Stiftung) σε
συνεργασία με το Goethe-Institut Thessaloniki και τη μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
Ομοσπονδιακή Ένωση Κοινωνικοπολιτιστικών Κέντρων (Bundesvereinigung Soziokultureller
Zentren e.V.) και υποστηρίζεται από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση και το Ίδρυμα
Μποδοσάκη.
Παράταση υποβολής αιτήσεων έως 14 Απριλίου 2019.
Πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων και συνεταιρισμών 2019.
Ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ΑΠΟΣΤΟΛΗ, σε
συνεργασία και με χρηματοδότηση του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Οργανισμού International
Orthodox Christian Charities – IOCC, διενεργεί για πέμπτη συνεχή χρονιά πρόγραμμα
ενίσχυσης επιχειρήσεων και συνεταιρισμών που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή και
δευτερογενή τομέα με δωρεά εξοπλισμού ή/και υπηρεσιών και επιχειρηματική
καθοδήγηση (mentoring). Από το 2014 μέχρι σήμερα 84 επιχειρήσεις και συνεταιρισμοί
έχουν λάβει παραγωγικό εξοπλισμό συνολικής αξίας 1.302.517€ εκσυγχρονίζοντας την
παραγωγική τους διαδικασία, δημιουργώντας ή διατηρώντας θέσεις εργασίας. Παράλληλα,
τα μέλη 19 αγροτικών συνεταιρισμών εκπαιδεύτηκαν στην ασφαλή διαχείριση τροφίμων, ενώ
οι ιδιοκτήτες 15 μικρών επιχειρήσεων του αγρο-διατροφικού τομέα και των πολιτιστικών και
δημιουργικών βιομηχανιών ενισχύθηκαν και με επιχειρηματική καθοδήγηση (mentoring) από
έμπειρα μέλη – μέντορες του ΚΕΜΕΛ (Κέντρο Εθελοντών Μάναντζερ Ελλάδος).
Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν επιχειρήσεις και συνεταιρισμοί που είναι
εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, δραστηριοποιούνται στους τομείς της Αγροδιατροφής/
Βιομηχανίας Τροφίμων και Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών (ΠΔΒ) και
έχουν κλείσει δύο διαχειριστικές χρήσεις, με ανώτατο ετήσιο κύκλο εργασιών €1.200.000.
Ο ωφελούμενος δύναται να λάβει δωρεά παραγωγικού εξοπλισμού/ υπηρεσιών συνολικής
αξίας έως 10.000 ευρώ (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) και επιπλέον επιχειρηματική καθοδήγηση
(mentoring).

Υποβολή αιτήσεων: μόνο ηλεκτρονικά χωρίς προσκόμιση δικαιολογητικών κατά το στάδιο
της υποβολής, έως και 14 Απριλίου 2019.
Πληροφορίες και ανακοινώσεις: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν πληροφορίες
στην ιστοσελίδα του οργανισμού ΑΠΟΣΤΟΛΗ www.mkoapostoli.gr στην ενότητα «Η Δράση
μας», στην υποενότητα «Προγράμματα» με τον τίτλο «Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιχειρήσεων
και Συνεταιρισμών 2019».
Διοργάνωση Επιχειρηματικών Συναντήσεων του κλάδου Τυροκομικών.
Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τα μέλη του που δραστηριοποιούνται στον
κλάδο των τυροκομικών ότι ο Οργανισμός Enterprise Greece, στο πλαίσιο του έργου του για
την προβολή και προώθηση των ελληνικών προϊόντων στις αγορές του εξωτερικού, έχει
εντάξει στο επιχειρησιακό πρόγραμμα των δράσεων του για 4η συνεχόμενη χρονιά
τη

διοργάνωση επιχειρηματικών συναντήσεων στην Ελλάδα, με αγοραστές για τον

κλάδο των Τροφίμων. Η φετινή διοργάνωση εστιάζει στον υποκλάδο των Τυροκομικών
Προϊόντων και σηματοδοτεί την έναρξη ενός ολοκληρωμένου προγράμματος προβολής &
προώθησης των Γαλακτοκομικών – Τυροκομικών προϊόντων της χώρας. Η επιλογή των
αγοραστών που θα συμμετέχουν στη διοργάνωση θα γίνει με την υποστήριξη των γραφείων
Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων των Πρεσβειών της Ελλάδας, τα οποία θα δώσουν
τη

δυνατότητα

στις

εξαγωγικές

επιχειρήσεις

του

κλάδου

να

πραγματοποιήσουν

προκαθορισμένες συναντήσεις με τους συμμετέχοντες αγοραστές, εκπροσώπους δικτύων
διανομής και αλυσίδων λιανεμπορίου, να διερευνήσουν δυνατότητες συνεργασίας καθώς
επίσης να ενημερωθούν για τον ανταγωνισμό και τις συνθήκες της αγοράς-στόχος.
Οι επιχειρηματικές συναντήσεις για το 2019 θα αφορούν στον κλάδο των Τυροκομικών
προϊόντων και θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα στις 10 Ιουνίου 2019 και στη Λάρισα 12
Ιουνίου 2019, με προσκεκλημένους αγοραστές από Ασία, Ωκεανία, Άπω Ανατολή, ΗΠΑ,
Καναδά, Ευρώπη που ενδιαφέρονται για τα ελληνικά τυροκομικά προϊόντα.
Παρακαλώ επιλέξετε τον κάτωθι σύνδεσμο για να δείτε πληροφορίες σχετικά με τη
διοργάνωση.
https://www.enterprisegreece.gov.gr/eksagoges/programma-drashs/draseis-probolhsproothhshs/epixeirimatikes-synanthseis

Για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία, είμαστε στη διάθεσή σας κα Α.
Τρυποσκούφη (Τηλ.: +30 210 3355778, email: a.triposkoufi@enterprisegreece.gov.gr).

Επιχειρηματική Αποστολή σε Σιγκαπούρη και Ταϊλάνδη, 27/5 - 2/6/2019.
Σας ενημερώνουμε ο ΣΕΒ, ο Enterprise Greece και ο ΣΕΒΕ, με την υποστήριξη του
Υπουργείου Εξωτερικών, διοργανώνουν επιχειρηματική αποστολή σε Σιγκαπούρη και
Ταϊλάνδη (Μπανγκόκ), από την Τρίτη 28 έως την Παρασκευή 31 Μαΐου 2019, με αναλυτική
ανακοίνωση των διοργανωτών.
Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της επιχειρηματικής αποστολής, εκτός των επιχειρηματικών
συναντήσεων,

θα πραγματοποιηθούν Επιχειρηματικά Φόρουμ σε Σιγκαπούρη και

Μπανγκόκ, τα οποία θα διοργανωθούν από Γραφεία Ο.Ε.Υ. των Πρεσβειών μας σε
Σιγκαπούρη και Ταϊλάνδη .
Στην Ταϊλάνδη, ειδικότερα, το Φόρουμ (31 Μαΐου 2019) εντάσσεται στο πλαίσιο του
εορτασμού συμπληρώσεως 60 ετών διπλωματικών σχέσεων Ελλάδος-Ταϊλάνδης και θα
λάβει τη μορφή Επιχειρηματικής & Επενδυτικής Ημερίδας, με συμμετοχή εκατέρωθεν
θεσμικών και ιδιωτικών φορέων. Από ταϊλανδικής πλευράς αναμένεται συμμετοχή του
Ταϊλανδικού Υπουργείου Εξωτερικών, της ταϊλανδικής Επιτροπής Επενδύσεων (Thai Board
of Investment), του ταϊλανδικού Εμπορικού Επιμελητηρίου (Thai Chamber of Commerce),
της Ομοσπονδίας Ταϊλανδικών Βιομηχανιών (Federation of Thai Industries) και του Ελληνοταϊλανδικού Εμπορικού Επιμελητηρίου.
Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε, τον Enterprise Greece (κ.
Χρήστος Σκούρας, Τ. 210 335 5770, Ε-mail: ch.skouras@enterprisegreece.gov.gr)
Επίσης με τα Γραφεία Οικονομικών&Εμπορικών Υποθέσεων των Πρεσβειών μας στα email σε Σιγκαπούρη: ecocom-singapore@mfa.gr και Μπανκγόκ: ecocom-bangkok@mfa.gr.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης
Ζαλοκώστα 10,
106 71 Αθήνα
Τηλ: 210-368 2764, 2761, 2814
Φαξ: 210 368 2771
email:b08@mfa.gr
Νέο

καθεστώς

ενισχύσεων

πολύ

μικρών

και

μικρών

επιχειρήσεων.

Νέο καθεστώς για την ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά την
υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, προβλέπεται με τροπολογία του υπουργείου Οικονομίας
και Ανάπτυξης. Το συνολικό ύφος ενίσχυσης ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο δεν
μπορεί να υπερβεί το ποσό των 3 εκατ. ευρώ. Με τις διατάξεις της τροπολογίας καθορίζονται
οι δικαιούχοι των ενισχύσεων, τα είδη των επενδυτικών σχεδίων, που υπάγονται στο
ανωτέρω καθεστώς, οι επιλέξιμες δαπάνες, τα είδη των ενισχύσεων, η διαδικασία
αξιολόγησης και ελέγχου των ανωτέρω επενδυτικών σχεδίων και παρέχεται δυνατότητα σε
εταιρείες που θα υποβάλουν αίτηση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης έως και 28.6.2019 να
έχουν αναπτύξει νέα δραστηριότητα πριν την υποβολή της αίτησης χορήγησης της ενίσχυσης
και πάντως όχι πριν την 1-1-2019.

Πρωτιά στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής WRO Hellas για το
12ο ΓΕΛ Πάτρας.
Όταν κάτι επαναλαμβάνεται παύει να είναι τυχαίο. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Ομάδα
Εκπαιδευτικής Ρομποτικής του 12ου Γενικού Λυκείου Πάτρας, κερδίζει το 1ο Βραβείο στον
τελικό του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Εκπαιδευτικής Ρομποτικής 2019, τον οποίο
διοργάνωσε ο Οργανισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής WRO Hellas, το διήμερο 1617/3/2019. Κηρύσσοντας την έναρξη του Τελικού, ο κ. Παυλόπουλος υπογράμμισε ότι
«σήμερα τελειώνει ένα συναρπαστικό "ταξίδι" 5 μηνών, κατά τη διάρκεια του οποίου μαθητές
και εκπαιδευτικοί, λειτουργώντας ομαδικά και με υποδειγματικό τρόπο, συνεργάζονται
έχοντας ως απώτερο στόχο, μέσω της Ρομποτικής, την καλύτερη και πιο επωφελή για την
ανθρώπινη δημιουργία χρήση της σύγχρονης Τεχνολογίας» (ολόκληρη η ομιλία του
Προέδρου της Δημοκρατίας: https://youtu.be/8BhJaMCRduY).
Ο Διαγωνισμός για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μεταξύ των οποίων και τα Λύκεια
πραγματοποιήθηκε στο Ολυμπιακό Στάδιο Γαλατσίου την Κυριακή 17 Μαρτίου 2019. Στην
κατηγορία των Λυκείων, οι μαθητές σε ομάδες έδειξαν πως είναι μια Πόλη Έξυπνη (Smart
City). Έξυπνες λύσεις στην κυκλοφορία, στην ασφάλεια, στο περιβάλλον, στην αειφόρο
ανάπτυξη και οτιδήποτε σχετίζεται με τους 17 στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ. Για
πρώτη φορά η κάθε ομάδα παρουσίασε και ένα πλάνο βιωσιμότητας της πρότασής τους!
Έτσι λοιπόν η ομάδα του 12ου ΓΕ.Λ. Πατρών «European Citizens» συμμετείχε στην
κατηγορία Open με θέμα: «Smart Cities». Οι συμμετέχοντες μαθητές και οι επιβλέποντες
εκπαιδευτικοί με τις δύσκολες συνθήκες του απαιτητικού προγράμματος του δημόσιου
Γενικού

Λυκείου,

κατάφεραν

έναν

πραγματικό

άθλο!

(https://wrohellas.gr/wp-

content/uploads/2019/03/ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΤΕΛΙΚΟΥ-2019-ΛΥΚΕΙΟ-Smart-Cities.pdf).
Πλάνα από τη συνέντευξη του μαθητή, εκπροσώπου της ομάδας, μπορείτε να δείτε στο
βίντεο https://youtu.be/Mtuq00oNezY.
Ο θεσμός των διαγωνισμών εκπαιδευτικής ρομποτικής WRO Hellas έχει αφετηρία το 2009,
με τον πρώτο διαγωνισμό να φιλοξενείται στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Από τότε
έως και σήμερα, στη χώρα μας διεξάγονται διαγωνισμοί εκπαιδευτικής ρομποτικής δύο
φορές τον χρόνο, μία τον Φεβρουάριο και μία τον Ιούλιο. Οι μαθητές του 2009 οι οποίοι
συμμετείχαν ανελλιπώς στους μετέπειτα διαγωνισμούς, φοιτούν στα καλύτερα πανεπιστήμια
της χώρας μας και του εξωτερικού, είτε ως προπτυχιακοί είτε ως μεταπτυχιακοί φοιτητές.
Είναι η πρώτη φορά που η εκπαιδευτική κοινότητα προσπαθεί να συγκλίνει με την κοινωνική
πραγματικότητα κυρίως στο πλαίσιο της άτυπης εκπαίδευσης.
Στο δημοτικό, οι μαθητές ήρθαν αντιμέτωποι με ποιον τρόπο η τεχνολογία μπορεί να
βοηθήσει τα μικρά νησιά να αναπτυχθούν. Έτσι, μαθητές από τα δημοτικά σχολεία της
χώρας μας δημιούργησαν ομάδες, εργαζόμενοι από τον Οκτώβριο του 2018 με μέντορα τον
δάσκαλό τους (προπονητή) απογεύματα και σαββατοκύριακα, παρουσίασαν λύσεις για πώς
οι λίγοι άνθρωποι που ζουν στα μικρά νησιά μπορούν να βοηθηθούν από την τεχνολογία. Τα

τρία δημοτικά σχολεία της Αιτωλοακαρνανίας εκπροσώπησαν επάξια την Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας κατακτώντας σημαντικές θέσεις και επαίνους:


Το 7ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου με την ομάδα roboteens και το project «Έξυπνη
διαχείριση απορριμμάτων» κατάφερε να μπει στην πρώτη δεκάδα της τελικής
κατάταξης κατακτώντας την ένατη θέση. Η ομάδα ήταν με τους: Κατσαδούρου
Χριστίνα, Λύρο Κωνσταντίνο, Αντωνίου Βαρβίνα, Μουρούκο Παναγιώτη, Καψάλη
Σταυρούλα, Αποστολόπουλο Ευάγγελο και προπονητή τον κ. Φραγκόπουλο Γεώργιο.



Το Δημοτικό Σχολείο Γαβαλούς με την ομάδα «Το νησί του Αιόλου» που αποτελούταν
Λαγάκη Οδυσσέα, Λέζι Ειρήνη, Μπεσίρη Θοδωρή και προπονητή τον κ. Πλαστήρα
Βασίλειο απέσπασε θετικές κριτικές.



Το 17ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου με την ομάδα 17th Robo-Kids και το project
AIOLOS «Όπου φυσάει ο άνεμος πάμε…» απέσπασε έπαινο καλύτερης ιδέας που
έχει ή/ και θα έχει εφαρμογή στο μέλλον. Η ομάδα ήταν με τους: Αγγέλη Χαρίλαο,
Δρούγα Χριστόφορο, Ευθυμίου Παναγιώτη, Κορδάτου Ευρύκλεια, Μπαζώνη Μαρία
και Τσιλιμίγρα Ανδρέα. Οι μαθητές κατασκεύασαν κινητή ανεμογεννήτρια με τη
δυνατότητα ελέγχου εξ αποστάσεως. Τους μαθητές προπόνησαν οι Καραχρήστος
Χριστόφορος και Ράπτης Δημήτριος.

Στο Γυμνάσιο τέθηκε το ερώτημα αν το κρασί είναι εθνικό προϊόν από την αρχαιότητα και
ποιοι είναι ο σημαντικοί δρόμοι του κρασιού. Μαθητές από τα γυμνάσια της χώρας μας,
δημιούργησαν ομάδες συνεργαζόμενοι, δείχνοντας τους αρχαίους δρόμους του κρασιού στη
Βόρεια Ελλάδα. Επίσης, τα ρομπότ ως αξιόπιστοι «εργάτες» εκτέλεσαν αυτοματοποιημένα
κάθε φάση από τον τρύγο έως το κρασί. Στην κατάταξη τελικής φάσης της βασικής
κατηγορίας Γυμνασίου «Οι δρόμοι του κρασιού στη βόρεια Ελλάδα» οι 5 ομάδες που
εκπροσώπησαν τη Δυτική Ελλάδα, πήγαν πάρα πολύ καλά, καθώς κατέλαβαν 3η, 4η, 5η, 6η
και 14η θέση (https://wrohellas.gr/wp-content/uploads/2019/03/ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΤΕΛΙΚΟΥ2019-Κρασί_Κατάταξη-ΤΕΛΙΚΗΣ-ΦΑΣΗΣ.pdf)


3 Teamwork Dream Βοβός Ανέστης (coach) Μαθήτριες: Ραβασοπούλου Σταματία,
Στεφανάτου Ευγενία και Στεφανάτου Αναστασία - Εκπαιδευτική Ρομποτική Τμήματος
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών Πανεπιστημίου Πατρών



4 Robotica.gr Hazze Περδίκη Μέμα (coach) Μαθητές: Φωτήλας Ασημάκης, Ζαγορίτης
Εμμανουήλ και Βαφέας Κωνσταντίνος - Robotica.gr



5 Robotica.gr Path Τσιμπούρης Ανδρέας (coach) Μαθητές: Μητρέλης Απόστολος,
Βαφέας Θοδωρής και Δαβίλλας Παναγιώτης - Robotica.gr



6 Ελληνική Mensa Κωστής Ευθύμιος (coach) Μαθητές: Μπόνας Δημήτριος, Μπάδας
Αλέξανδρος και Τσακίρης Ευάγγελος - Ανεξάρτητη Ομάδα



14 Free Spirits Γεωργάκης Αριστείδης (coach) Μαθητές: Αλαγκιοζίδης Γιώργος,
Λόντερ Στέφανος και Αθανασόπουλος Δημήτρης - Ανεξάρτητη Ομάδα

Τα πλήρη αποτελέσματα και των 8 κατηγοριών είναι αναρτημένα στη σελίδα του επίσημου
διοργανωτή: https://wrohellas.gr/πανελλήνιος-διαγωνισμός-εκπαιδ-2019/τελικός-2019-2/.
Επίσης, την εναρκτήρια ομιλία του Προέδρου του WRO Hellas μπορείτε να τη δείτε
στο https://youtu.be/9LlSt77goN0.
Διαγωνισμού

Εκπαιδευτικής

Φωτογραφίες
Ρομποτικής

από

τον

μπορείτε

Τελικό
να

του

βρείτε

Πανελλήνιου
στη

σελίδα:

https://wrohellas.gr/2019/03/18/φωτογραφίες-από-τον-τελικό-του-πανελλ/
Πλέον μπαίνουμε σε ρυθμούς Ολυμπιάδας Εκπαιδευτικής Ρομποτικής WRO, η οποία
διοργανώνεται για 11η συνεχή χρονιά από τον WRO Hellas με Στρατηγικό Συνεργάτη την
COSMOTE. Για το έτος 2019 ο διαγωνισμός τελεί υπό την Αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της
Δημοκρατίας, κυρίου Προκοπίου Παυλοπούλου. Ο παγκόσμιος Τελικός της World Robot
Olympiad 2019 θα διεξαχθεί από τις 8 έως τις 10 Νοεμβρίου 2019 στην Ουγγαρία. Στην 11η
χρονιά συμμετοχής της στην Ολυμπιάδα, η Ελλάδα θέτει υψηλούς στόχους. Οι μαθητές και οι
εκπαιδευτικοί θα εργαστούν επί 5 μήνες για να διεκδικήσουν μία θέση στον παγκόσμιο Τελικό
και να συνεχίσουν την επιτυχημένη παράδοση της χώρας μας στην κορυφαία διοργάνωση
για την εκπαίδευση και την επιστήμη.
ΕΛΛΑΔΑ: 9η στην Ευρώπη στην καινοτόμο επιχειρηματικότητα.
Τρεις θέσεις ανέβηκε η Ελλάδα στην ευρωπαϊκή κατάταξη σε ποσοστό καινοτόμων
επιχειρήσεων την τριετία 2014-2016, σε σχέση με την προηγούμενη τριετία 2012-2014,
κατακτώντας πλέον την 9η θέση. Το ποσοστό των καινοτόμων ελληνικών επιχειρήσεων
ανήλθε στο 57,7%, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 6,7 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την
τριετία 2012-2014, σύμφωνα με τα στοιχεία της επίσημης στατιστικής πανευρωπαϊκής
έρευνας CIS (Community Innovation Survey). Για την Ελλάδα την έρευνα πραγματοποίησε το
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), σε συνεργασία με την Ελληνική Στατιστική Αρχή
(ΕΛΣΤΑΤ).
Παράταση έως τις 30 Απριλίου για τη δήλωση του επαγγελματικού λογαριασμού.
Παρατείνεται μέχρι και την Τρίτη 30 Απριλίου 2019 η προθεσμία για τη δήλωση του
επαγγελματικού λογαριασμού στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με απόφαση που
υπέγραψε η υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου, όπως ανακοίνωσε το
υπουργείο Οικονομικών.
Κατατέθηκε

στη

βουλή

το

νομοσχέδιο

για

την

πρώτη

κατοικία.

Οι 250.000 ευρώ για τα στεγαστικά δάνεια και οι 175.000 ευρώ για τα επαγγελματικά είναι τα
όρια αξίας της προστατευόμενης κύριας κατοικίας, σύμφωνα με την τροπολογία για το
διάδοχο νόμο Κατσέλη, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή. Παράλληλα, η τροπολογία
προβλέπει πως το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου, στο οποίο συνυπολογίζονται
λογιστικοποιημένοι τόκοι και, αν υπάρχουν, έξοδα εκτέλεσης κατά την ημερομηνία υποβολής
της αίτησης δεν υπερβαίνει τις 130.000 ευρώ ανά πιστωτή.

Πρωτογενές

πλεόνασμα

822

Εκ.

Ευρώ

το

πρώτο

δίμηνο

2019.

Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 822 εκατ. ευρώ παρουσίασε ο προϋπολογισμός το πρώτο
δίμηνο του έτους, έναντι στόχου για έλλειμμα, καθώς τα έσοδα από ΦΠΑ και άλλους φόρους
ήταν υψηλότερα των προσδοκιών. Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού
προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου –
Φεβρουαρίου 2019, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού
ύψους 1,136 δισ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 2,046 δισ. ευρώ στην εισηγητική έκθεση
του προϋπολογισμού και πλεονάσματος 1,526 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2018.
Παράταση

μέχρι

30

Απριλίου

για

την

κατάθεση

Πόθεν

Εσχες.

Παράταση έως το τέλος Απριλίου 2019 για την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής
κατάστασης, δίνει τροπολογία του υπουργείου Δικαιοσύνης που κατατέθηκε στην Βουλή. Η
ρύθμιση προβλέπει πως οι υπόχρεοι πρέπει να καταθέσουν τα πόθεν έσχες έως 30/4/2019
αντί 31/3/2019 που ισχύει. Υπενθυμίζεται ότι υπόχρεοι για την υποβολή δηλώσεων
περιουσιακής κατάστασης είναι πολιτικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες ΜΜΕ, ορισμένοι δημόσιοι
λειτουργοί, δημοσιογράφοι, πρόεδροι και διοικητές τραπεζών κ.α.

ΕΛ.ΣΤΑΤ.: Στο 18% υποχώρησε η ανεργία τον Δεκέμβριο.
Στο 18% μειώθηκε περαιτέρω το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα τον περασμένο Δεκέμβριο,
έναντι του αναθεωρημένου προς τα κάτω 20,8% τον Δεκέμβριο 2017 και του
αναθεωρημένου προς τα κάτω 18,3% τον Νοέμβριο 2018, σύμφωνα με στοιχεία της
ΕΛΣΤΑΤ. Πρόκειται για τα χαμηλότερα επίπεδα της ανεργίας από τον Ιούλιο του
2011. Ειδικότερα, οι άνεργοι ανήλθαν σε 851.556 άτομα και μειώθηκαν κατά 138.274 άτομα
σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2017 (μείωση 14%) και κατά 16.774 άτομα σε σχέση με τον
Νοέμβριο 2018 (μείωση 1,9%).

Οικονομική

έρευνα

ΕΒΕΑ:

Αυξάνεται

η

αισιοδοξία

των

πολιτών.

Με μεγαλύτερη αισιοδοξία αντιμετωπίζουν οι πολίτες, τόσο το προσωπικό τους, όσο και
γενικότερα της ελληνικής οικονομίας, όπως καταγράφεται στους οικονομικούς δείκτες της
έρευνας Μαρτίου 2019 της Pulse RC στην Αττική, για λογαριασμό του ΕΒΕΑ. Δίνοντας
στη δημοσιότητα την έρευνα, ο κ. Κ. Μίχαλος πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ, δήλωσε:
«Είναι θετικό το γεγονός ότι οι πολίτες έχουν αρχίσει να βλέπουν θετικότερα το μέλλον, τόσο
το προσωπικό τους, όσο και γενικότερα της ελληνικής οικονομίας, καθώς πράγματι,
σημειώνεται βελτίωση. Ωστόσο, η κυβέρνηση δε θα πρέπει να σταματήσει τις προσπάθειες
για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Όπως, άλλωστε, καταδεικνύει και η
έρευνα, η πλειοψηφία των Ελλήνων δεν μπορεί να αποταμιεύσει κάποιο μικρό ή μεγάλο
ποσό, ενώ αρνητικές είναι και οι εκτιμήσεις για την προσέλκυση επενδύσεων αλλά και για την
επάρκεια των κοινωνικών παροχών».

Εισόδημα

73,612

Δις.

δηλώθηκε

στην

εφορία

το

2018

από

8.907.722

από

8.907.722

Φορολογούμενους
Εισόδημα

73,612

δισ.

ευρώ

δηλώθηκε

στην

εφορία

το

2018

φορολογούμενους. Από αυτό, τα 60,403 δισ. ευρώ αποτελούν εισόδημα από μισθωτές
υπηρεσίες. Τα 6,192 δισ. ευρώ αποτελούν εισόδημα από ακίνητα, 2,184 δισ. ευρώ εισόδημα
από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα και υπεραξία από μεταβίβαση κεφαλαίου, 3,443 δισ.
εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, ενώ 1,388 δισ. ευρώ είναι αγροτικά
εισοδήματα. Ο συνολικός φόρος που καταβλήθηκε ανήλθε σε 8,328 δισ. ευρώ. Αυτό
δείχνουν τα στοιχεία της ΑΑΔΕ για τις φορολογικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν στην εφορία
το 2018 με τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2017.
Ποσό 198 Εκατ. Ευρώ μεταφέρει το Υπεξ στο Υπ. Οικονομίας για πιστώσεις και
εγγυήσεις σε επιχειρηματικές δράσεις.
Τη δημιουργία νέου χρηματοδοτικού εργαλείου για την ενίσχυση της δραστηριότητας
ελληνικών επιχειρήσεων στα Βαλκάνια και τη Ν.Α. Ευρώπη, καθώς και την υποστήριξη
συνεργατικών σχημάτων στην ευρύτερη περιοχή, αποφάσισαν ο αντιπρόεδρος της
κυβέρνησης και υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γιάννης Δραγασάκης και ο υπουργός
Εξωτερικών, Γιώργος Κατρούγκαλος. Στόχος του νέου εργαλείου είναι η ενδυνάμωση των
οικονομικών

και

εμπορικών

σχέσεων

με

όρους

περιφερειακής

συνεργασίας

και

συνανάπτυξης. Για την υλοποίηση του σχεδιασμού, το υπουργείο Εξωτερικών μεταφέρει στο
υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης κονδύλια ύψους 198 εκατομμυρίων ευρώ, του πρώην
κωδικού δράσεων ΕΣΟΑΒ του ΥΠΕΞ.

Νέο προγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ» ανακοίνωσε ο Γ. ΣΤΑΘΑΚΗΣ.
Την προκήρυξη νέου προγράμματος «Εξοικονομώ κατ' Οίκον» για την ενεργειακή
αναβάθμιση 20.000 κατοικιών τον επόμενο μήνα, ανήγγειλε ο υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης μιλώντας σε εκδήλωση της Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου.
Όπως είπε, το πρόγραμμα θα προκηρυχθεί μόλις υπάρξει συμφωνία με τις τράπεζες, ενώ
τόνισε ότι η εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια αποτελεί βασική συνιστώσα του εθνικού
σχεδίου για την ενέργεια και το κλίμα, που περιλαμβάνει τους στόχους μείωσης της
κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου καθώς και αύξησης της
διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ως το 2030.

Πλαστικά μιας χρήσης: Τα 7 προϊόντα που θα απαγορευθούν στην ΕΕ μέχρι το 2021.

Την απαγόρευση των πλαστικών αντικειμένων μίας χρήσης, όπως τα πιάτα, τα
μαχαιροπήρουνα, τα καλαμάκια και οι μπατονέτες αποφάσισε το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο
27/3/2019.
Συγκεκριμένα, 560 μέλη του ΕΚ ψήφισαν υπέρ της συμφωνίας με τους υπουργούς της ΕΕ,
μόλις 35 μέλη ψήφισαν κατά, ενώ 28 απείχαν από την ψηφοφορία.
Τα παρακάτω προϊόντα θα απαγορευτούν στην ΕΕ σταδιακά μέχρι το 2021:


Πλαστικά μαχαιροπήρουνα μίας χρήσης (πιρούνια, μαχαίρια, κουτάλια και ξυλάκια
φαγητού)



Πλαστικά πιάτα μίας χρήσης



Πλαστικά καλαμάκια



Μπατονέτες με πλαστικά μέρη



Πλαστικές βάσεις μπαλονιών



Οξοδιασπώμενα πλαστικά



Συσκευασίες φαγητού και ποτού από διογκωμένο πολυστυρένιο (φελιζόλ)

Νέος στόχος ανακύκλωσης και μεγαλύτερη ευθύνη για τους παραγωγούς
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να πετύχουν το στόχο για συλλογή 90% των πλαστικών
μπουκαλιών μέχρι το 2029, ενώ τα πλαστικά μπουκάλια θα πρέπει να προέρχονται
τουλάχιστον κατά 25% από ανακυκλωμένο υλικό μέχρι το 2025 και 30% μέχρι το 2030.
Η συμφωνία ενισχύει επίσης την εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει»,
συγκεκριμένα για τα προϊόντα καπνού, εισάγοντας καθεστώς αυξημένης ευθύνης για τους
παραγωγούς. Αυτό το νέο καθεστώς θα ισχύει και για τα αλιευτικά εργαλεία, ώστε να
εξασφαλιστεί ότι οι παραγωγοί, και όχι οι αλιείς, θα επιβαρύνονται με το κόστος συλλογής
των απολεσθέντων στη θάλασσα εργαλείων.
Τέλος, η νομοθεσία επιβάλει την υποχρεωτική επισήμανση των αρνητικών περιβαλλοντικών
επιπτώσεων της ρίψης τσιγάρων με πλαστικό φίλτρο στους δρόμους, καθώς επίσης και για
άλλα αντικείμενα, όπως είναι τα πλαστικά ποτήρια, τα υγρά μαντηλάκια και τα προϊόντα
γυναικείας υγιεινής.
62.000 νέα barcode ελληνικών προϊόντων δημιουργήθηκαν το 2018
Τo 46% ήταν κωδικοί που αφορούσαν τρόφιμα & ποτά
62.000 νέα barcode ελληνικών προϊόντων δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2018
μέσω της πλατφόρμας my520.gr. Aύξηση κατά 10% σε σύγκριση με το 2017.

Από το σύνολο των νέων κωδικών που καταχωρήθηκαν το 2018, τo 46% ήταν κωδικοί που
αφορούσαν τρόφιμα & ποτά με το ελαιόλαδο και το κρασί να διατηρούν την πρώτη
θέση.
Ακολουθούν τα είδη ένδυσης & υπόδησης με 15% και ο εξοπλισμός σπιτιού με 12%.
Oi επιχειρήσεις που απέκτησαν κωδικούς από την 520 Barcode Hellas μέσα στη χρονιά, το
65% ήταν επιχειρήσεις παραγωγής και τυποποίησης.
Συνολικά, στην πλατφόρμα my520.gr βρίσκονται καταχωρημένοι περισσότεροι από 335.000
κωδικοί.
Η πλατφόρμα my520.gr παρέχεται δωρεάν στους συνδρομητές της 520 Barcode Hellas,
ελληνικής επιχείρησης που παραμένει ανθεκτική σε ένα δυσμενές οικονομικό περιβάλλον.

Ανάπτυξη των ελληνικών εξαγωγών στην παγκόσμια αγορά του Private Label.
Με το μερίδιο των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας ανά τον κόσμο να είναι σε αυξανόμενη
πορεία (Ευρώπη +32%, Αμερική +21%, Ρωσία +14%, Ασία +6%) και με το έντονο
ενδιαφέρον των ελληνικών επιχειρήσεων να διεισδύσουν στον χώρο αυτό, η χώρα μας θα
έχει την τιμή να υποδεχτεί την ερχόμενη εβδομάδα τον Brian Sharoff, Πρόεδρο της PLMA
(Private Label Manufacturing Association) ως βασικό ομιλητή στην εξαιρετική ημερίδα
με θέμα "Ανάπτυξη των ελληνικών εξαγωγών στην παγκόσμια αγορά του Private
Label".
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5 Απριλίου 2019 στο ξενοδοχείο Caravel
και αποτελεί μια πρωτοβουλία και οργάνωση του Enterprise Greece.
Η RECO EXPORTS, ως εταιρεία εξαγωγών με πολυτετή συμβόλαια τροφοδοσίας Private
Label προιόντων στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Χονγκ Κονγκ και στην Αυστραλία αλλά και ως
αποκλειστικός εκπρόσωπος της διεθνούς εκθέσεως IPLS στην Ρωσία, χαιρετίζει την
μοναδική αυτή εκδήλωση του Enterprise Greece και συστήνει σε όλες τις ενδιαφερόμενες για
Private Label εταιρείες να παραστούν.
Για να δείτε την agenda του Σεμιναρίου πατήστε ΕΔΩ
Για

να

δηλώσετε

συμμετοχή

επισκεφτείτε

σύνδεσμο www.eventora.com/el/Events/anapty3h-twn-ellhnikwn-e3agwgw
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ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ & ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

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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