
Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ενημερωτικό Δελτίο Οικονομικής  Επικαιρότητας 

5
ο
 2017. 

Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας 

 Antenna Enterprise Europe Network - Hellas.  
 

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ 
 

 Ψηφιακής Υπογραφής νέας γενιάς 
και νέο  

DIGITAL CORNER 

 από το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας 

 

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας προσφέρει στις επιχειρήσεις - μέλη του μια σύγχρονη 

και ιδιαίτερα ανταγωνιστική λύση απομακρυσμένης ψηφιακής υπογραφής. Ο ιδιοκτήτης 

του ψηφιακού πιστοποιητικού του Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας δεν χρειάζεται να έχει 

στην κατοχή του κάποια ειδική συσκευή δημιουργίας υπογραφής, αλλά χρησιμοποιεί μία 

άυλη διάταξη ασφάλειας η οποία είναι βασισμένη σε πρότυπα (Public Key Infrastructure – 

PKI) και επιτρέπει την επικύρωση των εγγράφων από οποιονδήποτε, οπουδήποτε και 

οποτεδήποτε και η οποία συνεργάζεται άψογα με όλες τις δημοφιλείς μορφές εγγράφων και 

επιχειρηματικών εφαρμογών. 

 

Η δημιουργία εξ αποστάσεως ψηφιακών υπογραφών λύνει το μεγάλο πρόβλημα που 

προκαλεί η διαχείριση και η τεχνική υποστήριξη των έξυπνων καρτών ή των USB tokens, 

απελευθερώνοντας το χρήστη από τους τεχνολογικούς περιορισμούς της τερματικής 

συσκευής που χρησιμοποιεί. Επιτρέπει την εύκολη κλιμάκωση της εφαρμογής των ψηφιακών 

υπογραφών, ανεξάρτητα του αριθμού των χρηστών του φορέα ή της γεωγραφικής τους 

θέσης. Η κάθε επιχείρηση μπορεί να υιοθετήσει νέες λύσεις όπως το Bring Your Own 

Device (BYOD) ή το Choose Your Own Device (CYOD), παρέχοντας μέγιστη ασφάλεια και 

ευελιξία στη διεκπεραίωση των ηλεκτρονικών εγγράφων. 

 

Ποιά είναι τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής υπογραφής νέας γενιάς; 



 Ο κάτοχος άυλης ψηφιακής υπογραφής μπορεί να υπογράψει ηλεκτρονικά ένα 

ψηφιακό έγγραφο από κάθε τύπου συσκευή (desktop, laptop, tablet, smartphone) και 

χρειάζεται να έχει μόνο σύνδεση στο διαδίκτυο, χωρίς να απαιτείται η εγκατάσταση 

επιπλέον ειδικού λογισμικού (driver). 

 Για το One Time Password (κωδικός μιας χρήσης), ο κάτοχος δεν χρειάζεται να 

χρησιμοποιήσει κάποιο usb stick, αλλά το σύστημα αποστέλλει αυτόματα στο κινητό 

του τηλέφωνο τον απαραίτητο κωδικό. 

 Το κόστος απόκτησης της άυλης ψηφιακής υπογραφής είναι φθηνότερο κατά 30% 

περίπου, από την κλασική ψηφιακή υπογραφή.  

 Ευκολία απόκτησης της ψηφιακής υπογραφής με μια μόνο επίσκεψη στο οικείο 

Επιμελητήριο. 

 Η διάρκεια των ψηφιακών πιστοποιητικών και της υπηρεσίας/άδειας χρήσης της Ασφαλούς 

Διάταξης Υπογραφής θα είναι 5 έτη και το συνολικό κόστος θα ανέρχεται στο ποσό των 80 

ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 24%. 

 

Για την υποστήριξη των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων – μελών μας στην ενεργοποίηση της 

Ψηφιακής Υπογραφής τους, το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας έχει δημιουργήσει ειδική 

«Ψηφιακή Γωνιά» (DIGITAL CORNER) στο Επιμελητήριο, με εκπαιδευμένο προσωπικό 

που θα συνδράμει την κάθε επιχείρηση-μέλος, στην απόκτηση και χρήση της άυλης 

ψηφιακής υπογραφής. 

Για περαιτέρω πληροφορίες και ραντεβού τηλεφωνήστε στην Ψηφιακή Γωνιά-Επιμελητήριο 

Αιτωλοακαρνανίας: 26410 74542 - email: v.ifadis@epimetol.gr 

 

Διοργάνωση Διήμερου Επιμορφωτικού Σεμιναρίου με θέμα: 

«Δημιουργία εξαγώγιμου προϊόντος & εξαγωγικές διαδικασίες» 

στις 3 & 4 Μαΐου 2017 στο Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας 

 

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τα μέλη του ότι σε συνεργασία με την 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και τον Οργανισμό «Enterprise Greece» διοργανώνουν Διήμερο 

Επιμορφωτικό Σεμινάριο με θέμα: 

«Δημιουργία εξαγώγιμου προϊόντος & εξαγωγικές διαδικασίες». 

Το Επιμορφωτικό Σεμινάριο αποσκοπεί στο να συμβάλει στην σωστή πληροφόρηση 

των εν δυνάμει εξαγωγικών επιχειρήσεων και των εξαγωγέων του Νομού Αιτωλοακαρνανίας 

για όλο το πλέγμα και φάσμα των δράσεων που καθορίζουν μια επιτυχημένη εξαγωγική 

προσπάθεια. 

Τα σεμινάρια είναι δομημένα με τέτοιο τρόπο ώστε να δίνουν απαντήσεις σε ερωτήματα 

και καλύπτουν θέματα όπως:  

 Δημιουργία – κατοχύρωση εμπορικών σημάτων.  

 Δημιουργία εξαγώγιμου προϊόντος (από πλευράς της marketing διάστασής του) δηλ. 

design, συσκευασία (περιέκτης, ετικέτα), πιστοποιήσεις.  

 Σήμανση προϊόντων – barcode κ.λ.π.  

 Δημιουργία επικοινωνιακών εργαλείων.  

 Επιλογή ξένων αγορών και προσαρμογή των προϊόντων σε αυτές.  

 Μεθοδολογία εξεύρεσης πελατών στις αγορές – στόχους.  

 Δράσεις που απαιτούνται για την εξεύρεση πελατών.  

 Αναφορά σε Διεθνείς Εκθέσεις (τρόπος επιλογής της κατάλληλης Έκθεσης και βήματα 

οργάνωσης).  

 Αναφορά σε Β2Β συναντήσεις και τρόπος σωστής προετοιμασίας τους.  

 Τρόπος συζήτησης με τους υποψήφιους πελάτες, θέματα κατάρτισης εμπορικών 

συμφωνιών.  

 Τι περιλαμβάνει μια εμπορική συμφωνία.  

 Τρόποι παράδοσης – χρήση Διεθνών εμπορικών όρων.  
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 Τρόποι πληρωμής – συνεργασία με τράπεζες.  

 Ασφαλίσεις φορτίων – πελατών.  

 Κοστολόγηση εξαγόμενου προϊόντος, θέματα Φ.Π.Α. εξαγωγών.  

 Συνοδευτικά έγγραφα εξαγωγών κ.λ.π.  

 Ιδιαιτερότητες – ειδικό καθεστώς εξαγωγών σε τρίτες χώρες σχετικά με έλεγχο και 

πιστοποίηση φορτίων (έκδοση ειδικών πιστοποιητικών κ.λ.π.)  

 Χρήση κατάλληλων βάσεων δεδομένων για άντληση  χρήσιμων στοιχείων. Αξιοποίηση 

των εμπορικών μας ακολούθων. 

 

Το Επιμορφωτικό Σεμινάριο είναι δωρεάν και μπορεί να το παρακολουθήσει ο κάθε 

ενδιαφερόμενος και θα πραγματοποιηθεί στη συνεδριακή αίθουσα του Επιμελητηρίου 

επί της οδού Παπαστράτου 53 & Σμύρνης 1 στο Αγρίνιο, την Τετάρτη  3 και την Πέμπτη 4 

Μαΐου 2017 και ώρα 17.00. 

Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον αρμόδιο υπάλληλο 

του  Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας κ. Ρόμπολα  Γεώργιο στο τηλέφωνο 26410-74531 ή 

στο grombol@epimetol.gr. 

 

 

Στο επίσημο πρόγραμμα της ΔΕΔΑ για το φυσικό αέριο η Περιφέρεια Δυτικής 

Ελλάδας 

 

Για πρώτη φορά η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας βρίσκεται στο επίσημο πρόγραμμα της 

Εταιρείας Διανομής Αερίου Λοιπής Ελλάδας Α.Ε. (ΔΕΔΑ) για την πενταετία από το 2017 

έως και το 2021. 

Αυτό ανακοινώθηκε στον Περιφερειάρχη Απόστολο Κατσιφάρα από τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο της ΔΕΔΑ Θεόδωρο Τερζόπουλο, στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε 

σήμερα στα γραφεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, παρουσία διευθυντικών στελεχών 

της Εταιρίας, καθώς και εκπροσώπων του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας και της Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020». 

Η έλευση του φυσικού αερίου στη Δυτική Ελλάδα αποτελεί προτεραιότητα για την 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ήδη έχει κάνει την κατάλληλη προετοιμασία για ανοίξει ο 

«δρόμος» και να γίνει πραγματικότητα αυτή η ανάγκη της περιοχής μας, που θα συμβάλλει 

στην περαιτέρω ανάπτυξή της. 

Πρόκειται για τη συνέχεια της προγραμματικής σύμβασης που έχει υπογράψει η Περιφέρεια 

με το ΤΕΕ (τμήματα Δυτικής Ελλάδας και Αιτωλοακαρνανίας) και την ΔΕΠΑ Α.Ε., για τη 

δημιουργία δικτύων Φυσικού Αερίου. 

 

Συνεργασίες και προγράμματα στη 2η Συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής του 

Δικτύου «Συμμαχία για την Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη στη Δυτική Ελλάδα» 

 

Η υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, η συνεργασία με το ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, οι εκδηλώσεις 

που προγραμματίζονται μαζί με τα Επιμελητήρια και η τελική διοργάνωση του Διεθνούς 

Συνεδρίου Επιχειρηματικότητας που θα πραγματοποιηθεί στο τέλος του έτους, 

απασχόλησαν τη δεύτερη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δικτύου «Συμμαχία 

για την Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη στη Δυτική Ελλάδα» (ΣΕΑΔΕ) που έγινε στην 

αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας. 

Κατά τη συνεδρίαση, πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων από όλους 

τους συμμετέχοντες για τις δράσεις που έχουν αναληφθεί και προγραμματιστεί για το 

προσεχές διάστημα.  

 

Αναλυτικότερα, έγινε ενημέρωση: 

- για την εκδήλωση με θέμα τις βέλτιστες πρακτικές προώθησης εξαγωγών, η 

οποία θα υλοποιηθεί  με τη συνεργασία των Επιμελητηρίων  
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- για τη συνεργασία με το ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ για θέματα επιχειρηματικής εκπαίδευσης 

σχολείων  

- για τη διοργάνωση του Διεθνούς Συνεδρίου Επιχειρηματικότητας  το  Δεκέμβριο 

του  2017, στο οποίο θα παρουσιαστούν ερευνητικές εργασίες  και θα διεξαχθούν συζητήσεις 

στρογγυλής τραπέζης. 

 

- για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων με άξονα την 

επιχειρηματικότητα. 

 

Παράλληλα, συζητήθηκε η δυνατότητα αξιοποίησης υφιστάμενου χώρου υποστήριξης  

επιχειρηματικότητας (HUB / Open Coffee / Pro-InCubator), ενώ αναδείχθηκε η ανάγκη 

διεύρυνσης του πεδίου υλοποίησης του προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»,  ώστε να 

περιλαμβάνονται επιπλέον τεχνικές ειδικότητες και επαγγελματίες και παρουσιάστηκαν τα 

τελευταία στοιχεία για την επερχόμενη 1η προκήρυξη ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και η διερεύνηση συνεργασίας με το ΕΤΕΑΝ. 

 

 

ΕΣΠΑ: Πρώτη απόφαση ένταξης 699 επιχειρηματικών σχεδίων αυτοαπασχολούμενων 

 

Εκδόθηκε η πρώτη απόφαση ένταξης 699 επιχειρηματικών σχεδίων με συνολικό 

επιχορηγούμενο προϋπολογισμό και δημόσια δαπάνη 17.686.632,60 ευρώ στη δράση 

«Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης».  

 

Οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ένστασης κατά της εν λόγω 

απόφασης, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, εντός 

αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της 

έκδοσής της.  

 

Ο ενδιάμεσος φορέας επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητας και 

Επιχειρηματικότητας (ΕΦΕΠΑΕ) θα ενημερώσει ηλεκτρονικά τον κάθε δικαιούχο ξεχωριστά 

για την ένταξή του και ειδικότερα για το Τεχνικό Παράρτημά του, στο οποίο περιλαμβάνεται 

σαφής και αναλυτική περιγραφή του προς εκτέλεση έργου, το χρονοδιάγραμμα, ο συνολικός 

προϋπολογισμός του, οι πηγές και το ποσοστό χρηματοδότησης αυτού. 

 

 

Έκλεισε με μεγάλη επιτυχία το 2007-2013: Η Ελλάδα πρώτη σε απορρόφηση σε όλη 

την Ευρώπη. 

Στις 31 Μαρτίου απεστάλη από το Υπουργείο Οικονομίας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η 

τελική έκθεση ολοκλήρωσης του συνόλου των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, με την οποία 

κλείνει και τυπικά η προγραμματική περίοδος 2007-2013. Επιβεβαιώθηκε πλέον και 

επισήμως η μεγάλη επιτυχία της χώρας μας, καθώς η Ελλάδα απορρόφησε πλήρως τους 

διαθέσιμους κοινοτικούς πόρους του ΕΣΠΑ πετυχαίνοντας το υψηλότερο ποσοστό 

απορρόφησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Παρατείνεται έως τις 31 Μαΐου η υποβολή αιτήσεων υπαγωγής σε προγράμματα του 

αναπτυξιακού νόμου. 

Παρατείνεται έως τις 31 Μαΐου 2017 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής 

επενδυτικών σχεδίων στα καθεστώτα «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» και 

«Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους» του αναπτυξιακού νόμου. Με ανακοίνωσή του το 

υπουργείου Οικονομίας αναφέρει ότι μετά από αιτήματα υποψήφιων επενδυτών, η 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στα 

καθεστώτα «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» και «Επενδύσεις Μείζονος 

Μεγέθους»  του αναπτυξιακού N. 4399/2016 παρατείνεται έως τις 31 Μαΐου 2017, εφόσον 

δεν εξαντληθεί νωρίτερα ο προϋπολογισμός τους. 



 

«Ξεπαγώνει» το Erasmus+ Youth για την Ελλάδα 

 

Το Erasmus+, το οποίο έχει τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2014, θα διαρκέσει έως και 

το 2020 και ο προϋπολογισμός του συνολικά θα ανέλθει σε 14,7 δισ. ευρώ. 

Το «πράσινο φως» για να ξεκινήσει και πάλι η υπογραφή συμβάσεων και χρηματοδότησης 

προγραμμάτων Erasmus+ για τη νέα γενιά, που είχε «παγώσει» για την Ελλάδα από το 

2014, έδωσε η Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας. 

H Επιτροπή είχε αναστείλει το 2014 προσωρινά τη χρηματοδότηση του προγράμματος 

«Νεολαία» του Erasmus+ για την Ελλάδα, προκειμένου να εξετάσει εάν υφίστανται τα 

απαιτούμενα πρότυπα για τη χρηστή διαχείριση της χρηματοδότησης από την εθνική 

υπηρεσία που εποπτεύει τα κονδύλια. 

Το Erasmus+, το οποίο έχει τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2014, θα διαρκέσει έως και 

το 2020 και ο προϋπολογισμός του συνολικά θα ανέλθει σε 14,7 δισ. ευρώ. 

Για την Ελλάδα, για το έτος 2017, ο συνολικός προϋπολογισμός για τις επιχορηγήσεις 

σχεδίων και δράσεων για περισσότερους από 4.500 νέους και δεκάδες οργανώσεις νέων, 

αναμένεται να ξεπεράσει τα 4,5 εκατ. ευρώ. 

Μετά τη σχετική θετική αξιολόγηση από τα στελέχη της Επιτροπής για το Ίδρυμα Νεολαίας 

και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), το οποίο η γενική γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και 

Νέας Γενιάς έχει ορίσει ως Εθνική Μονάδα, «η Ελλάδα επανακτά την αξιοπιστία της και 

είναι και πάλι σε θέση να αξιοποιήσει τα κοινοτικά κονδύλια για την εφαρμογή του 

προγράμματος», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το υπουργείο Παιδείας. 

Έτσι, το συγκεκριμένο πρόγραμμα Erasmus+ (2014-2020) αφορά τους τομείς της 

εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού, με στόχο τη βελτίωση των 

δεξιοτήτων και τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης της 

νεολαίας. 

 

Συγκεκριμένα, στον τομέα της νεολαίας, το Erasmus+ δίνει τη δυνατότητα σε νέους και νέες, 

μεμονωμένα άτομα, ομάδες ατόμων και οργανώσεις, να ταξιδέψουν στο εξωτερικό και να 

συμμετέχουν σε προγράμματα ανταλλαγής νέων, να υλοποιήσουν ευρωπαϊκή εθελοντική 

εργασία και να λάβουν μέρος σε ευρωπαϊκά σεμινάρια και διακρατικές συναντήσεις. Στόχος 

των προγραμμάτων αυτών, είναι οι νέοι να γνωρίσουν την Ευρώπη, τους θεσμούς της, να 

συμμετέχουν στη δημοκρατική ζωή του τόπου τους και να συμβάλλουν στη βελτίωση της 

ποιότητας εργασίας στον τομέα της νεολαίας 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
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«ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΡΑΜΜΗ» Καταγγελιών για κρούσματα απατής και διαφθοράς, λειτούργει 

στο ΥΠ. Οικονομίας 

Ηλεκτρονικές καταγγελίες για κρούσματα απάτης και διαφθοράς σχετικά με τις επενδύσεις 

των αναπτυξιακών νόμων, δέχεται πλέον η γενική γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών 

Επενδύσεων του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, μέσω ειδικής πλατφόρμας. 

Συγκεκριμένα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.ependyseis.gr/kataggelies.htm οι 

πολίτες μπορούν να υποβάλλουν καταγγελίες, για περιπτώσεις απάτης και διαφθοράς 

σχετιζόμενες με επενδυτικά σχέδια, που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των αναπτυξιακών 

νόμων.  

 

  

Έκπτωση Δαπανών μισθοδοσίας από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων μόνο 

αν έχουν γίνει με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για να εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα οι δαπάνες 

μισθοδοσίας των επιχειρήσεων, είναι να έχουν γίνει με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών. Αυτό 

προβλέπει απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου 

Πιτσιλή, η οποία αφορά τη εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας. Διευκρινίζεται ότι ως 

«ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής» θεωρείται κάθε μέσο πληρωμής, που απαιτεί τη μεσολάβηση 

ενός τηλεπικοινωνιακού ή ηλεκτρονικού δικτύου, όπως π.χ. η μεταφορά χρημάτων μέσω 

ειδικών διαδικτυακών εφαρμογών («e-banking»), καρτών, το «ηλεκτρονικό πορτοφόλι», 

κ.λπ., ενώ η έννοια του «παρόχου υπηρεσιών πληρωμών» ορίζεται με τις διατάξεις της περ. 

δ' του άρθρου 62 του ν.4446/2016. 

 

 

Κ. ΜΙΧΑΛΟΣ: Να εξαιρεθούν από την χρήση POS οι παράγωγοι ηλεκτρισμού από 

φωτοβολταικα. 

Την εξαίρεση των επιχειρήσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

από φωτοβολταϊκά συστήματα από την Κοινή Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμό των 

επαγγελμάτων και των επιχειρήσεων που υποχρεούνται στη χρήση POS ζήτησε ο πρόεδρος 

της ΚΕΕ κ. Κ. Μίχαλος με επιστολή του προς τους υπουργούς Οικονομικών, κ. Τσακαλώτο 

και Οικονομίας & Ανάπτυξης, κ. Παπαδημητρίου. Στην επιστολή τονίζεται ότι οι εν λόγω 

επιχειρήσεις έχουν υπογράψει αποκλειστική σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας με 

αντισυμβαλλόμενους τον Λ.ΑΓ.Η.Ε. και τον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Οι πληρωμές των συγκεκριμένων 

τιμολογίων πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω τραπεζικών λογαριασμών, με την 

προϋπόθεση ότι οι εν λόγω επιχειρήσεις είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες, ενώ 

δεν υφίσταται καμία περίπτωση να πραγματοποιηθούν με κανένα άλλο τρόπο. Ως εκ τούτου, 

θα πρέπει να εξαιρεθούν άμεσα, από την υποχρεωτική χρήση μηχανημάτων POS. 

 

Αναλαμβάνουν δράση οι εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων- Προτάσεις για 

έμμεσο κούρεμα έως και 50%. 

Οι εταιρείες διαχειρίσης, όπως αναφέρει η Καθημερινή, θα ενεργοποιήσουν και επίσημα 

για πρώτη φορά πρωτοβουλίες κουρέματος οφειλών. «Ο περιορισμός της οφειλής», 

όπως επισήμως θα διατυπώνεται η πρόταση «κουρέματος» κατά την τηλεφωνική 

επικοινωνία που θα υπάρχει με τους δανειολήπτες, θα επιστρατεύεται σε εκείνες τις 

περιπτώσεις οφειλετών που κατόπιν αξιολόγησης της οικονομικής τους κατάστασης 

διαπιστώνεται ότι αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. 

Ο περιορισμός της οφειλής θα πρέπει να τεκμηριώνεται από την αδυναμία του οφειλέτη να 

ανταποκριθεί και μπορεί να φτάσει ακόμη και το 50%, μόνο όμως όταν η οικονομική του 

κατάσταση το επιβάλλει. 

 

http://acci.us6.list-manage.com/track/click?u=bb23bfc84dcfbff39488cdb9b&id=98efe12e6c&e=e9fb46cdf6


 

Σύμφωνα με την Καθημερινή στο τραπέζι θα πέφτει η προσαρμογή της οφειλής στην 

περίπτωση ενός στεγαστικού δανείου με βάση την εμπορική αξία του ακινήτου, σε μια 

προσπάθεια όχι μόνο να μειωθεί η δόση του δανείου, αλλά και να εξορθολογιστεί η οφειλή, 

δίνοντας κίνητρο στους δανειολήπτες να αποπληρώσουν το δάνειό τους. 

Πρόκειται για μια πρακτική που χρησιμοποιείται για πρώτη φορά στη χώρα μας και συνιστά 

ουσιαστικά έμμεσο κούρεμα, αφού το δάνειο «παρακολουθεί» την υποτίμηση της αξίας του 

ακινήτου. Οι δύο εταιρείες διαχείρισης «κόκκινων» δανείων που έχουν αδειοδοτηθεί 

πρόσφατα από την Τράπεζα της Ελλάδος, η Cepal και η FPS, αναλαμβάνουν δάνεια των 

τραπεζών Alpha και Eurobank, με προοπτική ωστόσο να διαχειριστούν και δάνεια άλλων 

τραπεζών. 

Η Cepal εισάγει το ισπανικό μοντέλο λειτουργίας με πιο καινοτόμες πρακτικές, όπως η 

μεσολάβηση, με τη συναίνεση του δανειολήπτη, για την πώληση του ακινήτου. Για τον σκοπό 

αυτόν η νέα εταιρεία θα αναπτύξει ένα ευρύ δίκτυο συνεργασίας με μεσίτες, μέσω των 

οποίων θα μπορεί να πουλήσει το προσημειωμένο ακίνητο, διευκολύνοντας τον οφειλέτη 

στην αναζήτηση αγοραστή. 

 

Πάνω από 28 Εκατ. Τουρίστες το 2016, αλλά τα έσοδα μειωθήκαν κατά 6,5%.  

Μείωση κατά 6,5% εμφάνισαν οι εισπράξεις από τον τουρισμό το 2016, παρόλο που ο 

αριθμός των τουριστών αυξήθηκε. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία της 

Τράπεζας της Ελλάδος, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις το 2016 διαμορφώθηκαν στα 13,207 δισ. 

ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 6,5% σε σύγκριση με το 2015. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται 

κυρίως στην πτώση των εισπράξεων από τους κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-28, κατά 

14,6%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 3, 652 δισ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 27,7% του 

συνόλου των εισπράξεων, όπως επίσης και στη μείωση των εισπράξεων από τους κατοίκους 

των χωρών της ΕΕ-28 κατά 3,3%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 9,097 δισ. ευρώ. 

 

   

Τέλος στις χάρτινες αποδείξεις για τα φετινά εισοδήματα. 

Οριστικό “stop” στις χάρτινες αποδείξεις βάζει απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων για τα εισοδήματα του 2017, που δηλωθούν την επόμενη χρονιά στις φορολογικές 

δηλώσεις. Για το χτίσιμο του αφορολόγητου οι πολίτες που το δικαιούνται θα μπορούν να 

επικαλούνται τις μηνιαίες αναλύσεις (statement) των τραπεζών για τις χρεωστικές ή τις 

πιστωτικές τους κάρτες και τις λοιπές πληρωμές που έκαναν και θα κάνουν το 2017 μέσω 

των τραπεζικών τους λογαριασμών (e-banking κλπ.) 

 

Νέες κυρώσεις για όσους δεν εκδίδουν αποδείξεις 

 

Διπλή επέμβαση στην αγορά για την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης με την 

έκδοση αποδείξεων πραγματοποιεί το υπουργείο Οικονομικών.  

 

Με την ενεργοποίηση νέων διατάξεων αναφορικά με το μέτρο της προσωρινής αναστολής 

λειτουργίας για όσους δεν εκδίδουν αποδείξεις αλλά και την δρομολόγηση της υποχρεωτικής 

εγκατάστασης συσκευών ηλεκτρονικής χρέωσης καρτών POS σχεδόν σε όλο το φάσμα της 

αγοράς.  

 

Πιο συγκεκριμένα, οι νέες κυρώσεις αναφορικά με την προσωρινή αναστολής λειτουργίας 

έχουν ως εξής:  

 

- Επιβάλλεται 48ωρη υποχρεωτική διακοπή λειτουργίας εφόσον κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί 



ότι δεν έχουν εκδοθεί περισσότερες από 10 αποδείξεις ή ανεξάρτητα από τον αριθμό των 

αποδείξεων που δεν έχουν εκδοθεί, η αξία τους ξεπερνά τα 500 ευρώ. 

 

- Eφόσον εντός του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους η επιχείρηση εντοπισθεί να μην 

έχει εκδώσει τουλάχιστον 3 αποδείξεις ανεξαρτήτως αξίας επιβάλλεται διακοπή λειτουργίας 

96 ωρών (4 ημέρες). 

 

- Aν εντός δυο οικονομικών ετών από τη διαπίστωση της προηγούμενης παράβασης 

διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκδοθεί τουλάχιστον 3 αποδείξεις τότε επιβάλλεται διακοπή 

λειτουργίας για 19 ημέρες. 

- Σε περίπτωση άρνησης ελέγχου ή άσκησης βίας ή απειλής στους ελεγκτές τότε επιβάλλεται 

λουκέτο έως και έναν μήνα στην επιχείρηση του ελεγχόμενου. 

 

-Εφόσον η επιχείρηση σφραγιστεί και ο επιχειρηματίας παραβιάσει το μέτρο της αναστολής 

λειτουργίας τότε, πέραν των ποινικών κυρώσεων, του επιβάλλεται και αναστολή λειτουργίας 

για 10 ημέρες. 

Εγκατάσταση POS 

Υπεγράφη την περασμένη εβδομάδα η κοινή υπουργική απόφαση με την οποία 

υποχρεώνονται 85 επαγγέλματα να εγκαταστήσουν συσκευές ηλεκτρονικής χρέωσης καρτών 

POS. Η εγκατάσταση πρέπει να γίνει το αργότερο έως τις 12 Ιουλίου και εφόσον διαπιστωθεί 

κατά τον έλεγχο ότι δεν έχει εγκατασταθεί τότε επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 1.500 ευρώ. 

Στη λίστα των επαγγελμάτων που θα υποχρεωθούν να εγκαταστήσουν συσκευές POS 

περιλαμβάνονται όλα τα επαγγέλματα που θεωρούνται ότι εμφανίζουν υψηλή φορολογική 

παραβατικότητα όπως γιατροί, δικηγόροι, εστίαση, συνεργεία οχημάτων, λιανική πώληση 

κάθε είδους. Επίσης, χαρακτηριστικό της προσπάθειας να εγκατασταθεί συσκευή 

ηλεκτρονικής χρέωσης παντού είναι ότι στα επαγγέλματα περιλαμβάνονται και τα τυχερά 

παιχνίδια. 

 

Πρωτογενές πλεόνασμα 2016: Έκλεισε στο 3,9%. 

Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 3,9% του ΑΕΠ παρουσίασε η γενική κυβέρνηση το 2016, 

σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ. Σημειώνεται ότι το μέγεθος αυτό αφορά στη διαδικασία 

υπερβολικού ελλείμματος, όπως μετράται από την ΕΛΣΤΑΤ και τη EUROSTAT και δεν 

σχετίζεται με το πλεόνασμα με βάση το πρόγραμμα προσαρμογής. Ειδικότερα, στα 6,9 δισ. 

ευρώ υπολογίζει το πρωτογενές πλεόνασμα του 2016 η ΕΛΣΤΑΤ, με βάση τον κανονισμό 

ESA 2010. Έτσι το ποσοστό διαμορφώνεται σε 3,9% του ΑΕΠ. 

 

 

Ηλεκτρονικά θα γίνεται πλέον η δημοπρασία για την παραχώρηση του Αιγιαλού. 

Με ηλεκτρονικές διαδικασίες θα γίνεται στο εξής, η πλειοδοτική δημοπρασία για την 

παραχώρηση αιγιαλού, παραλίας κλπ, σύμφωνα με νέα τροπολογία που κατατέθηκε στη 

Βουλή. Στόχος της τροπολογίας είναι να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή 

ενδιαφερομένων, το αδιάβλητο της διαδικασίας και το μέγιστο δυνατό όφελος για το δημόσιο. 

Σύμφωνα με την τροπολογία, η παραχώρηση μέσω δημοπράτησης μειώνεται από τα πέντε 

στα τρία χρόνια, έτσι ώστε, όπως αναφέρει η αιτιολογική έκθεση, «ο χρόνος να είναι αρκετός 

για επαρκή απόσβεση της επένδυσης του παραχωρησιούχου σε κατάλληλο εξοπλισμό, αλλά 

και αποτρεπτικός για επιπλέον δαπάνες εκ μέρους του, ιδίως για κατασκευαστικές επεμβάσεις 

στο χώρο».  Επίσης, καθίσταται πλέον δυνατή η παραχώρηση, ύστερα από απαραίτητη 

κοινή υπουργική απόφαση, της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή παρόχθιας 



ζώνης, απευθείας, με ή χωρίς αντάλλαγμα, εκτός από τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, 

και σε φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών με σκοπό την έρευνα και μελέτη του 

οικοσυστήματος. Ακόμα, επιτρέπεται η περαιτέρω εκμίσθωση σε τρίτους, των χώρων 

(αιγιαλού και παραλίας κλπ), που παραχωρούνται στους δήμους για την άσκηση 

δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού (εκμίσθωση 

θαλάσσιων μέσων αναψυχής, τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών, λειτουργία τροχήλατου 

αναψυκτηρίου).  Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα παραχώρησης της απλής χρήσης 

αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, χωρίς δημοπρασία πλέον, αλλά με 

αντάλλαγμα και για τρία χρόνια, σε όσους έχουν όμορες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εν γένει, 

κάμπινγκ ή κέντρα αναψυχής, καθώς και ναυταθλητικά σωματεία εποπτευόμενα από τη 

γενική γραμματεία Αθλητισμού, με απαραίτητη την σύμφωνη γνώμη του υπουργού 

Πολιτισμού και Αθλητισμού σε περιπτώσεις αιγιαλού και παραλίας που περιβάλλει - ή εντός 

του οποίου βρίσκονται - αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία ή ιστορικούς τόπους. 

 Τέλη κυκλοφορίας με το Μήνα. 

Τη δυνατότητα σε δεκάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες ΙΧ αυτοκινήτων που έχουν καταθέσει τις 

πινακίδες τους, να καταβάλουν μόνο ένα μέρος των ετήσιων τελών κυκλοφορίας ανάλογα με 

το διάστημα που θέλουν να άρουν την ακινησία του οχήματος, προβλέπει τροπολογία. Έτσι, 

για την άρση της ακινησίας του ΙΧ για ένα μήνα, θα πρέπει οι ιδιοκτήτες να καταβάλουν τα 

2/12 του κόστους των ετήσιων τελών κυκλοφορίας, για τρεις μήνες τα 4/12 των τελών, ενώ 

για το όποιο υπόλοιπο διάστημα, τα δωδέκατα που απομένουν συν 2/12. 

 

  

  

Στις 30 Ιουνίου η καταληκτική ημερομηνία για τις φορολογικές δηλώσεις-μειωθήκαν οι 

δόσεις για το φόρο εισοδήματος των επιχειρήσεων. 

Παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων εισοδήματος φυσικών 

προσώπων και καθιερώνεται η 30η Ιουνίου (αντί της 30ης Απριλίου που ίσχυε) με 

τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή.  Επιπλέον, με την εν λόγω τροπολογία μειώνεται ο 

αριθμός των μηνιαίων δόσεων του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων από οκτώ σε έξι, 

καθώς η πρώτη δόση δεν καταβάλλεται πλέον με την υποβολή της δήλωσης, αλλά την 

τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

αυτής και οι υπόλοιπες πέντε μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των πέντε επόμενων 

μηνών. 

 

 

 

Στη δημοσιότητα οδηγός της ΑΑΔΕ για την συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης. 

Έναν χρήσιμο οδηγό προς όλους τους φορολογούμενους για την συμπλήρωση της 

φορολογικής δήλωσης εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Στον οδηγό 

περιλαμβάνονται διευκρινίσεις για όλα όσα έχουν σχέση με την συμπλήρωση και υποβολή 

των φετινών φορολογικών δηλώσεων διαδικασία, η οποία ξεκίνησε ήδη και θα ολοκληρωθεί 

στις 30 Ιουνίου όπως προβλέπει η τροπολογία που κατατέθηκε χθες στη Βουλή από το 

υπουργείο Οικονομικών. Μπορείτε να διαβάσετε τον οδηγό εδώ 

 

 

 

ΚΕΕ: Ανείσπρακτες οφειλές, τραπεζικές πρακτικές σβήνουν τις επιχειρήσεις 

φωτοβολταικων. 

Την παρέμβαση των συναρμόδιων υπουργείων προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος να 

μπουν λουκέτα σε ηλεκτροπαραγωγικές επιχειρήσεις από φωτοβολταϊκά, που θα έχει άμεσο 

αρνητικό αντίκτυπο στην ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια και, 

βεβαίως, συνολικά στην επιχειρηματική δραστηριότητα ζητεί ο πρόεδρος της ΚΕΕ κ. 

Κωνσταντίνος Μίχαλος. Κατόπιν ενημέρωσης της ΚΕΕ από τις χιλιάδες επιχειρήσεις-μέλη 

http://acci.us6.list-manage1.com/track/click?u=bb23bfc84dcfbff39488cdb9b&id=b49082e11e&e=e9fb46cdf6


των Επιμελητηρίων ανά τη χώρα, προκύπτει ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα 

οι επιχειρήσεις φωτοβολταϊκών προέρχονται από τον λανθασμένο ενεργειακό στρατηγικό 

σχεδιασμό της χώρας, από τα τεράστια χρέη του ΛΑΓΗΕ που ανέρχονται σε 800 εκατ. ευρώ, 

από τις πρακτικές των τραπεζικών ιδρυμάτων αλλά και από τις φορολογικές υποχρεώσεις 

που επιβάλει το Δημόσιο για ανείσπρακτα ποσά 

 

Με μηδενικό κόστος η αδειοδοτηση των επιχειρήσεων στη μεταποιηση τροφίμων και 

ποτών. 

Απλουστεύεται η διαδικασία αδειοδότησης των επιχειρήσεων στον τομέα μεταποίησης 

τροφίμων και ποτών. Με απόφαση που υπέγραψε ο αν. υπ. Οικονομίας κ. Αλ. Χαρίτσης, οι 

δραστηριότητες μεταποίησης τροφίμων και ποτών εντάσσονται στο καθεστώς 

γνωστοποίησης του νόμου 4442, που ψηφίστηκε τέλος του 2016 και δίνει τη δυνατότητα στις 

επιχειρήσεις να ξεκινούν άμεσα τη λειτουργία τους με μία απλή γνωστοποίηση προς τη 

διοίκηση για την έναρξη της επιχείρησης. Πλέον, τα δικαιολογητικά δεν προσκομίζονται. Τα 

κρατά η επιχείρηση στο αρχείο της και είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμα στις ελεγκτικές 

αρχές. Ταυτόχρονα, προβλέπεται ένα σύστημα ελέγχων στην πραγματική λειτουργία της 

επιχείρησης, μετά την έναρξη και όχι πριν όπως γινόταν μέχρι τώρα, που θα διασφαλίζει το 

δημόσιο συμφέρον, την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και των πολιτών. 

 

 

Εφαρμογή διασταύρωσης εξπρές καταθέσεων και εισοδημάτων. 

Νέο αυτοματοποιημένο σύστημα ηλεκτρονικών διασταυρώσεων των τραπεζικών 

λογαριασμών των φορολογουμένων και των φορολογικών τους δηλώσεων το οποίο μπορεί 

να εντοπίζει αδήλωτα εισοδήματα με διαδικασίες εξπρές θέτει σε εφαρμογή το υπουργείο 

Οικονομικών, ενισχύοντας σημαντικά το οπλοστάσιο του στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής. 

Το νέο σύστημα θα αξιοποιηθεί καταρχήν για τον έλεγχο των 1.270.000 φορολογουμένων 

που περιλαμβάνονται σε διάφορες λίστες καταθετών που έχει στα χέρια του το υπουργείο 

Οικονομικών. 

 

Υπεγραφη η νέα εθνική συλλογική σύμβαση εργασίας. 

Oι εργοδοτικοί φορείς (ΣΕΒ,ΓΣΕΒΕΕ,ΕΣΕΕ,ΣΕΤΕ) μαζί με τη ΓΣΕΕ υπέγραψαν τη  νέα 

Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας με ισχύ από 1/1/2017 διάρκειας ενός 

έτους.  Όπως συμφωνήθηκε, στη νέα ΕΓΣΣΕ όλοι οι θεσμικοί όροι που θεσπίστηκαν με τις 

προηγούμενες ΕΓΣΣΕ θα συνεχίσουν να ισχύουν, δηλαδή οι τριετίες, το επίδομα γάμου, το 

Δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα, το επίδομα αδείας, οι όροι για την προστασία της 

μητρότητας, της πατρότητας, της μονογονεϊκότητας και γενικά για τους εργαζόμενους γονείς. 

Επίσης, ρυθμίσεις για το 40ωρο και γενικά το χρόνο εργασίας, ρυθμίσεις για ευάλωτες 

ομάδες εργαζομένων. 

 

Δείγμα υπανάπτυξης, φοροδιαφυγής το μικρό ποσοστό μισθωτών στην Ελλάδα. 

Υπανάπτυξη και αυξημένη φοροδιαφυγή, δείχνει σύμφωνα με τον ΣΕΒ ότι η Ελλάδα έχει το 

μεγαλύτερο ποσοστό αυτοαπασχολούμενων (34%) και το μικρότερο ποσοστό μισθωτών 

(66%) εργαζομένων, απ’ όλες τις αναπτυγμένες χώρες του κόσμου το 2016. Όπως αναφέρει 

ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), στο εβδομαδιαίο του δελτίο, είναι δείγμα 

καθήλωσης του πληθυσμού σε ένα σχετικά χαμηλό βιοτικό επίπεδο. 

 

 

 

Επιχειρηματική αποστολή στη Γεωργία, 7-9 Ιουνίου 2017, ΤΙΦΛΙΔΑ 

Eπιχειρηματική αποστολή στην Τιφλίδα της Γεωργίας, στις 7-9 Ιουνίου 2017 διοργανώνουν 

το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) και ο ΣΕΒ Σύνδεσμος 

Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας  για την τόνωση της 

εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων. Η Αποστολή υλοποιείται σε συνεργασία με το 

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Γεωργίας και το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Πρεσβείας 



της Ελλάδος στην Τιφλίδα, με την υποστήριξη του Υπουργείου Εξωτερικών. Για 

περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα 

Διεθνών Σχέσεων του ΕΒΕΑ (Τ. 210 3382342-466) 

 

 

 Επιχειρηματικές αποστολές του ευρωπαϊκού προγράμματος 

Gateway to Korea για τα έτη 2017 και 2018 

Μέχρι το 2020, μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος Gateway to Korea για την προώθησης 

προϊόντων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, θα πραγματοποιηθεί σειρά επιχειρηματικών 

αποστολών στη Σεούλ (με 50 επιχειρήσεις η κάθε μία) στους κλάδους: Περιβάλλον – 

Τεχνολογίες Νερού, Τεχνολογίες Πράσινης Ενέργειας, Κατασκευές και Κτιριακές Τεχνολογίες, 

Υγεία και Ιατρική Τεχνολογία και Βιολογικά Τρόφιμα.  

Όμως, ο κλάδος Κατασκευές – Κτιριακές Τεχνολογίες, λόγω μη ύπαρξης επαρκούς 

ενδιαφέροντος,  αντικαταστάθηκε από τον κλάδο Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Σχεδίαση 

(Contemporary European Design) που περιλαμβάνει φωτιστικά, μικροέπιπλα, υφαντουργικά 

κατοικίας, χαλιά, κουρτίνες, διακοσμητικά είδη και είδη μπάνιου. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν εκθεσιακή εκδήλωση με Β2Β συναντήσεις με 

επιλεγμένες κορεατικές επιχειρήσεις, παροχή πληροφόρησης και επιδότηση του κόστους 

διαμονής μέχρι 1000 ευρώ για διαμονή, όπως και διαφόρων υπηρεσιών υποστήριξης επίσης 

μέχρι 1000 ευρώ και σε ποσοστό 80%. 

Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται διαδικτυακά απευθείας στην παρακάτω ιστοσελίδα, 

όπου μπορούν να αναζητηθούν περισσότερες πληροφορίες: 

http://www.eu-gateway.eu 

Το πρόγραμμα των αμέσως επόμενων αποστολών είναι το εξής: 

Κλάδος Προθεσμία 

Συμμετοχής 

Ημερομηνία 

Διοργάνωσης 

Processed Organic Food & Beverage 19/5/2017 23/10 έως 27/10/2017 

Green Energy Technologies 22/9/2017 29/1 έως 2/2/2018 

Healthcare & Medical Technologies 17/11/2017 12/3 έως 16/3/2018 

Contemporary European Design 16/2/2018 28/5 έως 1/6/2018 

Environment & Water Technologies 11/5/2018 10/9 έως 14/9/2018 

Processed Organic Food & Beverage 15/6/2018 19/11 έως 23/11/2018 

 

 

Η μέγα-επένδυση των περιφερειακών αεροδρομίων σε αριθμούς. 

Το ποσό-ρεκόρ των 1,234 δισ. ευρώ, που κατέβαλλε η κοινοπραξία Fraport-Ομίλου 

Κοπελούζου για την ανάληψη της διαχείρισης των 14 περιφερειακών αεροδρομίων για 40 

χρόνια, είναι στοιχείο, άξιο αναφοράς αδιαμφισβήτητα, δεν είναι, όμως, το μόνο. 

Η μέγα-επένδυση λειτουργεί με πολλαπλασιαστικά οφέλη, όχι μόνο για τον τουρισμό, αλλά 

για το σύνολο της ελληνικής οικονομίας. 

 

Δείτε τους αριθμούς, που -στη συγκεκριμένη περίπτωση- λένε την αλήθεια: 

Ήδη έχουν δημιουργηθεί πάνω από 500 νέες θέσεις εργασίας, με προσλήψεις σε κεντρικό 

και σε περιφερειακό επίπεδο, ενώ δρομολογούνται και άλλες. 

http://www.eu-gateway.eu/


Μελέτες έχουν δείξει ότι το συνολικό αποτέλεσμα της επίδρασης ενός διεθνούς ευρωπαϊκού 

αεροδρομίου στο ΑΕΠ της χώρας, που λειτουργεί, φτάνει έως και 2,5% και προσθέτει -σε 

εθνικό επίπεδο- κατά μέσο όρο 3.000 θέσεις εργασίας, για κάθε ένα εκατομμύριο επιβατών, 

που εξυπηρετεί. 

Το έργο θα δημιουργήσει συνολικά στον τουρισμό και τους περιφερειακούς κλάδους, 

τουλάχιστον 70.000 θέσεις εργασίας. 

Το 96% των εργαζομένων είναι Έλληνες. 

Οι μέσες αποδοχές, που προσφέρονται στο προσωπικό των αεροδρομίων, είναι υψηλότερες 

από τις αντίστοιχες, που θα λάμβαναν αν η Fraport Greece ακολουθούσε μισθολογικά τη 

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. 

Πρόκειται για αποδοχές, που θα αυξηθούν περαιτέρω κατά τη λειτουργία των αεροδρομίων, 

δεδομένου ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων θα πληρώνονται εξτρά βάρδιες 

για νυχτερινή απασχόληση, Κυριακές/Αργίες κλπ. 

Η μισθολογική αυτή πολιτική δείχνει πόσο η Fraport Greece πιστεύει στην αξία και εμπειρία 

του ανθρώπινου δυναμικού των αεροδρομίων. 

Με την έναρξη της παραχώρησης των αεροδρομίων θα ενεργοποιηθούν επενδύσεις 400 

εκατομμυρίων ευρώ έως το 2020 (αυξημένες κατά 27% σε σχέση με τις συμβατικές 

υποχρεώσεις της εταιρείας, όπως προκύπτουν από τη συμφωνία με το Δημόσιο), ενώ η 

συνολική επένδυση της Fraport Greece για τη 40ετή διάρκεια της παραχώρησης, ανάλογα 

και με το πώς θα εξελιχθεί η επιβατική κίνηση, θα φτάσει το 1,4 δισ. ευρώ. 

Δεδομένου ότι τα 14 αεροδρόμια δεν πωλούνται στη Fraport Greece, αλλά παραχωρούνται 

σε αυτήν, η ιδιοκτησία τους παραμένει στο Δημόσιο, το οποίο μάλιστα θα έχει και σημαντικά 

οφέλη από την παραχώρησή τους: 

To τίμημα της παραχώρησης, 1,234 δισ. ευρώ, εισπράχθηκε εφάπαξ και προκαταβολικά, 

ενώ επιπλέον το ελληνικό Δημόσιο θα εισπράττει για τα επόμενα 40 χρόνια ετήσιο πάγιο 

τίμημα παραχώρησης ύψους 22,9 εκατ. Ευρώ, αναπροσαρμοζόμενο με τον πληθωρισμό, και 

ετήσιο μεταβλητό τίμημα παραχώρησης της τάξης του 28,5% των λειτουργικών κερδών της 

Fraport Greece. 

Με άλλα λόγια, η Ελλάδα θα αποκτήσει σύγχρονα αεροδρόμια, εφάμιλλα των ευρωπαϊκών 

και, ταυτόχρονα, το άμεσο οικονομικό όφελος για τη χώρα θα φτάσει στα 10 δισεκατομμύρια 

ευρώ, από τις προβλεπόμενες καταβολές των επενδυτών. 

Χωρίς να υπολογίζονται οι υπεραξίες, που θα δημιουργηθούν στο σύνολο της οικονομίας. 

Όταν, λοιπόν, όλοι -εργαζόμενοι, Ελληνική Δημοκρατία (δηλαδή όλοι οι Έλληνες 

φορολογούμενοι), επενδυτές- βγαίνουν κερδισμένοι από μία συμφωνία, δεν μπορεί παρά να 

είναι καλή αυτή η συμφωνία… 

 

 



ΑΙΓΥΠΤΟΣ 

Χρηματοδότηση προγράμματος διαχείρισης υγρών λυμάτων από EBRD 

Στα τέλη Φεβρουαρίου, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης & Ανάπτυξης (EBRD) 

ανακοίνωσε ότι ενέκρινε -σε προκαταρκτική φάση- την χρηματοδότηση προγράμματος για 

την ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης υγρών λυμάτων στην αιγυπτιακή επαρχία Fayoum, 

συνολικού επενδυτικού κόστους €400 εκατ. Το πρόγραμμα αναμένεται να εφοδιάσει με 

σύγχρονο δίκτυο αποχέτευσης άνω του 1 εκατ. κατοίκους της εν λόγω επαρχίας, καθώς και 

να μειώσει τα επίπεδα ρύπανσης της λίμνης Qarun, η οποία μέχρι σήμερα γίνεται δέκτης των 

απορριπτόμενων λυμάτων. Η EBRD αναμένεται να παράσχει διμερές δάνειο ύψους έως 

€170 εκατ. για την χρηματοδότηση του προγράμματος, το οποίο περιλαμβάνει την κατασκευή 

8 μονάδων κατεργασίας υγρών λυμάτων, την επέκταση 17 υφιστάμενων μονάδων, καθώς 

και την επέκταση του αποχετευτικού δικτύου και την αγορά εξοπλισμού για τις μονάδες που 

θα κατασκευαστούν ή επεκταθούν. Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, η υλοποίηση του 

προγράμματος αναμένεται να συγχρηματοδοτηθεί από διμερές δάνειο ύψους έως €160 εκατ. 

της ΕΤΕπ, καθώς επίσης και από επιχορήγηση με κονδύλι €30 εκατ. από το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Επενδύσεων Γειτονίας (NIF). Εφ’ όσον η χρηματοδότηση εγκριθεί οριστικά από την 

EBRD, τα κατασκευαστικά έργα εκτιμάται ότι θα ξεκινήσουν εντός ενός έτους, ενώ το όλο 

πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από την τοπική θυγατρική της εθνικής εταιρείας ύδρευσης και 

αποχέτευσης της Αιγύπτου (Fayoum Company for Water & Wastewater). 

 

Σχεδιαζόμενη αύξηση τελών χορήγησης αιγυπτιακών θεωρήσεων εισόδου 

Στα τέλη Φεβρουαρίου οι αιγυπτιακές αρχές αποφάσισαν την αύξηση των τελών χορήγησης 

αιγυπτιακών θεωρήσεων εισόδου, από το ισχύον επίπεδο των $25 στα $60, με έναρξη 

εφαρμογής από την 1η Μαρτίου τ.ε. Στην συνέχεια ωστόσο, σύμφωνα με ανακοίνωση του 

Υπουργείου Τουρισμού στο επίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο της Αιγύπτου, MENA, 

γνωστοποιήθηκε ότι η έναρξη ισχύος των αυξημένων τελών μετατίθεται χρονικά για την 1η 

Ιουλίου τ.ε. Σημειωτέον ότι η τελευταία αύξηση των τελών αιγυπτιακών θεωρήσεων εισόδου 

είχε λάβει χώρα τον Απρίλιο 2014, από τα $15 στα $25. Η απόφαση προκάλεσε αντιδράσεις 

σε εκπροσώπους του εγχώριου τουριστικού κλάδου, οι οποίοι την αντιμετωπίζουν ως 

παράλογη, την στιγμή που η Αίγυπτος πασχίζει να βοηθήσει τον τουριστικό της κλάδο να 

ανακάμψει.  

 

Απαλλαγή εισαγωγών ακατέργαστης ζάχαρης από δασμούς το 2017 

Σύμφωνα με πρωθυπουργικό διάταγμα των αρχών Μαρτίου, η αιγυπτιακή κυβέρνηση 

απάλλαξε από δασμούς τις εισαγωγές ακατέργαστης ζάχαρης από 15.3 έως 31.12 τ.ε., 

γεγονός που ελπίζεται ότι, σε συνδυασμό με την πρόσφατα ανακοινωθείσα μείωση των 

τιμών διάθεσης της μη επιδοτούμενης ζάχαρης στην εγχώρια αγορά, θα βοηθήσει στην 

αποκλιμάκωση των τιμών διάθεσης του αγαθού, έπειτα από τις μεγάλες αυξήσεις που αυτές 

είχαν σημειώσει στην διάρκεια της περιόδου μεγάλης έλλειψης ζάχαρης, εξαιτίας της 

συναλλαγματικής κρίσης που αντιμετώπισε η χώρα και η οποία εντάθηκε από τον 

Σεπτέμβριο 2016.      

 

ΑΛΒΑΝΙΑ 

Αλλαγή του νόμου «Περί βιομηχανικής ιδιοκτησίας» 

Η Επιτροπή παραγωγικών δραστηριοτήτων, Εμπορίου και Περιβάλλοντος ενέκρινε στις 14 

Φεβρουαρίου τ.ε. αλλαγές στο σχέδιο νόμου «Περί Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας», που 

προετοιμάστηκε από τη Γενική Διεύθυνση Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Εμπορικών 

Σημάτων [DPPM (GDPT)] και ψηφίστηκε από την ολομέλεια της Α/Βουλή στις 16 

Φεβρουαρίου τ.ε. Οι αλλαγές αφορούσαν στη βελτίωση των διαδικασιών ελέγχου και την 

προστασία των αντικειμένων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, στον καθορισμό των κριτηρίων για τη 

κατοχύρωση εμπορικού σήματος, κ.λπ. Για τη τροποποίηση του νόμου ελήφθησαν υπόψη οι 



συστάσεις των τοπικών και ξένων εμπειρογνωμόνων, συμπεριλαμβανομένων ομάδων 

συμφερόντων, εκπρόσωπων επιχειρήσεων κ.λπ. 

Το πλήρες κείμενο του νόμου μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του αλβανικού 

κοινοβουλίου (στην αλβανική γλώσσα) στον ακόλουθο σύνδεσμο: 

https://www.parlament.al/akt/ligj-nr-172017-per-disa-ndryshime-dhe-shtesa-ne-ligjin-nr-9947-

date-7-7-2008-per-pronesine-industriale-te-ndryshuar/  

 

ΑΛΓΕΡΙΑ 

15η Διεθνής Έκθεση Τροφίμων DJAZAGRO (10-13 Απριλίου 2017) 

Στις 10-13 Απριλίου 2017 θα πραγματοποιηθεί στο Palais des Expositions Pins Maritimes 

στο Αλγέρι η 15η Διεθνής Έκθεση Τροφίμων DJAZAGRO με αντικείμενο τον τομέα τροφίμων 

και μηχανημάτων επεξεργασίας ειδών διατροφής. 

Η έκθεση αυτή θεωρείται ως μία από τις σημαντικότερες εκθέσεις που διοργανώνονται στην 

Αλγερία. Στην φετινή 15η αναμένεται να συμμετάσχει μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων από 

τους τομείς μηχανημάτων επεξεργασίας και συσκευασίας ειδών διατροφής, τροφίμων και 

ποτών, προϊόντων αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, αρωμάτων, καρυκευμάτων και πρώτων 

υλών. Σύμφωνα με εκτιμήσεις των οργανωτών αναμένονται 730 εκθέτες, το 80% των οποίων 

προέρχεται από ξενες χώρες, ενώ οι επισκέπτες αναμένονται να ξεπεράσουν τους 22.000. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο 

Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Αλγερίου (ecocom-alger@mfa.gr ). 

 

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 

Τεχνολογική Επιχειρηματική Αποστολή Ε.Ε. στην Αργεντινή (27-28/6/2017) 

Το χρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. ELAN Network Program, σε συνεργασία με το δίκτυο 

European Enterprise Network (EEN), πρόκειται να διοργανώσει στις 27-28/6/2017 

Τεχνολογική Επιχειρηματική Αποστολή στο Μπουένος Άιρες. Η αποστολή απευθύνεται σε 

επιχειρηματικούς φορείς, επιχειρηματίες, ακαδημαϊκούς, ερευνητές και κυβερνητικούς 

αξιωματούχους. 

Από αργεντινής πλευράς συνδιοργανωτές της συνάντησης είναι η Ομοσπονδία Μεσαίων 

Επιχειρήσεων Αργεντινής (Confederation Argentina de la Mediana Empresa, CAME), το 

Εθνικό Ινστιτούτο Βιομηχανικής Τεχνολογίας (Instituto Nacional de Technologia Industrial, 

INTI), το Υπουργείο Επιστήμης, Τεχνολογίας και Παραγωγικής Καινοτομίας και η Ένωση 

Μεταλλουργικών Επιχειρήσεων Αργεντινής (ADIMRA). 

 Οι τομείς ενδιαφέροντος είναι: 

- Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

- Τεχνογνωσία δημιουργίας «έξυπνων εργοστασίων» (Industry 4.0: Αυτοματισμοί, 

Εφαρμογή κυβερνοτεχνολογίας/ cyber technology στην παραγωγή, cloud computing) 

- Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ICT). 

Η συμμετοχή δεν συνεπάγεται κανένα κόστος, πλην όμως υπάρχει περιορισμός ως 

προς τον αριθμό των συμμετεχόντων.  

Η δήλωση συμμετοχής (registration) για την αποστολή και τις κατ’ ιδίαν συναντήσεις 

(matchmaking) υποβάλλεται απευθείας μέσω της ιστοσελίδας 

http://www.elannetwork.org/content/2017-argentina-event . 

Για επιπλέον πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται τόσο 

στον συντονιστή του ELAN Network στην Αργεντινή κ. Gerardo Renzetti 

(argentina@elannetwork.org ), όσο και στο Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων 

Μπουένος Άιρες (ecocom-buenosaires@mfa.gr ).  

 

 

https://www.parlament.al/akt/ligj-nr-172017-per-disa-ndryshime-dhe-shtesa-ne-ligjin-nr-9947-date-7-7-2008-per-pronesine-industriale-te-ndryshuar/
https://www.parlament.al/akt/ligj-nr-172017-per-disa-ndryshime-dhe-shtesa-ne-ligjin-nr-9947-date-7-7-2008-per-pronesine-industriale-te-ndryshuar/
mailto:ecocom-alger@mfa.gr
http://www.elannetwork.org/content/2017-argentina-event
mailto:argentina@elannetwork.org
mailto:ecocom-buenosaires@mfa.gr


ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ 

Ζήτηση ποσοτήτων κρητικής μυζήθρας από βιομηχανία αρτοσκευασμάτων στο 

Ντουμπάι 

Η βιομηχανία κατεψυγμένου άρτου και αρτοσκευασμάτων Advanced Baking Concept 

ενδιαφέρεται για την προμήθεια 3 (τριών) τόνων μαλακής κρητικής μυζήθρας σε μηνιαία 

βάση, για τις παραγωγικές της ανάγκες. 

Τα στοιχεία επικοινωνίας της είναι τα ακόλουθα: 

Mobile: +971.50.8539660  

Tel: +971.4.885.3788|  

Fax: +971.4.885.3799  

Email: amer@abcbaking.com 

Dubai Investments Park, P.O. Box 58156, Dubai –UAE 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα 

www.abcbaking.com ή να απευθύνονται στο Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών 

Υποθέσεων Ντουμπάι (ecocom-dubai@mfa.gr ). 

 

 

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 

13η Διεθνής Έκθεση Οίνου «Vino Dienos» (Βίλνιους, 5-6 Μαΐου 2017) 

Στις 5-6 Μαΐου 2017 θα πραγματοποιηθεί στην της Λιθουανίας πρωτεύουσα της Λιθουανίας 

Βίλνιους η 13η Διεθνής Έκθεση Οίνου “Vino Dienos”. 

Σύμφωνα με πληροφορίες της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βίλνιους, η εν θέματι έκθεση είναι η 

μεγαλύτερη του είδους για την περιοχή της Βαλτικής και θεωρείται «ιδανική πλατφόρμα 

ανάδειξης και προώθησης των ελληνικών εξαγωγών οίνου τόσο στη Λιθουανία, όσο και στις 

υπόλοιπες Βαλτικές χώρες.» 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες, καθώς και την 

αίτηση συμμετοχής στην ιστοσελίδα www.vynodienos.lt/en ή στην Ελληνική Πρεσβεία στην 

Λιθουανία (gremb.vil@mfa.gr ). . 

 

 

ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ 

Προκήρυξη διαγωνισμού αδειοδότησης τυχερών παιγνίων (lotto) στην Μποτσουάνα 

Η κυβέρνηση της Μποτσουάνα έχει δρομολογήσει την προκήρυξη διαγωνισμού για την 

παροχή άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων (lotto). 

Για τα τεύχη δημοπράτησης, καθώς και σχετικές πληροφορίες/διευκρινήσεις, οι 

ενδιαφερόμενες ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κ. Σιούτα, επίτιμο 

πρόξενο της Ελλάδας στην Μποτσουάνα στην ακόλουθη διεύθυνση: 

Plot 5570 Partila, Gaborone Botswana, 

Τηλ. Κιν.: +267 76 762928 

Email: sioutas_bw@yahoo.com . 

 

 

Ν. ΚΟΡΕΑ 

Περιορισμοί στις επιτρεπόμενες ενδείξεις στη συσκευασία. Απαγόρευση αναγραφής 

της ένδειξης «Χωρίς Καφεΐνη» σε ελληνικά αφεψήματα 

Με νέο νόμο που ετέθη σε εφαρμογή από 1/1/2017, στην Κορέα επιβάλλονται περιορισμοί 

στις ενδείξεις και πιστοποιήσεις που επιτρέπεται αναφέρονται στη συσκευασία των 

εισαγόμενων τροφίμων.  

Σύμφωνα με την τη γνωστοποίηση στον ΠΟΕ (GTBT/N/KOR/682), η Κορέα υποστήριξε ότι 

θα ρύθμιζε το καθεστώς συγκεκριμένων πιστοποιήσεων. Ακολούθως, αναγνωρίστηκαν έξι 

http://www.abcbaking.com/
mailto:ecocom-dubai@mfa.gr
http://www.vynodienos.lt/en
mailto:gremb.vil@mfa.gr
mailto:sioutas_bw@yahoo.com


είδη ενδείξεων, δηλαδή HACCP, ISO 22000, HALAL, KOSHER, GMP και VEGAN, που 

επιτράπηκε να αναγράφονται στη συσκευασία, υπό την προϋπόθεση ότι οι πιστοποιούντες 

οργανισμοί έχουν εγγραφεί και αναγνωριστεί από το Κορεατικό Υπουργείο Ασφάλειας 

Τροφίμων και Φαρμάκων.  

Στην πράξη δημιουργείται ένας περιοριστικός κατάλογος, με τον οποίο αποκλείεται το 

σύνολο των ενδείξεων, π.χ. ενδείξεις στις συσκευασίες σχετικές με βραβεία, εγγυήσεις, 

διακρίσεις, ποιοτικοί χαρακτηρισμοί, κλπ.  

Πρόβλημα δημιουργείται και σε ελληνικά προϊόντα, όπως η φέτα. Μετά από παρέμβαση της 

ΕΕ έγινε δεκτή η εξαίρεση των πιστοποιήσεων των Γεωγραφικών Ενδείξεων. Όμως, αυτό 

δεν λύνει το θέμα καθώς σχεδόν όλα τα ποιοτικά προϊόντα έχουν στη συσκευασία τους 

επιπλέον ενδείξεις όπως διάφορες πιστοποιήσεις, βραβεύσεις, κλπ.  

Ήδη δημιουργήθηκε πρόβλημα ακόμη και για απλές χρήσιμες για τον καταναλωτή 

πληροφορίες, π.χ. για τα ελληνικά φυτικά τσάγια, στα οποία δεν επιτράπηκε να φέρουν την 

ένδειξη «Χωρίς Καφεΐνη», ούτε καν στην εσωτερική τους συσκευασία. Να σημειωθεί ότι η 

δημιουργία ειδικής συσκευασίας για την Κορέα έχει σοβαρή επιβάρυνση του κόστους.  

 

 

ΠΟΛΩΝΙΑ 

Νέο σύστημα βαθμολόγησης υποψηφίων δημοσίων διαγωνισμών έργων οδοποιίας. 

Οι πολωνικές αρχές ενέκριναν νέο σύστημα βαθμολόγησης των υποψηφίων στο πλαίσιο 

δημόσιων διαγωνισμών για την ανάθεση έργων οδοποιίας. Με το νέο σύστημα, σε κάθε 

υποψήφιο θα δίνονται έως 60 βαθμοί (επί συνόλου 100) με κριτήριο την προσφερόμενη τιμή, 

έως 12 βαθμοί με κριτήριο την προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου, έως 6 βαθμοί για την 

απασχόληση προσωπικού με κανονικές συμβάσεις εργασίας, έως 9 βαθμοί για τον τύπο του 

οδοστρώματος και έως 5 βαθμοί με κριτήριο τις περιβαλλοντικές παραμέτρους του έργου. Εν 

τω μεταξύ, το Υπουργείο Ανάπτυξης γνωστοποίησε ότι κοινοτικές χρηματοδοτήσεις ύψους 

481 εκ. Ζλότυ από κονδύλια της ΕΕ θα διοχετευτούν στην υλοποίηση έργων οδοποιίας σε 

Κρακοβία, Gliwice, Bydgoszcz, Leszno και Tarnow. Τα έργα αφορούν εθνικές οδούς εκτός 

του συστήματος των Eιευρωπαϊκών Eικτύων Μεταφορών (TENVT). Οι προγραμματισμένες 

αναβαθμίσεις αναμένεται να μειώσουν τη συμφόρηση μέσω των οικισμών και τις εκπομπές 

ρύπων. Περίπου 179 εκ. Ζλότυ θα διατεθούν για την υλοποίηση έργων στην περιοχή της 

Κρακοβίας.  

 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

Νόμος 150/2016 περί τροποποίησης της νομοθεσίας εμπορίας τροφίμων 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει (infringement procedures) κατά 

της Ρουμανίας για παραβίαση των κανόνων της ΕΕ και δη της ελεύθερης κυκλοφορίας 

αγαθών, λόγω του Νόμου υπ’ αριθμ. 150/2016, ο οποίος προβλέπει υποχρέωση των 

μεγάλων αλυσίδων λιανικής πώλησης (σουπερμάρκετ) να αγοράζουν το 51% των τροφίμων 

και των αγροτικών προϊόντων από τοπικούς παραγωγούς, ήτοι από την βραχεία αλυσίδα 

ανεφοδιασμού.  

Επιπλέον, ο ίδιος νόμος προβλέπει την υποχρεωτική διενέργεια προωθητικών ενεργειών για 

τα ρουμανικά προϊόντα, περιορίζοντας έτσι τις εμπορικές δράσεις των σουπερμάρκετ, 

γεγονός που θίγει την αρχή της ελεύθερης εγκατάστασης. Με βάση τους κανόνες της ΕΕ, 

τέτοιου είδους παραβιάσεις επιτρέπονται μόνο σε περίπτωση που υπάρχει υπέρτερο 

δημόσιο συμφέρον.  

Σύμφωνα με τις δηλώσεις εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ρουμανία δεν 

προσκόμισε αποδεικτικά στοιχεία που να δικαιολογούν την λήψη των εν λόγω μέτρων. Αξίζει 

να σημειωθεί ότι η Επιτροπή έχει κινήσει συναφείς διαδικασίες και κατά της Ουγγαρίας, όπου 

έχει ψηφιστεί νόμος που προβλέπει ότι οι αλυσίδες λιανικής υποχρεούνται να εφαρμόζουν το 

ίδιο  

περιθώριο κέρδους στα εγχώρια και τα εισαγόμενα τρόφιμα και αγροτικά προϊόντα. 



 

 

ΡΩΣΙΑ 

Αύξηση τέλους επί φορτηγών άνω των 12 τόνων για τη χρήση των ομοσπονδιακών 

αυτοκινητοδρόμων 

Με την Απόφαση της Ρωσικής Κυβέρνησης υπ’ αριθ. 120 από 31.01.2017, αυξάνεται ο 

συντελεστής υπολογισμού του τέλους που επιβάλλεται στα βαρέα οχήματα άνω των 12 

τόνων για τη χρήση των ομοσπονδιακών αυτοκινητοδρόμων. Συγκεκριμένα, ο συντελεστής 

αυξάνεται από 0,41 που ήταν μέχρι τούδε σε 0,82. Αυτό σημαίνει ότι το ύψος του τέλους που 

ανερχόταν σε 1,53 ρούβλια ανά χιλιόμετρο μέχρι τώρα, θα διαμορφωθεί σε 3,06 ρούβλια ανά 

χιλιόμετρο από τις 15 Απριλίου 2017, οπότε η απόφαση θα τεθεί σε ισχύ. Σύμφωνα με την 

ιστοσελίδα της Ρωσικής Κυβέρνησης, η αύξηση του τέλους θα συμβάλλει στην αύξηση των 

εσόδων του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού που θα διατεθούν για την περαιτέρω 

ανάπτυξη του δικτύου των οδικών αρτηριών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 

Το τέλος αυτό επιβλήθηκε στις 15 Νοεμβρίου 2015 από τη Ρωσική Κυβέρνηση για 

την αντιστάθμιση των ζημιών που προκλήθηκαν στους ομοσπονδιακούς αυτοκινητόδρομους 

από φορτηγά με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος άνω των 12 τόνων. Ο υπολογισμός των 

διοδίων γίνεται από το ειδικό ηλεκτρονικό σύστημα «Πλάτων» (www.platon.ru ), μέσω του 

οποίου οι οδηγοί μπορούν να εγγραφούν στο σύστημα, να καταβάλουν το απαιτούμενο τέλος 

και να αποκτήσουν τις κάρτες δρομολογίων ή την ειδική μονάδα που τοποθετείται επί του 

οχήματος. 

 

Σ. ΑΡΑΒΙΑ 

Σαουδαραβικός Οργανισμός για τον Έλεγχο των τροφίμων και φαρμάκων (SFDA) – 

Εγγραφή εξαγωγικών ιχθυοτροφικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων παραγωγής και 

εξαγωγής ιχθυηρών και άλλων προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας. 

Σύμφωνα με την νομοθεσία της Σαουδικής Αραβίας όλες οι αλλοδαπές επιχειρήσεις 

παραγωγής και εξαγωγής ιχθυηρών και άλλων προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας, υποχρεούνται 

να εγγραφούν στον Σαουδαραβικό Οργανισμό, αρμόδιο για τον έλεγχο των τροφίμων 

και φαρμάκων (Saudi Food and Drug Authority – SFDA).  

Η εγγραφή των αλλοδαπών επιχειρήσεων μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά στην σχετική 

ιστοσελίδα www.sfda.gov.sa/ar/food/eservices/Pages/FERS1.aspx . 

 

Έναρξη εφαρμογής νέου δασμολογίου και εφαρμογή συστήματος ΦΠΑ στη Σ. Αραβία 

Από τις αρχές Απριλίου 2017 ξεκινά η εφαρμογή νέου δασμολογίου για διάφορες κατηγορίες 

προϊόντων, τα οποία εισάγονται στην Σαουδική Αραβία.  

Όλες οι αλλαγές στους εισαγωγικούς δασμούς περιλαμβάνονται αναλυτικά, στην νέα 

ανανεωμένη ιστοσελίδα των Σαουδαραβικών τελωνείων, η οποία περιλαμβάνει στοιχεία και 

στην αγγλική γλώσσα www.customs.gov.sa/sites/sc/en/SCTariffs.  

Επίσης, από τον Ιανουάριο του 2018 θα εφαρμοστεί σταδιακά και θα ολοκληρωθεί έως το 

τέλος του 2019 η πλήρης εφαρμογή του συστήματος ΦΠΑ, μία υποχρέωση που απορρέει για 

την Σ.Αραβία ως χώρα μέλος του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου. Το πρώτο σχέδιο 

του νέου θεσμικού πλαισίου για την εφαρμογή του νέου συστήματος φορολόγησης θα δοθεί 

στη δημοσιότητα ως το τέλος Απριλίου τ.έ.  

Ο προβλεπόμενος ΦΠΑ θα επιβληθεί σε 95 είδη τροφίμων και άλλων προϊόντων της 

διατροφικής αλυσίδας και θα εφαρμόζεται σε όλους τους ημεδαπούς και αλλοδαπούς 

πολίτες. Εξαιρούνται της επιβολής οι υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης, καθώς και όλες οι 

κοινωνικές υπηρεσίες. 

Η εισαγωγή του νέου φόρου θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική μεταρρύθμιση δεδομένου ότι 

μέχρι σήμερα είτε υπήρχε ελάχιστη φορολογική επιβάρυνση, είτε δεν υπήρχε καμία 

φορολόγηση στα εισοδήματα φυσικών προσώπων. 

http://www.platon.ru/
http://www.sfda.gov.sa/ar/food/eservices/Pages/FERS1.aspx
http://www.customs.gov.sa/sites/sc/en/SCTariffs


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στο Γραφείο 

Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Τζέντα (ecocom-jeddah@mfa.gr ). 

 

 

ΣΟΥΗΔΙΑ 

Διαφήμιση δέκα ελληνικών νησιών στο σουηδικό portal ταξιδίων Destination.se 

Το σουηδικό portal ταξιδίων Destination.se, το οποίο παρέχει συλλογική πληροφόρηση από 

εκατοντάδες σουηδικά ταξιδιωτικά πρακτορεία, παρουσιάζει, σε άρθρο του 10 ελληνικά νησιά 

και τους λόγους που αξίζει να τα επισκεφτεί το σουηδικό κοινό.  

Συγκεκριμένα, εκθειάζει τη Ζάκυνθο, για τις παραλίες, την Κέρκυρα, ως ιδανικό νησί για 

οικογένεια, τη Δήλο για την Ιστορία και τον Πολιτισμό, την Κρήτη, ως γαστρονομικό 

προορισμό, την Κεφαλονιά για το κρασί (Ρομπόλα, Μαυροδάφνη και Μοσχάτο), την Άνδρο 

για τα μονοπάτια πεζοπορίας, τη Σύμη και τη Σαντορίνη για την μοναδικότητα του τοπίου, τη 

Ρόδο, για τη νυχτερινή ζωή και τη Σκόπελο, ως τόπο παροχής της καλύτερης διαμονής σε 

βίλες.  

 

ΤΑΪΛΑΝΔΗ 

Διεθνής Έκθεση «21st Thai International Travel Fair» (10-13/8/2017) 

Στις 10-13 Αυγούστου 2017 διοργανώνεται στην Μπανγκόκ η 21η Διεθνής Τουριστική 

Έκθεση (21st Thai International Travel Fair), στο Queen Sirikit National Convention Center 

(QSNCC). Η εν θέματι τουριστική έκθεση είναι η μεγαλύτερη στην περιοχή της ASEAN.  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Ελληνική 

Πρεσβεία στην Μπανγκόκ (gremb.ban@mfa.gr ) ή στην ιστοσελίδα www.ttaa.or.th .  

 

 

 

ΤΥΝΗΣΙΑ 

Νόμος περί επενδύσεων στην Τυνησία 

Από τις αρχές του τρέχοντος έτους στην Τυνησία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του νέου 

επενδυτικού νόμου ο οποίος ψηφίστηκε το φθινόπωρο του 2016 (Ν. 71/2016) και 

αντικατέστησε τον Ν. 93-120/1993.  

Ο νέος νόμος στοχεύει στην βελτίωση του επενδυτικού κλίματος και στην προσέλκυση 

περισσότερων ξένων επενδύσεων με κύρια μέσα την ελευθερία και την προστασία των 

δικαιωμάτων του επενδυτή. Επίσης, αναδιοργανώνονται οι δομές διαχείρισης και 

προσέλκυσης επενδύσεων και θεσπίζονται νέα κίνητρα.  

Το πλήρες κείμενο του νόμου βρίσκεται διαθέσιμο στην ιστοσελίδα   

http://www.investintunisia.tn/En/home_46_33 . 

  

Κρατικές Προκηρύξεις Προμήθειας Φαρμάκων στην Τυνησία 

Ο τυνησιακός κρατικός οργανισμός Pharmacie Centrale de Tunisie (http://www.phct.com.tn) 

που εισάγει κατ΄ αποκλειστικότητα φάρμακα για τον τομέα της δημόσιας υγείας από το 

εξωτερικό κατόπιν διεθνών διαγωνισμών, έχει προβεί σε δύο προκηρύξεις υποβολής 

προσφορών για την προμήθεια  φαρμακευτικών. Συγκεκριμένα την υπ. Αρ. AOI I/2017 που 

αφορά σε φαρμακευτικά νοσοκομειακής χρήσης και την υπ. Αρ. AOI X/2017 που αφορά σε 

φαρμακευτικά γενικής χρήσης. 

Όλα τα σχετικά έγγραφα μπορούν να αναζητηθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

http://www.phct.com.tn/index.php?option=com_fichier&view=appels&Itemid=62&lang=en  

Η λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών επέρχεται την 12/4/2017 ώρα 11:00.  

 

 

mailto:ecocom-jeddah@mfa.gr
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OLYMP AWARDS 2017,  
Διαγωνισμοί Ποιότητας και Συσκευασίας τροφίμων-ποτών  
 

 
http://www.olympawards.co.uk/el/diadikasia-diagonismon/ 

 

 

 

 

1οι Οινικοί Ολυμπιακοί Αγώνες στην Αθήνα!! 

Wine Olymp Awards 2017- Διαγωνισμοί 
Οίνου και Αποσταγμάτων 

Divani Caravel ξενοδοχείο-Αθήνα, 27-29 Μαΐου 

 

Στην Αθήνα γίνεται για πρώτη φορά σημείο συνάντησης των 
καλύτερων παραγωγών οίνων και αποσταγμάτων στον 
κόσμο μέσα από μια μοναδική διοργάνωση με θέμα την 
ανάδειξη και προώθηση των κρασιών και των 
αποσταγμάτων 

 

 

 

http://www.olympawards.co.uk/el/diadikasia-diagonismon/


 
B2B ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ 2017 στην Πολωνία 

& ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ  

 

Oι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν την δυνατότητα προκαθορισμού συγκεκριμένων Β2Β 

επαγγελματικών συναντήσεων με Πολωνικές επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών & 

προώθησης πώλησης των προϊόντων σε Υπαίθρια έκθεση που θα πραγματοποιηθεί 

9-10 Ιουνίου 

 

Οι επαγγελματικές συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στις  8 Ιουνίου 2017  

Στις επαγγελματικές ομάδες περιλαμβάνονται εισαγωγείς, χονδρέμποροι-διανομείς, 

αγοραστές supermarket, brokers-agents, food servers,  καταστήματα deli, κάβες και 

μεγάλα εστιατόρια. 

 

Στις επαγγελματικές κατηγορίες  περιλαμβάνονται επαγγελματίες του χώρου 

τροφίμων & ποτών από την Βαρσοβία την Κρακοβία, το Βρότσλαβ, το Πόζναν, το 

Γκντάνσκ και το Λοτζ. 

 

Η έκθεση Προϊόντων & Γαστρονομίας θα πραγματοποιηθεί στις 9-10 Ιουνίου 

2017 σε κεντρικό σημείο της Βαρσοβίας και θα λειτουργήσει ως υπαίθρια αγορά. 

Στην έκθεση τοπικοί παραγωγοί που θα συμμετάσχουν, θα έχουν την ευκαιρία να 

εκθέσουν τα προϊόντα τους, να τα προβάλλουν, να τα διαφημίσουν αλλά και να τα 

πουλήσουν στους επισκέπτες. 

Η έκθεση έχει παράλληλο στόχο την ανάδειξη της ελληνικής γαστρονομίας. 

 

Συνοπτικό πρόγραμμα επιχειρηματικών συναντήσεων 

Οι συναντήσεις των επιχειρήσεων πραγματοποιούνται στο Palace of Culture & 

Science, στο κέντρο της Βαρσοβίας, σε ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά κτίρια 

(http://www.pkin.pl/eng/tourist-zone-observation-decky). Η διάρκεια των 

επαγγελματικών συναντήσεων είναι 15’ και θα πραγματοποιηθούν από τις 11.00 πμ 

μέχρι τις 06.00 μμ. 

 

Οι παροχές για τους συμμετέχοντες στις Β2Β συναντήσεις είναι οι παρακάτω: 

 

 1 τραπέζι συναντήσεων 

 2 καρέκλες 

 Παροχή ρεύματος (για laptop υπολογιστή) 

 Παροχή Internet Wi Fi 

 Υπηρεσία υποδοχής - Reception  

 Δυνατότητα η κάθε επιχείρηση να φέρει το δικό της Stand Alone Banner για να το 

τοποθετήσει δίπλα στο τραπέζι του 

 Η κάθε επιχείρηση θα πρέπει να φέρει το έντυπο και ενημερωτικό υλικό της καθώς 

και δείγματα προϊόντων 

 Καθ όλη την διάρκεια των επαγγελματικών συναντήσεων θα προσφέρεται καφές, 

νερό, χυμοί - αναψυκτικά (μικρό buffet) 

 Επίσης θα υπάρχει διακοπή για μεσημεριανό, lunch break 

 Ο αριθμός των ραντεβού είναι  8 – 15, ενώ ο ελάχιστος εγγυημένος αριθμός 

συναντήσεων για κάθε ελληνική επιχείρηση  είναι  8  ραντεβού 

Κόστος συμμετοχής  

http://www.pkin.pl/eng/tourist-zone-observation-decky


Επιχειρηματικές Συναντήσεις 08.06.2017, Βαρσοβία: 

 

Κόστος Συμμετοχής: 800€* 

 ή 640€ μέχρι 15 Μάιου 2017 

 

Υπαίθρια έκθεση προϊόντων & γαστρονομίας 09-10.06.2017, Βαρσοβία:  

 Kόστος συμμετοχής :500€  

 ή δωρεάν σε περίπτωση συμμετοχής στις Β2Β συναντήσεις 

 

Σημείωση: * δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ 

Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων ανά φορέα 8. 

 

 

Όροι Συμμετοχής 

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μέχρι 15 Μαΐου 2017: 

 Να αποστείλουν την αίτηση συμμετοχής συμπληρωμένη 

 Να έχουν εξοφλήσει το κόστος συμμετοχής τους 

 Να αποστείλουν προφίλ της εταιρίας στα Αγγλικά 

 Έως και 22 Μαΐου 2017 κάθε επιχείρηση που συμμετέχει στις επαγγελματικές 

συναντήσεις της 8ης Ιουνίου, θα λάβει ολοκληρωμένη λίστα των εταιριών της 

Πολωνίας που έχουν δηλώσει ενδιαφέρον συνάντησης. 

 

L.B.NORTH EVENTS LTD, Τηλέφωνο Επικοινωνίας για την Ελλάδα: +30 210 

9713281, info@north-e.com, www.north-e.com, www.greckapanorama.pl 

 

 

 

 

12η Διεθνής Έκθεση Τροφίμων και Ποτών 

Annapoorna – World Of Food India! 

 

 

Η Promo Solution, ως επίσημος φορέας οργάνωσης συμμετοχής για την 

Ελλάδα και την Κύπρο, σας καλεί να δηλώσετε συμμετοχή στη 12η Διεθνή 

Έκθεση Τροφίμων και ΠοτώνAnnapoorna – World Of Food India που 

πραγματοποείται στη Βομβάη, το διάστημα 14-16 Σεπτεμβρίου 2017. 

 

Αίτηση Συμμετοχής 

 

 

Η Δ.Ε. Annapoorna – World Of Food India είναι η μεγαλύτερη κλαδική έκθεση 

στον τομέα των Τροφίμων και των Ποτών και αποτελεί το σημαντικότερο εμπορικό 

γεγονός στην Ινδία. 

http://promosolution.us14.list-manage2.com/track/click?u=bf82836a1ea5ab28bc4d861f1&id=3e41d4e965&e=38e467f3a1


 

 

FOOD AND HOSPITALITY OMAN EXHIBITION & CONFERENCE 2017 

  

 

16-18 OCTOBER 2017 
Oman Convention & Exhibition Centre  

Muscat, Sultanate of Oman 
 

 

  
 

  

 

 

 

 

       

http://promosolution.us14.list-manage.com/track/click?u=bf82836a1ea5ab28bc4d861f1&id=1a60c0f72e&e=38e467f3a1


 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Η πλήρης θεματολογία – Οι εγγραφές άνοιξαν… 

| 19-21 Μαΐου 2017 | Ζάππειο Μεγαρο | 
 

 

 

 

 

 

https://www.ad-ex.gr/mailmanager/l/j0VKgn892mz6muFKcNDgM42g/EmU37myALB8EOwiKka892CcA/892BvJHTZttYk2aBcWekljrQ


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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