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ΘΕΜΑΤΑ  ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ 
 

Υποχρέωση υποβολής αποδεικτικού φορολογικής δήλωσης στο Γ.Ε.ΜΗ. από τις μη 

κεφαλαιουχικές εταιρείες. 

Όλοι οι υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. που δεν είναι κεφαλαιουχικές εταιρίες, δηλαδή 

όλοι εκτός από Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., και πιο συγκεκριμένα οι Ο.Ε. , Ε.Ε., Συν ΠΕ,. 

ΑΤΟΜΙΚΕΣ, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ κλπ, έχουν υποχρέωση 

καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. του αποδεικτικού υποβολής φορολογικής τους δήλωσης, 

σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υ.Α. 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ Β’ 3623). Η καταχώριση πρέπει 

να γίνει εντός δύο μηνών από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, με ηλεκτρονικό 

τρόπο από την ιστοσελίδα https://services.businessportal.gr 

 

Οδηγίες προς τους χρήστες της υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. για την νέα αίτηση «Υποβολή 

αποδεικτικού φορολογικής δήλωσης. 

 

 

https://services.businessportal.gr/


Οδηγίες  για την αίτηση "Yποβολή αποδεικτικού φορολογικής δήλωσης" η οποία πρέπει να 

υποβάλλεται από τις προσωπικές εταιρείες, τις ατομικές επιχειρήσεις και τους λοιπούς 

υπόχρεους (Ο.Ε., Ε.Ε., Συν.Π.Ε., Ατομικές, Αστικές Εταιρείες, Κοινοπραξίες, κλπ), πλην των 

κεφαλαιουχικών εταιρειών (Α.Ε., Ε.Π.Ε.. Ι.Κ.Ε.), εντός δύο μηνών από την υποβολή της 

φορολογικής δήλωσης με ηλεκτρονικό τρόπο στην διεύθυνση www.businessportal.gr σε 

εφαρμογή του άρθρου 5 της Υπουργικής Απόφασης υπ΄αριθμ. 79752/30-12-2014 (ΦΕΚ–

3623/Β/31-12-2014) «Ελάχιστα ετησίως καταχωρισμένα στο ΓΕΜΗ στοιχεία». 

 

Νέα προγράμματα μέσω ΕΣΠΑ για την στήριξη των επιχειρήσεων 

  

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του ότι ανατέθηκε στην 

Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος-Πελοποννήσου-Ηπείρου-Ιονίων 

Νήσων, μέσω του ΕΦΕΠΑΕ, η διαχείριση 3 νέων Δράσεων του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) 

που στοχεύουν στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, μετά την 

προκήρυξη τους από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. 

Αναλυτικά, οι νέες δράσεις:  

"Ψηφιακό Βήμα" (π/υ 50 εκατ. ευρώ) και "Ψηφιακό Άλμα" (π/υ 50 εκατ. ευρώ): αφορούν 

στην υποστήριξη πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων όλων των κλάδων για 

στοχευμένες επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Στο πλαίσιο της 

δράσης "Ψηφιακό Βήμα", δύναται να υποβληθούν επενδυτικά σχέδια από 5.000 ευρώ έως 

50.000 ευρώ, ενώ στη δράση "Ψηφιακό Άλμα" από 55.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ. Το 

ποσοστό της επιδότησης ανέρχεται σε 50% και καλύπτονται δαπάνες εξοπλισμού, 

λογισμικού και υπηρεσιών που παρέχονται από τρίτους (hosting, σύνδεση στο Διαδίκτυο, 

υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού διαφήμισης, μετάφρασης του περιεχομένου του 

ηλεκτρονικού καταστήματος κ.α.). 

"Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός" (π/υ 150 εκατ. ευρώ): αφορά μεσαίες επιχειρήσεις  για την 

υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων από 50.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ. Στόχος της δράσης 

είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων για την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής 

ποιότητας και για τη βελτίωση των εξαγωγικών τους δυνατοτήτων. Με ποσοστό επιδότησης 

50% θα χρηματοδοτηθούν δαπάνες που αφορούν στον σχεδιασμό, στην τυποποίηση και 

στην πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών, στα μεταφορικά μέσα, καθώς και στην 

προμήθεια παραγωγικού εξοπλισμού και στο μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέου 

προσωπικού). 

  

Οι Δράσεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους. 

  

Επικοινωνία – Πληροφορίες 

Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Λεωφ. Μεσογείων 56, Αθήνα . Τηλεφωνική 

ενημέρωση στο 801 11 36 300 . Εmail: infoepan@mou.gr . Ιστοσελίδες 

:  www.antagonistikotita.gr ,  www.espa.gr  

  

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

  

Για το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας μπορείτε να απευθυνθείτε ή να ανατρέξετε στο 

τηλ. 26410 74701, στο portalwww.etakcci.grκαι στα κοινωνικά δίκτυακαι γιατη Διαχειριστική 

Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων μπορείτε να απευθυνθείτε ή να ανατρέξετε στο Γραφείο 

Πληροφόρησης Μιχαλακοπούλου 58. Τηλ. 2610 622711 (εσωτ 8) καθώς και 

στην  ιστοσελίδα  www.diaxeiristiki.gr,  στα κοινωνικά δίκτυα: Facebook , Twitter , youtube . 

 

 

 

 

http://www.businessportal.gr/
http://www.e-kyklades.gr/images/KYA-79752-2014_F9317.pdf
http://www.e-kyklades.gr/images/KYA-79752-2014_F9317.pdf
mailto:infoepan@mou.gr
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https://www.espa.gr/el/Pages/Default.aspx
http://www.efepae.gr/frontend/articles.php?cid=371&t=Etairoihttp://www.efepae.gr/frontend/articles.php?cid=371&t=Etairoi
http://www.etakcci.gr/
https://www.diaxeiristiki.gr/
https://www.facebook.com/diaxeiristiki/
https://twitter.com/diaxeiristiki
https://www.youtube.com/channel/UCYwfBkORpQVImQYtBjQ34wA


Ανάπτυξη του Ποδηλατικού Τουρισμού στην Αιτωλοακαρνανία  

στα πλαίσια του έργου “MedCycleTour” 

 

Στην ενημερωτική συνάντηση για το έργο “Medcycletour” που αφορά τις Μεσογειακές 

Ποδηλατικές Διαδρομές για βιώσιμο παραθαλάσσιο τουρισμό, που πραγματοποιήθηκε την 

Πέμπτη 17 Μαΐου 2018 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου 

Δυτικής Ελλάδας, συμμετείχε το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας.  

Η συνάντηση οργανώθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του «MEDiterranean Cycle route for 

sustainable coastal TOURism - Μεσογειακές Ποδηλατικές Διαδρομές για βιώσιμο 

παραθαλάσσιο τουρισμό», που χρηματοδοτείται από το Interreg Med 2014-2020 και 

υλοποιείται από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Περιφερειακό Ταμείο 

Ανάπτυξης. 

Η Αιτωλοακαρνανία έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ποδηλατοδρόμων, στο πλαίσιο του 

οποίου πρόκειται να διαμορφωθεί η Μεσογειακή, παράκτια ποδηλατική διαδρομή 

(EurοVelo 8) που θα ξεκινάει από την Ισπανία και θα καταλήγει στην Κύπρο. Η διαδρομή 

σχεδιάστηκε από το European Cyclists’ Federation (ECF) και σε ότι αφορά το νομό μας 

περιλαμβάνει το τμήμα από Μενίδι έως Αντίρριο. 

Το πρόγραμμα στοχεύει στην βιώσιμη ενίσχυση των αναπτυξιακών πολιτικών για 

αποδοτικότερη αξιοποίηση των φυσικών πόρων και της πολιτισμικής κληρονομίας στις 

παράκτιες και παραθαλάσσιες περιοχές, όπως επίσης στην δημιουργία ενός βιώσιμου 

παράκτιου και παραθαλάσσιου τουρισμού στην περιοχή της Μεσογείου. 

Κατά τη συνάντηση έγινε μια πρώτη παρουσίαση του προγράμματος, αντηλλάγησαν 

απόψεις και κατατέθηκαν προτάσεις σε ότι αφορά τεχνικές παρεμβάσεις που απαιτούνται 

στη συγκεκριμένη διαδρομή. Για το επόμενο διάστημα προγραμματίζονται συναντήσεις και 

στην Αιτωλοακαρνανία προκειμένου να συνεχιστεί η διαβούλευση που στόχο έχει: 

 Βελτίωση πολιτικών στον τομέα του ποδηλατικού τουρισμού. 

 Διερεύνηση – Αξιολόγηση των συνθηκών της Μεσογειακής ποδηλατικής διαδρομής 

στη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας. 

 Σχέδια δράσης για την προώθηση του βιώσιμου τουρισμού στην περιοχή 

παρέμβασης. 

 Ολοκλήρωση της σήμανσης και της εγκατάστασης πληροφοριακών πάνελ της 

Μεσογειακής ποδηλατικής διαδρομής «Eurovelo 8», σύμφωνα με τα εθνικά και 

ευρωπαϊκά πρότυπα. 

 Σχεδιασμός – Συντονισμός, υλοποίηση και αξιολόγηση πιλοτικών δράσεων κατά 

μήκος της Μεσογειακής διαδρομής για τη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας που 

σχετίζονται με συνδυαστικές μετακινήσεις με χρήση δημόσιων μεταφορών και 

ποδηλάτου, με σήμανση διαδρομών και με ανάπτυξη υπηρεσιών για τους χρήστες 

ποδηλάτου. 

 Προώθηση και ανάδειξη των δράσεων μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας και 

συνδέσμου, έντυπου υλικού (φυλλάδια, κλπ.) και εφαρμογών τηλεπικοινωνιών (smart 

phone applications). 

Ειδικότερα, προβλέπεται η εκπόνηση ενός περιφερειακού σχεδίου δράσης (Action 

Plan) σχετικά με την προώθηση του βιώσιμου τουρισμού στην περιοχή της Δυτικής 

Ελλάδας, εφαρμόζοντας καλές πρακτικές και αναπτύσσοντας συνέργειες μεταξύ 

επιχειρηματικών, παραγωγικών φορέων και δημοσίων οργανισμών. 

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας καλεί όλες τις τουριστικές επιχειρήσεις και τις 

επιχειρήσεις που ασχολούνται με τον κλάδο του ποδηλάτου να είναι σε εγρήγορση 

για τις μελλοντικές προσκλήσεις και να συμμετάσχουν στις συναντήσεις εργασίας έτσι 

ώστε να εκμεταλλευτούμε στο μέγιστο της Αναπτυξιακές δυνατότητες και προοπτικές 

που ανοίγονται για το Ποδηλατικό Τουρισμό στην Αιτωλοακαρνανία.  

 



 

Προγράμματα εξωστρέφειας του Κέντρου Βιομηχανικής Συνεργασίας ΕΕ-Ιαπωνίας 

(EU-Japan Centre) με τίτλο “Vulcanus in Europe” & “Get ready for Japan”. 

 

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του ότι το 

Κέντρο Βιομηχανικής Συνεργασίας ΕΕ-Ιαπωνίας πρόκειται να οργανώσει εκπαιδευτική 

αποστολή στελεχών επιχειρήσεων στην Ιαπωνία με σκοπό την κατανόηση και εκπαίδευση 

στην ιαπωνική κουλτούρα και τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα με 

τίτλο “Get ready for Japan” αποτελείται από διαλέξεις, εξέταση συγκεκριμένων εταιρικών 

περιπτώσεων, τακτική διαπραγματεύσεων, κ.λ.π. 

  

Ημ/νίες αποστολής:         19-30/11/2018 

Προθεσμία αίτησης:         Πέμπτη, 21/6/2018 

Αριθμός συμμετεχόντων: 14 

Πληροφορίες:                  www.eu-japan.eu/events/get-ready-for-japan-training-programme  

Σημείο επαφής:               Mr. Alessandro PERNA, email: a.perna@eu-japan.eu 

  

Παράλληλα το Κέντρο Βιομηχανικής Συνεργασίας ΕΕ-Ιαπωνίας διοργανώνει την δράση 

Vulcasnus in Europe. Το Κέντρο ΕΕ-Ιαπωνίας καλεί Βιομηχανικές εταιρείες της ΕΕ να 

φιλοξενήσουν ιαπωνικούς εκπαιδευόμενους για 8 μήνες (Αύγουστος 2019-Μάρτιος 2020). 

 

Οι εκπαιδευόμενοι προέρχονται από κορυφαία ιαπωνικά πανεπιστήμια και είναι σπουδαστές 

μηχανικών, πληροφορικής, βιολογίας, χημείας και άλλων επιστημονικών / τεχνολογικών 

πεδίων. 

Θα μπορούν να επικοινωνούν στην τοπική γλώσσα της εταιρείας σας. 

 

Τα πλεονεκτήματα της δράσης είναι η πολύτιμη προσθήκη εργατικού δυναμικού στα τμήματα 

ερευνάς και ανάπτυξης των  εταιρειών, εισαγωγή τεχνογνωσίας και μια διορατικότητα στον 

ιαπωνικό πολιτισμό, εξαιρετικά χρήσιμη για την επιτυχή επιχειρηματική δραστηριότητα και 

συνεργασία με την Ιαπωνία. 

 

- Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 23 Σεπτεμβρίου 2018. 

- Περισσότερες πληροφορίες και έντυπο αίτησης: http://www.eu-japan.eu/events/vulcanus-

europe. 

-Επικοινωνία: Margherita Rosada στο +32 2 282 3715 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: 

vulcanus@eu-japan.eu. 

 

το «3ου Ετήσιου Ιρακινο-Ευρωπαϊκού Φόρουμ Επιχειρηματικότητας και Επενδύσεων». 

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του ότι το Αραβο-

Ελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Αναπτύξεως διοργάνωνει το «3ου Ετήσιου Ιρακινο-

Ευρωπαϊκού Φόρουμ Επιχειρηματικότητας και Επενδύσεων» στην Αθήνα, στις 11 – 12 

Ιουλίου 2018, στο ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental. 

Το Φόρουμ περιλαμβάνει συνεδρίες που θα διερευνήσουν δυνατότητες ανάπτυξης 

της αγοράς και των υποδομών του Ιράκ, καθώς και συναντήσεις Β2Β μεταξύ των 

συμμετεχόντων επιχειρηματιών σε όλους τους τομείς ενδιαφέροντος.  

Συνημμένη θα βρείτε την  Γενική Επισκόπηση του Φόρουμ με το προσωρινό 

πρόγραμμα. Μπορείτε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας ηλεκτρονικά πατώντας εδώ. 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 

2018, ΩΡΑ 16:00 

 

http://www.eu-japan.eu/events/get-ready-for-japan-training-programme
mailto:a.perna@eu-japan.eu
http://www.eu-japan.eu/events/vulcanus-europe
http://www.eu-japan.eu/events/vulcanus-europe
mailto:vulcanus@eu-japan.eu
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmPffIGByUfbLCYyY5JjAumkSg-LVIStI72IoU7VJMRriltw/viewform


Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα. Βάνια Φουντουλάκη 

(εσωτ. 109) ή την κα. Κατερίνα Μιχαήλ (εσωτ. 101) στα τηλέφωνα: 210 6711 210 / 6726 882/ 

6773 428 - Υπουργείο Εξωτερικών Β8 Δ/νση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης 

 

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των επιμελητηρίων της Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. 

Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων 

Ελλάδος, Κωνσταντίνος Μίχαλος, ο πρόεδρος του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού 

Επιμελητηρίου, Χριστόδουλος Αγκαστινιώτης και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ισραηλινών 

Επιμελητηρίων, Oύριελ Λιν, στο πλαίσιο της 4ης Τριμερούς Συνόδου Κορυφής Κύπρου-

Ελλάδας-Ισραήλ. Σκοπός του μνημονίου είναι η θέσπιση μίας τριμερούς συνεργασίας για την 

προώθηση και την ενίσχυση των εμπορικών, βιομηχανικών και γενικά οικονομικών και 

επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ των χωρών. Όπως δήλωσε ο κ. Μίχαλος, «η συμμαχία των 

τριών χωρών, σε ενέργεια, επιχειρήσεις, εμπόριο και τουρισμό, δίνει ισχυρό μήνυμα για τη 

θέση της Ελλάδας στον χάρτη της περιοχής». 

EBRD: Ανάπτυξη 2,2% στην Ελλάδα το 2018. 

Ανάπτυξη 2,2% στην Ελλάδα “βλέπει” το 2018 η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και 

Ανάπτυξης (EBRD). Η ανάκαμψη της Ελλάδας αναμένεται σταδιακά να ενισχυθεί περαιτέρω, 

μετά από μια εξαιρετική σεζόν για τον τουρισμό το 2017 και λόγω της αυξανόμενης 

απασχόλησης, αναφέρει στις νέες οικονομικές της προβλέψεις για την τρέχουσα χρονιά. Η 

EBRD εκτιμά πως η βελτίωση των τάσεων στις επενδύσεις, την απασχόληση και το κλίμα θα 

συνεχιστούν τόσο το 2018 όσο και το 2019 και θα οδηγήσουν σε ανάπτυξη της ελληνικής 

οικονομίας κατά 2,2% φέτος και κατά 2,3% το 2019. 

ΑΑΔΕ: Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις φορολογικές αποθήκες.  

Άνοιξε η εφαρμογή του «Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων», μέτρο το οποίο 

εντάσσεται στο πλαίσιο για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και της φοροδιαφυγής στα 

καύσιμα. Η εφαρμογή βρίσκεται στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ και της ΓΓΠΣ μαζί με τις οδηγίες 

για τη χρήση της. Στο «Μητρώο Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων» θα καταγραφούν όλες 

οι Δεξαμενές που αναφέρονται στην προαναφερθείσα νομοθεσία, προκειμένου να είναι 

δυνατή η παρακολούθηση και ο έλεγχος των αποθηκευμένων σε δεξαμενές ενεργειακών 

προϊόντων. Όπως διευκρινίζεται σε σχετική εγκύκλιο, το μέτρο σε πρώτη φάση θα αφορά τις 

Δεξαμενές που ανήκουν σε Φορολογικές Αποθήκες ή Αποθήκες Τελωνειακής 

Αποταμίευσης.  

 

ΠΣΕ: Ενισχύονται τα Ελληνικά προϊόντα στις Ευρωπαϊκές αγορές.  

Με τη δυναμική της περσινής χρονιάς, όπου κατεγράφη νέο ρεκόρ εξωστρέφειας συνεχίζουν 

να κινούνται και στο πρώτο τρίμηνο του 2018 οι ελληνικές εξαγωγές, εκτιμά ο Πανελλήνιος 

Σύνδεσμος Εξαγωγέων.  Ανοδική πορεία φαίνεται ότι διατηρείται στις περισσότερες χώρες, 

και κυρίως προς τους βασικούς εμπορικούς εταίρους της χώρας μας όπως η Ιταλία, η 

Γερμανία, η Τουρκία και η Κύπρος. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανάλυση του 

Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων, επί των προσωρινών στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, οι 

εξαγωγές το διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2018 αυξήθηκαν κατά 905,6 εκατ. ευρώ ή κατά 

13,3% και ανήλθαν σε 7,73 δισ. ευρώ από 6,83 δισ. ευρώ 

 

ΙΟΒΕ: Βελτιωμένες οι επιχειρηματικές προσδοκίες τον Απρίλιο. 

Οριακή βελτίωση των επιχειρηματικών προσδοκιών σημειώθηκε στη Βιομηχανία τον Απρίλιο, 

σύμφωνα με έρευνα οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ. Σύμφωνα με την έρευνα, «η εξέλιξη 

αυτή ευθυγραμμίζεται με την ανάκαμψη του οικονομικού κλίματος στην ελληνική οικονομία, 

καθώς καταγράφεται άνοδος των επιμέρους δεικτών σχεδόν σε όλους τους επιχειρηματικούς 

τομείς της οικονομίας, αλλά και στην καταναλωτική εμπιστοσύνη. Η τάση που πλέον 



διαμορφώνεται κατά τους τελευταίους πολλούς μήνες είναι συνεπής με το ρυθμό ανάπτυξης 

που διαγράφεται στην οικονομία, η οποία ανακάμπτει σταδιακά ακολουθώντας και την 

ισχυρή ανάπτυξη στο διεθνές περιβάλλον. Πάντως γενικά καθώς πυκνώνει η συζήτηση για 

τις συνθήκες της οικονομίας στη μεταμνημονιακή εποχή, φαίνεται η διαφαινόμενη 

ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος να αμβλύνει την απαισιοδοξία». 

 

ΕΡΓΑΝΗ: Πάνω από 100.000 νέες θέσεις εργασίας τον Απρίλιο. 

Την υψηλότερη μηνιαία επίδοση, από το 2001 έως σήμερα, κατέγραψε τον Απρίλιο του 2018 

το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», καθώς το ισοζύγιο προσλήψεων-αποχωρήσεων 

ήταν θετικό κατά 100.246 θέσεις εργασίας, σύμφωνα με τις ροές μισθωτής απασχόλησης 

στον ιδιωτικό τομέα. Παράλληλα, τον Απρίλιο του 2018, καταγράφηκε αύξηση του ποσοστού 

των προσλήψεων με πλήρη απασχόληση, οι οποίες αποτέλεσαν το 55,6% του συνόλου. 

Τέλος, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας, επίδοση-ρεκόρ 

αποτελεί και το θετικό ισοζύγιο κατά 155.826 θέσεις εργασίας για το διάστημα Ιανουάριος- 

Απρίλιος 2018, καθώς συνιστά την υψηλότερη καταγραφή πρώτου τετραμήνου, από το 2001 

έως σήμερα. 

Η Ελλάδα στην κορυφή των χώρων που επωφελούνται από το σχέδιο Γιουνκερ. 

Στην κορυφή των χωρών της ΕΕ που επωφελούνται από τις επενδύσεις που προβλέπονται 

από το «σχέδιο Γιούνκερ», με στόχο την ανάπτυξη, κατατάσσεται με βάση το ΑΕΠ η Ελλάδα, 

σύμφωνα με tweet της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όπως αναφέρεται στην ανάρτηση της 

Κομισόν «το σχέδιο Γιούνκερ» αναμένεται να ενεργοποιήσει επενδύσεις συνολικού ύψους 

283,7 δισ. ευρώ, αριθμός που αντιπροσωπεύει το 90% του αρχικού στόχου. Συγκεκριμένα, η 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ενέκρινε για την Ελλάδα τη χρηματοδότηση από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI) περίπου 2,4 δισ. ευρώ και εκτιμάται να 

ενεργοποιήσει επενδύσεις ύψους 9,2 δισ. ευρώ στη χώρα μας. Τα νούμερα αυτά φέρνουν 

την χώρα μας στην πρώτη θέση μεταξύ των 28 με βάση το ΑΕΠ της κάθε χώρας και μετά την 

Ελλάδα ακολουθούν η Εσθονία, η Βουλγαρία, η Πορτογαλία και η Ισπανία. 

ΑΑΔΕ: Επιχειρησιακό σχέδιο για 190.000 Ελέγχους για φοροδιαφυγή το 2018. 

Σχέδιο για τη διενέργεια 190.000 φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων το 2018 θέτει σε 

εφαρμογή η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για την πάταξη της φοροδιαφυγής και του 

λαθρεμπορίου. Αυτό προβλέπει το Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ για το 2018 το οποίο 

επίσης θέτει ως στόχο την είσπραξη 2,8 δισ. ευρώ από παλαιά ληξιπρόθεσμα χρέη προς το 

Δημόσιο και το 24% των νέων οφειλών που θα δημιουργηθούν φέτος. Το σχέδιο 

περιλαμβάνει κατασχέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς οφειλετών ενώ σχεδιάζεται και η 

καθιέρωση απλούστερων διαδικασιών για το άνοιγμα θυρίδων. 

Επιχειρηματική έκδοση «40 Κορυφαίοι Κλάδοι της Ελληνικής Οικονομίας» 

Η ICAP Group εκδίδει την επιχειρηματική έκδοση «40 Κορυφαίοι Κλάδοι της Ελληνικής 

Οικονομίας», μία επιτομή στις Κλαδικές Μελέτες του Ομίλου, που στοχεύει στην παροχή 

σφαιρικής και εμπεριστατωμένης πληροφόρησης προς το ευρύτερο κοινό, για σημαντικούς 

κλάδους δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων, σε μία περίοδο που η αγορά εξακολουθεί να 

χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα. Στη φετινή, 9η κατά σειρά, ετήσια έκδοση δίδεται 

συνοπτικά η εικόνα που παρουσιάζουν 40 επιλεγμένοι κλάδοι, βάσει των αντίστοιχων 

Μελετών έκδοσης 2017-16. Εδώ μπορείτε να δείτε την ηλεκτρονική μορφή της έντυπης 

έκδοσης. 

 

http://dir.icap.gr/mailimages/e-books/Leading%20Sectors/index.html


  

Επιχειρηματικός τομέας: Πρόσφατες εξελίξεις και οι επιδόσεις επιλεγμένων κλάδων. 

Σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον όπου εξακολουθεί να επικρατεί αβεβαιότητα για τις 

εξελίξεις όσον αφορά την εγχώρια οικονομία, ενδιαφέρον έχει να καταγραφούν οι επιδόσεις 

που σημείωσαν οι επιχειρήσεις διαφόρων κλάδων οικονομικής δραστηριότητας. Από τα 

σχετικά δεδομένα προκύπτει ότι, το 2016 ο ελληνικός εταιρικός τομέας, αν και εμφάνισε 

μικρή σχετικά αύξηση στον κύκλο εργασιών του, κατάφερε μέσω καλύτερης διαχείρισης του 

κόστους να αυξήσει σημαντικά την κερδοφορία του. 

 

Περισσότερα στοιχεία στο εισαγωγικό σημείωμα της Μελέτης. 

 

Περισσότερες Πληροφορίες:  

Γραφείο Τύπου Oμίλου ICAP  

Φρατζέσκα Σιδερή  

Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου 2 |176 76 Καλλιθέα | T: 210 7200 495, 210 7200 000 | M: 6936 735143  

F: 213 0173 495 | fsideri@icap.gr | pr@icap.gr | www.icap.gr  

 

 

Υπηρεσίες υποστήριξης αλλοδαπών επιχειρήσεων στη Σουηδία 

Κατά τη διάρκεια της ετήσιας ενημερωτικής ημερίδας του Εθνικού Συμβουλίου Εμπορίου της 

Σουηδίας (Kommerskollegium – National Board of Trade, https://www.kommers.se/In-

English/, Κυβερνητική Υπηρεσία αρμόδια για θέματα διεθνούς εμπορίου, εσωτερικής αγοράς 

ΕΕ και εμπορικής πολιτικής), παρουσιάστηκαν οι υπηρεσίες υποστήριξης αλλοδαπών 

εταιρειών που επιθυμούν να εξάγουν τα προϊόντα τους ή να δραστηριοποιηθούν στη 

σουηδική αγορά. Παραθέτουμε κατωτέρω πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας 

των εν λόγω υπηρεσιών:  

- Product Contact Point (www.kommers.se/pcp ), όπου το Kommerskollegium, κατόπιν 

αίτησης των ενδιαφερομένων, δύναται να παρέχει ενημέρωση σχετικά με τους κανονισμούς 

που διέπουν την εισαγωγή συγκεκριμένου προϊόντος στη σουηδική αγορά (pcp) καθώς και 

την υπηρεσία Point of Single Contact for Services, για την παροχή ενημέρωσης σε 

αλλοδαπές εταιρείες για την πώληση υπηρεσιών στη Σουηδία (www.eu-go.eu).  

-Διαδικτυακή πύλη VERKSAMT (www.verksamt.se), η οποία μετά από συνεργασία 

διάφορων σουηδικών κυβερνητικών Υπηρεσιών παρέχει πληροφόρηση σχετικά με την 

έναρξη και λειτουργία επιχειρήσεων.  

-κέντρο SOLVIT https://www.kommers.se/In-English/Areas-of-Expertise/solvit-center/, 

Υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Δικτύου, που -όπως σε όλα τα κ-μ ΕΕ-, παρέχει υπηρεσίες σε 

πολίτες ή επιχειρήσεις κ-μ, όταν θεωρούν ότι παραβιάζονται τα δικαιώματα τους από 

δημόσια αρχή άλλης χώρας κ-μ.  

Όσον αφορά στον κατασκευαστικό κλάδο, η λειτουργία του Σουηδικού Εθνικού Συμβουλίου 

Στέγασης, Οικοδόμησης και Σχεδιασμού (www.boverket.se) αναμένεται να λειτουργήσει σαν 

πύλη ενημέρωσης για τους αλλοδαπούς κατασκευαστές, ως προς τους κανόνες που ισχύουν 

στο σουηδικό κατασκευαστικό τομέα. Επίσης ο φορέας BOVERKET δύναται να παράσχει 

συνδρομή σε αλλοδαπές εταιρείες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη δραστηριοποίηση τους 

στον τομέα των κατασκευών, μέσω του Construction Product Contact Point 

(https://www.boverket.se/pcpc).  

 

 

 

 

http://dir.icap.gr/mailimages/PressReleases/ICAP_PR_LS_Survey_April18.doc
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Προσωρινή αναστολή εισαγωγικών δασμών και τελωνειακών ποσοστώσεων σε 

προϊόντα χοιρινού κρέατος στην πΓΔΜ 

Σύμφωνα με το Υπουργείο Γεωργίας της πΓΔΜ, η Κυβέρνηση αποφάσισε την προσωρινή 

αναστολή, έως τις 15.11.2018, των εισαγωγικών δασμών και τελωνειακών ποσοστώσεων 

του κατεψυγμένου χοιρινού κρέατος και άλλων προϊόντων χοιρινού κρέατος, ώστε να 

καλυφτεί περίπου το 50% των διαπιστωμένων αναγκών σε πρώτες ύλες για την εγχώρια 

βιομηχανία. Το εν λόγω μέτρο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του αρμόδιου Υπουργείου, 

αναμένεται να επιτρέψει την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των εξαγωγών της εγχώριας 

βιομηχανίας παραγωγής κρέατος και να έχει θετικές επιπτώσεις στην αύξηση του όγκου της 

παραγωγής, των εξαγωγών και της ικανότητας για αύξηση του αριθμού των εργαζομένων 

στην εγχώρια βιομηχανία κρέατος. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η πΓΔΜ έχει πολύ υψηλότερο 

τελωνειακό δασμό για το κατεψυγμένο κρέας από τις γειτονικές χώρες, γεγονός που καθιστά 

την εγχώρια βιομηχανία λιγότερο ανταγωνιστική, σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της 

περιοχής. Από την άλλη πλευρά, οι εγχώριοι παραγωγοί χοιρινού κρέατος δεν μπορούν να 

καλύψουν τις ανάγκες της βιομηχανίας κρέατος με χοιρινό κρέας.  

Με την υιοθέτηση της εν λόγω απόφασης, η Κυβέρνηση εκτιμά ότι η παραγωγή των διαρκών 

και ημι-ανθεκτικών προϊόντων από χοιρινό κρέας θα αυξηθεί κατά περίπου 3.000 τόνους, 

κατά τους επόμενους έξι μήνες και ότι οι εξαγωγές θα αυξηθούν κατά περίπου 10%, γεγονός 

που αναμένεται ότι θα οδηγήσει τελικά και σε αύξηση του αριθμού των εργαζομένων στην 

εγχώρια βιομηχανία κρέατος κατά περίπου 25%. προτεινόμενη συγχώνευση μεταξύ των δύο 

είναι, κυρίως, αποτέλεσμα του έντονου ανταγωνισμού που δέχονται αμφότερες, αλλά και το 

σύνολο της λιανικής αγοράς τροφίμων, από τις εκπτωτικές αλυσίδες γερμανικών 

συμφερόντων Aldi και Lidl, οι οποίες κατόρθωσαν σε σύντομο χρονικό διάστημα να 

αποσπάσουν σημαντικό μερίδιο αγοράς. Επίσης, πρόσφατα, η εταιρεία ηλεκτρονικού 

εμπορίου Amazon εισήλθε, σε συνεργασία με τη Morrison (τέταρτη μεγαλύτερη αλυσίδα), 

στην κατ’ οίκον παράδοση νωπών προϊόντων με απώτερο στόχο την πλήρη 

δραστηριοποίησή της στον τομέα λιανικής τροφίμων.  

 

Εξελίξεις στον τομέα λιανικού εμπορίου στο Ηνωμένο Βασίλειο 

Η δεύτερη μεγαλύτερη αλυσίδα σουπερ-μάρκετ στο ΗΒ, Sainsbury’s, ανακοίνωσε την 

πρόθεση συγχώνευσής της με την τρίτη μεγαλύτερη, Asda, η οποία ανήκει στην 

αμερικανικών συμφερόντων Walmart. Το νέο εταιρικό σχήμα θα έχει ετήσιο κύκλο εργασιών 

£51 δισ. και μερίδιο αγοράς περίπου 31%, ξεπερνώντας τον μέχρι τώρα αδιαφιλονίκητο 

ηγέτη του κλάδου Tesco που έχει μερίδιο περίπου 28%. 4  

Οι πιέσεις στον τομέα του λιανικού εμπορίου αναμένεται να ενταθούν και λόγω του Brexit. Η 

υποτίμηση της στερλίνας έχει αναγκάσει τις αλυσίδες σουπερμάρκετ να αυξήσουν τις τιμές 

τους και να συμπιέσουν τα περιθώρια κέρδους τους. Στο ενδεχόμενο, μάλιστα, που δεν 

υπάρξει συμφωνία ή αυτή περιλαμβάνει νέες δασμολογικές και μη επιβαρύνσεις, οι 

βρετανικές επιχειρήσεις έχουν προειδοποιήσει για ισχυρή διατάραξη των αλυσίδων 

εφοδιασμού, περιορισμό των επιλογών και αυξημένες τιμές.  

 

Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα «Δημιουργία Καταστήματος Διασυνοριακού 

Εμπορίου στο WeChat» - Σύγχρονο επιχειρείν στην Κίνα 

Το Κέντρο Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κίνα (EU SME 

Centre), σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση Επιμελητηρίων, το Εμπορικό και 

Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών και το Δίκτυο PRAXI, διοργανώνει εκπαιδευτικό 

σεμινάριο με θέμα «Δημιουργία Καταστήματος Διασυνοριακού Εμπορίου στο WeChat» 

(“How to Set Up a Cross-Border Shop in WeChat”), την Πέμπτη 21/06/2018 και ώρα 15:00-

19:00, στα γραφεία του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ακαδημίας 7, 

5ος ορ.). Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι άνευ κόστους, όμως οι θέσεις είναι περιορισμένες.  

Σύμφωνα με το Γραφείο ΟΕΥ Πεκίνου, το σεμινάριο έχει ιδιαίτερη σημασία για την 

κατανόηση του σύγχρονου επιχειρείν στην Κίνα, καθώς επίσης και για την αποφυγή 



διαφόρων δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι εξαγωγείς, εν γένει, κατά τις 

προσπάθειές τους να εξάγουν τα προϊόντα τους στην Κίνα. Η απευθείας προσέγγιση των 

καταναλωτών μέσω μιας εξαιρετικά δημοφιλούς στην Κίνα εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης 

αναδεικνύεται, σε πολλές περιπτώσεις, ως ο πλέον πρόσφορος τρόπος προώθησης των 

ευρωπαϊκών προϊόντων.  

 

Εκδήλωση προώθησης ελληνικού οίνου και τυριών στην Αλβανία 

Το Γραφείο ΟΕΥ Τιράνων, στο πλαίσιο των δράσεων προώθησης ελληνικών προϊόντων, 

διοργανώνει, στις 19 & 20 Ιουνίου τρ.έ., εκδήλωση με τίτλο «A Greek Symposium: Wine and 

Cheese Tasting» στο ξενοδοχείο Plaza Tirana.  

Η εν λόγω εκδήλωση θα περιλαμβάνει γευσιγνωσία ελληνικών οίνων και συνοδευτικών 

τυριών, δυο Greek Gala Dinners με συμμετοχή του διακεκριμένου Chef κ. Σωτήρη 

Ευαγγέλου και παράλληλες δράσεις όπως εβδομάδα ελληνικών κρασιών σε επιλεγμένα 

εστιατόρια και σουπερ μάρκετ, εκπομπές σε ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς και καταχωρήσεις 

σε περιοδικά.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής στην ηλεκτρονική δ/νση 

του Γραφείου ΟΕΥ Τιράνων (ecocom-tirana@mfa.gr) ή στα τηλέφωνα 00355 684026226 και 

688041604.  

 

 

Εξελίξεις στον κλάδο της γουνοποιίας στη Ρωσία 

Ο Πρόεδρος της Ρωσικής Ένωσης Γούνας (RFU),Sergei Stolbov, δήλωσε (23/4) ότι η 

υποχρεωτική σήμανση των ενδυμάτων από γουνοδέρματα, που καθιερώθηκε το 2016, έχει 

επηρεάσει σημαντικά τις συναλλαγές του κλάδου συμβάλλοντας στον δεκαπλασιασμό του 

νόμιμου κύκλου εργασιών της αγοράς. Το 2017 πωλήθηκαν σχεδόν 2 εκ. ενδύματα από 

γουνοδέρματα, αξίας 102 δισ. ρουβλίων ($ 1,65 δισ.). Οι ειδικοί του κλάδου είναι αισιόδοξοι 

για τις προοπτικές της αγοράς, καθώς ο παγκόσμιος κύκλος εργασιών είναι σήμερα της 

τάξης των $ 30 δισ.δολ. Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός και καταναλωτής, με κύκλο 

εργασιών περίπου $ 16,5 δισ., ενώ ο κύκλος εργασιών στη Ρωσία ήταν της τάξης των $ 2,5 

δισ. το 2017. Στις «οικολογικές» γούνες αντιστοιχεί πολύ μικρό ποσοστό της αγοράς (κάτω 

του 1%).  

 

Ευκαιρίες δραστηριοποίησης ελληνικών επιχειρήσεων στον τομέα των μεταφορών 

στην πΓΔΜ 

Η αγορά της ΠΓΔΜ προσφέρει πολλαπλές ευκαιρίες για τη δραστηριοποίηση ελληνικών 

επιχειρήσεων σε διάφορους τομείς, μεταξύ των οποίων και ο τομέας των μεταφορών. Το 

Γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων εκτιμά ότι υπάρχουν ευκαιρίες συμμετοχής ελληνικών εταιρειών σε 

έργα ανάπτυξης οδικών και σιδηροδρομικών υποδομών, στους τομείς του εξοπλισμού 

κατασκευών και δομικών υλικών, στον εξοπλισμό σταθμών διοδίων, στην προμήθεια 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού επεξεργασίας δεδομένων και παρακολούθησης της κυκλοφορίας, 

στις υπηρεσίες διαχείρισης έργων και στην παροχή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.  

Σημαντικό για τις επιχειρήσεις είναι η συνεχής επαφή με την επιχειρηματική πραγματικότητα 

στη χώρα και η παρακολούθηση των εντόπιων εξελίξεων, στο βαθμό που πρόκειται για μία 

αναπτυσσόμενη χώρα στην οποία τόσο οι ευκαιρίες, όσο και οι κίνδυνοι είναι συνεχώς 

μεταβαλλόμενοι.  

 

 

Ευκαιρίες στο λιανικό εμπόριο στη Σουηδία 

Σύμφωνα με τον Οργανισμό «Business Sweden», το καταναλωτικό κοινό στη Σουηδία 

αναζητά νέα καινοτόμα προϊόντα ενώ οι τέσσερις διακριτές εποχές στη χώρα δημιουργούν 

ζήτηση για ένα ευρύτερο φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών που σχετίζονται με τις οικιακές 

και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Μόδα, ανακαίνιση σπιτιού και υπαίθριες δραστηριότητες, 

αθλήματα και υγιεινός τρόπος ζωής βρίσκονται στις πρώτες θέσεις των καταναλωτικών 



αναζητήσεων και προτιμήσεων. Επίσης ευκαιρίες παρουσιάζονται σε ολόκληρο το φάσμα 

προϊόντων λιανικής πώλησης - από κοσμήματα έως χυμούς και ηλεκτρονικά είδη μέχρι 

ψυχαγωγία, με το ηλεκτρονικό εμπόριο της Σουηδίας να αντιπροσωπεύει σχεδόν το 7% των 

σουηδικών πωλήσεων λιανικής.  

Οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται για τους διεθνείς λιανοπωλητές έχουν πολλαπλασιαστεί, 

αφού διαθέτουν πρόσβαση σε μεγάλη ποικιλία επιλογών (επενδύσεις κεφαλαίου, συνεργασία 

με σουηδικές εταιρείες λιανικής και πράσινα καταστήματα, εξαγορές). 

 

Οδηγία Ε.Ε. για την πολιτική λιανικών πωλήσεων της Ουγγαρίας 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε διορία δύο μηνών στην Ουγγαρία για να σταματήσει την 

πολιτική περιορισμού των περιθωρίων κέρδους που επιβάλλει στις λιανικές πωλήσεις 

τροφίμων και αγροτικών προϊόντων. Στην περίπτωση μη συμμόρφωσης, το θέμα θα 

παραπεμφθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.  

Σύμφωνα με την ουγγρική νομοθεσία, οι λιανοπωλητές οφείλουν να επιλέγουν ακριβώς το 

ίδιο περιθώριο κέρδους τόσο για τα εισαγόμενα όσο και για τα εγχωρίως παραγόμενα 

προϊόντα τροφίμων και αγροτικά προϊόντα. Σύμφωνα με αιτιολογημένη εκτίμηση της Ε.Ε., η 

συγκεκριμένη νομοθεσία δεν συνάδει με τις κοινοτικές οδηγίες, αφού έτσι περιορίζεται η 

πώληση εισαγόμενων προϊόντων με ελκυστικότερες τιμές. Κατά συνέπεια, σύμφωνα με το 

σκεπτικό της Ε.Επιτροπής, η ουγγρική νομοθεσία περιορίζει την ελεύθερη διακίνηση αγαθών 

και υπονομεύει την ελεύθερη κοστολόγηση προϊόντων και τον υγιή ανταγωνισμό. 

Υπενθυμίζεται ότι τον Φεβρουάριο 2017, η Ε.Επιτροπή εκκίνησε τις σχετικές διαδικασίες για 

την παράβαση, όμως η Ουγγαρία παρέμεινε αμετακίνητη στις θέσεις της.  
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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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