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ΘΕΜΑΤΑ  ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ 
 

Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας στην από κοινού διοργάνωση  

του 4ου Φόρουμ για την στρατηγική της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής και Ιονίου 

 και  

στην 2η ετήσια κοινή διάσκεψη του Φόρουμ των Επιμελητηρίων, των Πόλεων και των 

Πανεπιστήμιων Αδριατικής και Ιονίου. 

  

Αντιπροεδρία για πρώτη φορά για την Ελλάδα 

 και για τον Πρόεδρο του Επιμελητήριου Αιτωλοακαρνανίας κ. Παναγιώτη Τσιχριτζή. 

 

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 4ου Φόρουμ της Στρατηγικής της Ε.Ε. 

για την Μακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου (EUSAIR) και της 2ης ετήσιας συνδιάσκεψης του 

Φόρουμ των Επιμελητηρίων, των Πόλεων και των Πανεπιστήμιων της Αδριατικής και Ιονίου 

που πραγματοποιήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα 6-8/05/2019 στη Μπούντβα του 

Μαυροβουνίου και στις όποιες συμμετείχε και το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας.  

Η Στρατηγική της Ε.Ε. για την Περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου (EUSAIR) έχει ψηφιστεί 

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 2014, 

καθιστώντας την τρίτη μακροπεριφερειακή στρατηγική στην Ε.Ε.. Η στρατηγική περιλαμβάνει 

9 χώρες - 4 κράτη μέλη της Ε.Ε. (Κροατία, Ελλάδα, Ιταλία και Σλοβενία) και 5 υποψήφια ή 

δυνάμει υποψήφια για ένταξη στην Ε.Ε. κράτη (Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο, 

Σερβία και Βόρεια Μακεδονία) καλύπτοντας μια περιοχή 72 εκατομμυρίων κατοίκων. 

Το 4ο Φόρουμ της EUSAIR και η 2η ετήσια συνδιάσκεψη του Φόρουμ των Επιμελητηρίων, 

των Πόλεων και των Πανεπιστήμιων της Αδριατικής και του Ιονίου επικεντρώθηκαν κυρίως 

στα θέματα που σχετίζονται με τον τομέα του τουρισμού και της μπλε ανάπτυξης. Οι 

συμμετέχοντες είχαν επίσης την ευκαιρία να συζητήσουν τους μηχανισμούς χρηματοδότησης 

και για τους τέσσερις θεματικούς πυλώνες της EUSAIR και να μοιραστούν συγκεκριμένες 

ιδέες σχετικά με τις μελλοντικές προοπτικές της στρατηγικής. 



 

Και τα 2 Φόρα σηματοδοτούν μία πολύ μεγάλη ευκαιρία δικτύωσης με άλλους φορείς τόσο σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε επίπεδο Υπουργείων, Περιφερειών και Πανεπιστημίων και 

πρόκειται για την πιο σημαντική συνάντηση σε Μακροπεριφερειακό επίπεδο των χωρών της 

συγκεκριμένης περιοχής για τη δημιουργία στρατηγικής και πολιτικών στους τομείς των 

μεταφορών, του τουρισμού, της μπλε ανάπτυξης, των υδατοκαλλιεργειών και της 

προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και συνεργιών σε ευρωπαϊκά και μακροπεριφερειακά 

προγράμματα.  

Στα βασικά συμπεράσματα οι στρατηγικές αλλαγές που πρόκειται να υλοποιηθούν στον 

τομέα των μεταφορών, δεδομένων των όρων και των κανόνων που έχουν τεθεί μετά την 

Συμφωνία του Παρισιού το 2014 σχετικά με την δραματική μείωση των εκπομπών και των 

ρίπων μέχρι το 2050, κάτι το οποίο θα επηρεάσει ιδιαίτερα την περιοχή μας κυρίως λόγω του 

περιφερειακού στρατηγικού σχεδιασμού χρήσης φυσικού αερίου και του υγροποιημένου 

αερίου.  

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον τουρισμό, ο οποίος αποτελεί μία από τις πιο δυναμικές πηγές 

οικονομικής ανάπτυξης στην περιοχή και παρουσιάστηκαν μελέτες υλοποίησης καλών 

πρακτικών συνέργειας επιχειρηματιών του Τουρισμού και της Πολιτιστικής Βιομηχανίας, στα 

πλαίσια πολιτιστικών διαδρομών της Ευρώπης και πως επηρεάζουν θετικά την κινητικότητα 

των ανθρώπων τουριστών και εν γένει τις τοπικές οικονομίες.  Επίσης δόθηκε ιδιαίτερη 

σημασία στην μακροπεριφερειακή διάσταση του φαινόμενου της άνισης διάχυσης των 

τουριστών και των πρακτικών που θα βοηθούσαν σε μία σχετική ισομέρεια αλλά και στην 

ανάγκη υλοποίησης αειφόρων στρατηγικών εργαλείων για την επίτευξη επιμήκυνσης της 

τουριστικής περιόδου και πέραν των 3 καλοκαιρινών μηνών με στόχο τη δημιουργία 

υγιέστερου αλλά και βιώσιμου τουρισμού.  

Τέλος, στα θέματα εξέλιξης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων ιδιαίτερη αναφορά 

έκαναν οι ομιλητές στη σημασία της καινοτομίας καθώς και της διαρκούς μάθησης και της 

τεχνικής εκμάθησης μέσω τεχνικών σχολών κάτι το οποίο θα αποτελέσει την νέα τάση της 

Ευρώπης για τα επόμενα χρόνια όπως χαρακτηριστικά υπογραμμίστηκε. 

Πρόκειται για μία ιδιαίτερα σημαντική χρονική στιγμή για την μακροπεριφέρεια της Αδριατικής 

και  Ιονίου δεδομένου ότι σύντομα λήγει η πρώτη περίοδος και μέλλει να δούμε πώς θα 

διαμορφωθούν τα νέα δεδομένα όσον αφορά στους στρατηγικούς πυλώνες αλλά και στον 

τομέα των οικονομικών και την περίοδο 2021-2027. Από τα οποία θα εξαρτηθεί και η 

στρατηγική κατεύθυνση όσον αφορά τα νέα προγράμματα για την επόμενη περίοδο αλλά και 

η γενικότερη διάχυση και εστίαση του ενδιαφέροντος και των πόρων και βέβαια των 

συνεργασιών και συνεργειών. 

Την ελληνική κυβέρνηση εκπροσώπησε στο Φόρουμ η Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων κα Ολυμπία Τελιγιορίδου η οποία ήταν ομιλήτρια στη συζήτηση με θέμα : 

«Αειφόρος υδατοκαλλιέργεια και αλιεία στην περιοχή της Αδριατική και Ιονίου» και 

αναφέρθηκε στις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που υπάρχουν στην ελληνική αλιεία και 

ιχθυοκαλλιέργεια τονίζοντας ότι το περιβάλλον των ελληνικών θαλασσών εξασφαλίζει την 

πολύ καλή ποιότητα των αλιευτικών αποθεμάτων και ότι, ο τομέας της αλιείας και της 

ιχθυοκαλλιέργειας λόγω της εμπειρίας, της τεχνογνωσίας και των πολύ καλών πρακτικών 

που ακολουθούνται, έχει απεριόριστες δυνατότητες για την περαιτέρω εξέλιξη του τομέα. 

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος κ. Παναγιώτης Τσιχριτζής 

η κα Αφροδίτη Μακρυγιάννη, Υπεύθυνη Γ.Ε.ΜΗ. και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων και το 

στέλεχος του Επιμελητηρίου και μέλος της ελεγκτικής επιτροπής του συνεδρίου του Φόρουμ 

κ. Ρόμπολας Γεώργιος. 

Στα πλαίσια των εργασιών, υπήρξε καταλυτική παρέμβαση στη Γενική Συνέλευση του 

Φόρουμ του κου Παναγιώτη Τσιχριτζή, Προέδρου του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, 

μέλος του Δ.Σ. του Φόρουμ των Επιμελητηρίων Αδριατικής και Ιονίου  και εκπροσώπου για 

14ο έτος των  Ελληνικών Επιμελητήριων  και έγινε ομόφωνα αποδεκτή η τροποποίηση του 

καταστατικού ώστε και άλλες χώρες, εκτός από την Ιταλία και την Κροατία, να κατέχουν 

θέσεις αντιπροεδρίας στο Φόρουμ. Με πρόταση του νέου Προέδρου του Φόρουμ κ. Τζινο 

Σαμπατίνι, η οποία έγινε ομόφωνα αποδεκτή,  η πρώτη χώρα που θα εκπροσωπηθεί στη 



νέα Αντιπροεδρία θα είναι η Ελλάδα και συγκεκριμένα ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου 

Αιτωλοακαρνανίας κ. Παναγιώτης Τσιχριτζής. Επίσης επετεύχθη ο στόχος ο οποίος είχε 

τεθεί ώστε το επόμενο Μακροπεριφερειακό Συνέδριο της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας 

του Φόρουμ των Επιμελητηρίων της Αδριατικής & Ιονίου να διοργανωθεί από το 

Επιμελητήριο της Άρτας, το οποίο παρουσίασε έναν εξαιρετικό φάκελο υποψηφιότητας 

επικρατώντας 4 υποψηφιοτήτων από την Ιταλία, Κροατία & Μαυροβούνιο.   

Παράλληλα, το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας συμμετείχε ως Αντένα του Δικτύου 

Enterprise Europe Network-Hellas και στις Επιχειρηματικές Συναντήσεις (Β2Β) των χωρών 

της Αδριατικής και του Ιονίου (Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Κροατία, Ιταλία, 

Μαυροβούνιο, Σερβία, Σλοβενία).  

Η εκδήλωση έδωσε την δυνατότητα στους συμμετέχοντες Φορείς να παρουσιάσουν τα 

προϊόντα και τις υπηρεσίες τους και να βρουν τους κατάλληλους εταίρους για τη σύναψη 

διεθνών συνεργασιών και ωρίμανση συνεργειών στα πλαίσια της Στρατηγικής της Ε.Ε. για 

την Μακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου (EUSAIR) και την κατάθεσης προτάσεων και τη 

δημιουργία εταιρικών σχημάτων στα πλαίσια της πρόσκλησης για το πρόγραμμα ADRION. 

 

Εκλογή του Α΄ Αντιπροέδρου του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας 

κου Παναγιώτη Ράπτη 

στη θέση του Β΄ Αντιπροέδρου της ΓΣΕΒΕΕ 

Την Τρίτη 2 Απριλίου 2019 πραγματοποιήθηκε κεντρική εκδήλωση εορτασμού για τα 100 

χρόνια από την ίδρυση της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων 

Ελλάδας, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, με θέμα «1919-2019: 100 χρόνια ΓΣΕΒΕΕ: Η 

ιστορία μας, ιστορία του τόπου μας», παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας κου 

Προκόπιου Παυλόπουλου, εκπροσώπων της κυβέρνησης, κομμάτων, κοινωνικών εταίρων, 

Επιμελητηρίων, φορέων και επαγγελματιών, εμπόρων και βιοτεχνών από όλη την Ελλάδα. Η 

εκδήλωση προσπάθησε να αναδείξει τη σημασία του συνδικαλισμού των επαγγελματιών, 

βιοτεχνών και εμπόρων της Ελλάδας, αλλά και γενικότερα το ρόλο των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων στην ελληνική κοινωνική και οικονομική δομή. 

Την επομένη ημέρα 3 Απριλίου 2019, κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΓΣΕΒΕΕ, ο Α’ 

Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου μας κ. Παναγιώτης Ράπτης εξελέγη στο Προεδρείο της 

ΓΣΕΒΕΕ και κατέλαβε τη θέση του Β΄ Αντιπροέδρου. 

Ο Παναγιώτης Ράπτης εκλέγεται ανελλιπώς μέλος του Δ.Σ. της ΓΣΕΒΕΕ από το 2003. Η 

εκλογή του είναι ιδιαίτερα τιμητική διάκριση για το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας. 

 

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ενημέρωση των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών  

για το Ν. 4583/18.12.2018  

«Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ (IDD) του ΕΚ,  

σχετικά με τη διανομή των Ασφαλιστικών Προϊόντων» 

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές έλαβε χώρα 3 Απριλίου 

2019 ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Εφαρμογή του Νόμου 4583/2018 περί Διανομής 

Ασφαλιστικών Προϊόντων», η οποία πραγματοποιήθηκε στη συνεδριακή αίθουσα του 

Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας ως πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας σε 

συνεργασία με το Σύνδεσμο Επαγγελματιών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Δυτικής 

Ελλάδας.  

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας κ. Παναγιώτης Τσιχριτζής και ο 

Πρόεδρος του Συνδέσμου Επαγγελματιών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Δυτικής 

Ελλάδος (ΣΕΑΔΙΔΕ) κ. Δημήτρης Κρέτσης εκκίνησαν την ενημερωτική παρουσίαση 

απευθύνοντας στους παρευρισκόμενους σύντομο χαιρετισμό και δίνοντας το λόγο 

στον  Αντιπρόεδρο της Κεντρικής 

Ένωσης  Επιμελητηρίων και Πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου 

Αθηνών κ. Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, ο οποίος αναφέρθηκε σε γενικά θέματα οικονομίας και 

λειτουργίας της αγοράς και ιδίως στην ενημέρωση των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών για το 



Ν. 4583/18.12.2018 «Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ 

(IDD) του ΕΚ, σχετικά με τη διανομή των Ασφαλιστικών Προϊόντων»: Αλλαγές και 

προσαρμογή των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών και των Επιμελητηρίων. 

Ειδικότερα στην IDD τοποθετήθηκε με εκτενή αναφορά του ο Γενικός 

Γραμματέας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης του Ε.Ε.Α. 

κ. Δημήτρης Γαβαλάκης δίνοντας στοχευμένη ενημέρωση για τις υποχρεώσεις των 

επαγγελματιών απέναντι στο νόμο. 

Στην εκδήλωση συμμετείχε και ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ανεξάρτητων 

Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών ΠΟΑΔ κ. Τάκης Μιχαλόπουλος, ο οποίος απηύθυνε 

χαιρετισμό αναδεικνύοντας τη σημασία που έχει για το επάγγελμα η συσπείρωση  και 

δραστηριοποίηση των κατά Νομούς Σωματείων της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. 

Στα πλαίσια της εκδήλωσης μεταξύ των δύο Προέδρων των Επιμελητηρίων κ. Παναγιώτη 

Τσιχριτζή και Γιάννη Χατζηθεοδοσίου ανταλλάχθηκαν τιμητικές πλακέτες και αναγνωρίστηκε 

η εξαιρετική σχέση που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των δυο Επιμελητηρίων, καθώς το 

Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών είχε ανταποκριθεί και συμμετείχε και σε άλλες 

εκδηλώσεις που είχε διοργανώσει το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: «Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση των 

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – έτους 

2019»(Ενεργή)  

  

  

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην 

Πρόσκληση με κωδικό ΠΔΕ0103-3 και τίτλο:  

«Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Περιφέρειας 

Δυτικής Ελλάδας – έτους 2019»  

Η Δράση εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» του 

ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και έχει ως βασικό στόχο την προαγωγή επενδύσεων για την ενίσχυση 

της εξωστρέφειας των τοπικών επιχειρήσεων μέσω της βελτίωσης των εταιρικών τους δομών 

για την διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων τους. 

Με βάση τον εγκεκριμένο σχεδιασμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την παραγωγική 

ανασυγκρότηση, στα πλαίσια της πρόσκλησης προβλέπεται να ενισχυθούν δράσεις που 

αφορούν τον κλάδο της μεταποίησης, καθώς και επιχειρήσεις των κλάδων των κατασκευών, 

των δημιουργικών βιομηχανιών, του περιβάλλοντος και της πληροφορικής ως υποστηρικτικοί 

της μεταποιητικής δραστηριότητας. 

Κύριοι στόχοι της δράσης είναι: 

• Η ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας νέων (με 2 κλεισμένες διαχειριστικές 

χρήσεις) και υφιστάμενων ΜμΕ. Η διεθνοποίηση των επιχειρήσεων της ΠΔΕ είναι στρατηγική 



επιλογή που συμβάλει στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας της παραγωγικής βάσης προς 

αγαθά και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας με ενσωμάτωση γνώσης. 

• Ο αναπροσανατολισμός των τοπικών επιχειρήσεων σε οργανωτικές και λειτουργικές δομές 

που διευκολύνει την ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών σε διεθνές επίπεδο. 

• Η ενίσχυση των τοπικών επιχειρήσεων που μπορούν να συμβάλουν αποτελεσματικά στη 

δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (με έμφαση σε θέσεις υψηλής εξειδίκευσης) καθώς και 

στην αναβάθμιση του έμψυχου δυναμικού μέσω στοχευμένης εκπαίδευσης.  

Οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας που προσδιορίζουν τις επιλέξιμες ΜΜΕ 

περιλαμβάνονται στο Παράρτημα VIΙΙ της πρόσκλησης.  

Συνολικός Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης: 4.000.000€  

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται ερευνητικά έργα χρονικής διάρκειας έως 24 μηνών με 

μέγιστο π/υ Δημόσιας Δαπάνης έως 200.000€ και μέγιστο συνολικό π/υ 300.000€  

Η αξιολόγηση και η παρακολούθηση των προτάσεων θα γίνει από τη Διεύθυνση 

Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.  

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων στο ΠΣΚΕ: 9/4/2019 

Λήξη Υποβολής Προτάσεων στο ΠΣΚΕ: 17/6/2019 15:00 

Δυνητικοί Δικαιούχοι:  

Υφιστάμενες επιχειρήσεις, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της 

Δράσης 

 

 

 

Υποβολή Προτάσεων 2ου κύκλου  

Πρόγραμμα Proof of Concept 

Επιστημονικό Πάρκο Πατρών 

Σας ενημερώνουμε ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τον 2ο κύκλο εγγραφής και υποβολής 

των προτάσεων του προγράμματος Proof of Concept του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών 

είναι ενεργή.  

 

Αιτήσεις συμμετεχόντων 

Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων είναι η 10η  Μαΐου 2019, μέσα από τη σελίδα του 

PSP PoC : http://www.psppoc.gr/register/, όπου μπορούν να υποβάλλουν και ερευνητικές 

ομάδες από όλη την Ελλάδα.  

 

Οι προτάσεις υποβάλλονται μόνο στην αγγλική γλώσσα. 

http://www.psppoc.gr/register/
http://www.psppoc.gr/register/


 

Αιτήσεις Αξιολογητών 

Μετά το πέρας της υποβολής των προτάσεων, θα ακολουθήσει η διαδικασία αξιολόγησης 

της κάθε υποβληθείσας πρότασης από τους αξιολογητές στα μέσα Μαΐου. Το ΕΠΠ 

προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετέχει ως αξιολογητής κάνοντας εγγραφή στην 

ηλεκτρονική πλατφόρμα το αργότερο μέχρι 15 Μαΐου 2019.  

Οι αξιολογητές είναι έμπειρα άτομα από το εξωτερικό και από την Ελλάδα και θα συντάξουν 

συγκεκριμένη συνοπτική έκθεση για κάθε πρόταση. Δεν ανταμείβονται για τις υπηρεσίες 

τους.  

Κάθε πρόταση θα αξιολογηθεί από 3 αξιολογητές και κάθε αξιολογητής θα αξιολογήσει έως 

και 2 προτάσεις. Κάθε αξιολογητής θα πρέπει να επιλέξει μέχρι 3 θεματικούς τομείς στους 

οποίους θα αξιολογήσει την πρόταση. 

Συμβουλευτική Επιτροπή 

Τη διαχείριση του προγράμματος και την αξιολόγηση των προτάσεων κάνει Συμβουλευτική 

Επιτροπή με μέλη τόσο από το ελληνικό όσο και το διεθνές τεχνολογικό οικοσύστημα. Κάθε 

έργο που θα χρηματοδοτηθεί θα αξιολογείται συνεχώς και θα διακόπτεται η υποστήριξή του 

αν αξιολογηθεί αρνητικά από τη Συμβουλευτική Επιτροπή. 

Στις 13 Ιουνίου 2019 θα ανακοινωθούν επίσημα από τη Συμβουλευτική Επιτροπή του 

προγράμματος οι προτάσεις που θα χρηματοδοτηθούν.   

Αναλυτικές πληροφορίες στο http://www.psppoc.gr/ ή  μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα 

Μαρία Κωνσταντίνου στο 2610 911557 & konstantinou@psp.org.gr  

Συνοπτική περιγραφή του προγράμματος  

Το πρόγραμμα Proof of Concept του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών στοχεύει να δώσει την 

δυνατότητα στους ερευνητές να προωθήσουν τις ερευνητικές τους ιδέες και να τις 

μετατρέψουν σε προϊόντα. Η διαδικασία υποβολής προτάσεων και αξιολόγησης θα γίνεται 

κάθε 6 μήνες. 

Η διαδικασία μεταφοράς μιας καινοτομίας στο στάδιο της εμπορευματοποίησης, 

λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της ιδέας, το δυναμικό της αγοράς και το σχέδιο των 

εφευρετών, μπορεί να γίνει με: 

α. την παρουσίαση του ώριμου προϊόντος σε ένα ευρύ φάσμα επενδυτών, ή 

β. τη δημιουργία επιχείρησης η οποία θα προχωρήσει στην πιλοτική παραγωγή και διάθεση 

του προϊόντος. 

Στο πρόγραμμα Proof of Concept μπορούν να υποβάλλουν ερευνητές και ερευνητικές 

εταιρείες από όλη την Ελλάδα. 

Τη διαχείριση του προγράμματος και την αξιολόγηση των προτάσεων κάνει Συμβουλευτική 

Επιτροπή με μέλη τόσο από το ελληνικό όσο και το διεθνές τεχνολογικό οικοσύστημα.  

Το πρόγραμμα Proof of Concept υποστηρίζεται οικονομικά από Δωρητές. Ο 

προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 500.000 € ετησίως για την υποστήριξη 10 

ιδεών (μέχρι 50.000 για κάθε έργο). Τα έργα που απαιτούν περισσότερο χρόνο ωρίμανσης 

θα μπορούν να επεκταθούν για 6 επιπλέον μήνες χωρίς να αυξηθεί η οικονομική υποστήριξη 

τους. Κάθε έργο θα αξιολογείται συνεχώς και θα διακόπτεται η υποστήριξή του αν 

αξιολογηθεί αρνητικά από τη Συμβουλευτική Επιτροπή. 

Αντίστοιχος προϋπολογισμός για το πρόγραμμα έχει εξασφαλιστεί για δύο ακόμα έτη. 

Οι προτάσεις υποβάλλονται μόνο στην αγγλική γλώσσα. 

Αναλυτικές πληροφορίες στο http://www.psppoc.gr/ ή  μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα 

Μαρία Κωνσταντίνου στο 2610 911557 & konstantinou@psp.org.gr  

 

http://www.psppoc.gr/register/
http://www.psppoc.gr/advisor-board/
http://www.psppoc.gr/
mailto:konstantinou@psp.org.gr
http://www.psppoc.gr/register/
http://www.psppoc.gr/
mailto:konstantinou@psp.org.gr


 

Παράταση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την Δράση «Εργαλειοθήκη 

Επιχειρηματικότητας : Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση» έως 20/05/2019 

Ανακοινώθηκε Απόφαση Παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων 

χρηματοδότησης για τη Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας : Εμπόριο, Εστίαση, 

Εκπαίδευση» μέχρι την Δευτέρα 20 Μαΐου 2019 και ώρα 17:00. 

 

Επιχειρηματική Εκκίνηση, Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας νέων και υπό σύσταση, 

πολύ Μικρών και μικρών Επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας. 

Επιχειρηματική Εκκίνηση, Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας νέων και υπό σύσταση, 

πολύ Μικρών και μικρών Επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας 

 

Η Δράση εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» του 

ΕΣΠΑ 2014 –2020.  

Διάρκεια Υλοποίησης: 24 μήνες  

Καθεστώς ενίσχυσης: Deminimis  

Οι επιλέξιμοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) περιλαμβάνονται στο 

Παράρτημα 1 στην ιστοσελίδα: https://www.pde.gov.gr/gr/index.php 

Στόχοι της δράσης 

Οι στόχοι της δράσης είναι:  

Πρόσβαση των ατόμων που αναζητούν εργασία και των μη ενεργών οικονομικά ατόμων στην 

απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων που 

βρίσκονται για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός της αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω 

τοπικών πρωτοβουλιών για την απασχόληση και της υποστήριξης της κινητικότητας του 

εργατικού δυναμικού 

Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά 

καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών επιχειρήσεων 

Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές  

Προϋπολογισμός της Δράσης 

Η χρηματοδότηση γίνεται από το Ελληνικό Δημόσιο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 

ειδικότερα από το ΕΚΤ με την δυνατότητα χρήσης ρήτρας ευελιξίας 10% για δαπάνες ΕΤΠΑ.  

http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=45&cs=
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=45&cs=
https://www.pde.gov.gr/gr/index.php


Ο προϋπολογισμός της δημοσίας δαπάνης της δράσης ανέρχεται σε 6.205.279€  

Ο Π/Υ θα κατανεμηθεί ως εξής:  

40% για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις 

30% για τις νέες πολύ μικρές επιχειρήσεις 

30% για τις νέες μικρές επιχειρήσεις 

Εφόσον δεν υπάρξει απορρόφηση του διατιθέμενου Π/Υ από μια κατηγορία επιχειρήσεων, 

θα υπάρξει αναλογική μεταφορά στις υπόλοιπες κατηγορίες. 

Δικαιούχοι της Δράσης 

Άνεργοι και φυσικά πρόσωπα μισθωτοί ή επαγγελματίες, που θα συστήσουν επιχειρήσεις και 

θα δραστηριοποιηθούν στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) όπως αναφέρονται 

στο σχετικό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ιστοσελίδα: https://www.pde.gov.gr/gr/index.php 

Νέες μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους τομείς 

δραστηριότητας (ΚΑΔ) όπως αναφέρονται στο σχετικό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ και έχουν έως τρείς (3) 

κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις μέχρι την ημερομηνία υποβολής της πρότασης (σύσταση 

από 1/1/2016). 

Χρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός των επενδυτικών προτάσεων 

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα προϋπολογισμού που κυμαίνονται 

(επιχορηγούμενος π/υ) από25.000 ,00 έως 300.000,00 €.  

Υπάρχει δυνατότητα προκαταβολής μέχρι και το 40% της αναλογούσας Δημόσιας Δαπάνης 

έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής, από τραπεζικό ή άλλο δημόσιο χρηματοδοτικό 

ίδρυμα εγκατεστημένο στην Ελλάδα. 

Μορφή ενίσχυσης 

Η ένταση ενίσχυσης διαμορφώνεται από 60% έως και 100% σύμφωνα με τον συνημμένο 

πίνακα.  

Ο δικαιούχος θα λαμβάνει το αναλογούν ποσό της επιχορήγησης σε τρεις δόσεις  

α) με προκαταβολή για το 40% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου  

β) με την συμπλήρωση του επόμενου 30% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου  

γ) με τη συμπλήρωση τουυπολοίπου30%του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.  

Η επιλεξιμότητα των δαπανών αφορά δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν μετά την αίτηση 

υποβολής στην παρούσα δράση. 

Ημερομηνίες Υποβολής 

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης των επενδυτικών προτάσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο 

Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στην διεύθυνση www.ependyseis.gr 

με την ένδειξη: «ΠΕΠ ΔΕ: Ενίσχυση των δημιουργικών επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας»  

https://www.pde.gov.gr/gr/index.php


ναρξη υποβολής προτάσεων: 21/05/2019  

Λήξη υποβολής προτάσεων: 15/07/2019 

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με βάση τα κριτήρια 

αξιολόγησης/βαθμολόγησης όπως αναλυτικά περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλούν πληροφόρηση στην ιστοσελίδα: 
https://www.pde.gov.gr/gr/index.php 

 

1η Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα του  

τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER της Τριχωνίδας ΑΕ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη 

Εταιρεία ΟΤΑ 

.Στα πλαίσια του Τοπικού Προγράμματος «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία 

Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ), LEADER/CLLD» » που υλοποιείται από την 

ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., και ειδικότερα του ΜΕΤΡΟΥ 19: 

«ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜE ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΤΑΠΤοΚ) του ΠΑΑ 

2014-2020- ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της 

στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ» καλούνται οι ενδιαφερόμενοι (υποψήφιοι δικαιούχοι) να υποβάλλουν 

τις προτάσεις τους για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα.  

Οι δράσεις εφαρμόζονται σε όλη την περιοχή παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος της 

ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ, στην οποία περιλαμβάνονται  πέντε (5) Δήμοι της Π.Ε. 

Αιτωλοακαρνανίας και συγκεκριμένα: ο Δήμος Αγρινίου – εκτός της Δημοτικής Κοινότητας 

Αγρινίου, ο Δήμος Θέρμου, ο Δήμος Αμφιλοχίας, ο Δήμος Ακτίου-Βόνιτσας, ο Δήμος 

Ξηρομέρου – εκτός της Δημοτικής Κοινότητας Αστακού και ο Δήμος Μεγανησίου της Π.Ε. 

Λευκάδας. 

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την 

παρούσα πρόσκληση, ανέρχεται ενδεικτικά στο ποσό των 3.160.000,00€ (Εθνικοί πόροι & 

ΕΓΤΑΑ). 

Οι υποδράσεις που δύναται να υλοποιηθούν, μέσω της τοπικής στρατηγικής, όσον αφορά σε 

ιδιωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις, είναι οι ακόλουθες: 

ΥΠΟ -

ΔΡΑΣ

Η 

ΤΙΤΛΟΣ 

ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ  

(€) 

ΕΠΙΛΕΞΙΜ

ΟΤΗΤΑ/ 

ΚΑΘΕΣΤΩ

Σ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Σ 

ΥΠΟΔΡΑΣ

ΗΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΔΡΑΣΗ 19.2.2 : Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και  ανταγωνιστικότητας 

της  

                 περιοχή εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους 

19.2.2.

3 

Ενίσχυση 

επενδύσεων 

στον τομέα του 

250.000 

Κανονισμός 

(ΕΕ) 

1305/2013, 

65% 

(και μέχρι 

Πολύ Μικρές έως Μικρές 

Επιχειρήσεις 

https://www.pde.gov.gr/gr/index.php


τουρισμού με 

σκοπό την 

εξυπηρέτηση 

ειδικών στόχων 

της τοπικής 

στρατηγικής. 

άρθρο 19 / 

Κανονισμός 

(ΕΕ) 

1407/2013 

ύψος 

Δημοσίας 

Δαπάνης 

200.000€ αν 

τριετία – Καν 

de minimis) 

19.2.2.

6 

Ενίσχυση 

επενδύσεων 

οικοτεχνίας και 

πολυλειτουργικ

ών 

αγροκτημάτων 

με σκοπό την 

εξυπηρέτηση 

ειδικών στόχων 

της τοπικής 

στρατηγικής. 

150.000 

Κανονισμός 

(ΕΕ) 

1305/2013, 

άρθρο 17 / 

Κανονισμός 

(ΕΕ) 

1407/2013 

50% 

Πολύ Μικρές 

έως Μεγάλες 

Επιχειρήσεις

  (Δυτική 

Ελλάδα, 

Ιόνια Νησιά) 

Ν. 4235/2014 

και ΚΥΑ 

543/34450/24.3.

2017. 

Η επενδυτική 

πράξη θα 

πρέπει να 

αφορά μόνο σε 

ένα από τα δύο 

άρθρα (17 ή 19) 

του Καν. (ΕΕ) 

1305/2013 και 

όχι και στα δύο 

άρθρα 

Κανονισμός 

(ΕΕ) 

1305/2013, 

άρθρο 19 / 

Κανονισμός 

(ΕΕ) 

1407/2013 

 

65% 

Πολύ Μικρές 

έως Μικρές 

Επιχειρήσεις 

ΔΡΑΣΗ 19.2.3 : Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη/βελτίωση της επιχειρηματικότητας 

και  

                                              ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής 

19.2.3.

1 

Οριζόντια 

εφαρμογή 

μεταποίησης, 

εμπορίας και/ή 

ανάπτυξης 

γεωργικών 

προϊόντων με 

αποτέλεσμα 

γεωργικό 

προϊόν με 

σκοπό την 

εξυπηρέτηση 

των στόχων 

της τοπικής 

στρατηγικής. 

1.100.000 

Κανονισμός 

(ΕΕ) 

1305/2013, 

άρθρο 17 / 

Κανονισμός 

(ΕΕ) 

1305/2013 

Παράρτημα 

ΙΙ 

50% 

Πολύ Μικρές έως Μεγάλες 

Επιχειρήσεις (Δυτική Ελλάδα, 

Ιόνια Νησιά) 

19.2.3.

3 

Οριζόντια 

εφαρμογή 

ενίσχυσης 

επενδύσεων 

στον τομέα του 

τουρισμού με 

σκοπό την 

εξυπηρέτηση 

των στόχων 

της τοπικής 

στρατηγικής. 

1.050.000 

Κανονισμός 

(ΕΕ) 

1305/2013, 

άρθρο 19 / 

Κανονισμός 

(ΕΕ) 

651/2014, 

άρθρο 14 

55% 
Μικρές & πολύ μικρές 

επιχειρήσεις, (Δυτική Ελλάδα) 

45% 

Μικρές & πολύ μικρές 

επιχειρήσεις 

(Ιόνια Νησιά) 



45% Μικρές & πολύ μικρές 

επιχειρήσεις 

(Ιόνια Νησιά) 

19.2.3.

5 

Οριζόντια 

εφαρμογή 

ενίσχυσης 

επενδύσεων 

παροχής 

υπηρεσιών για 

την 

εξυπηρέτηση 

του αγροτικού 

πληθυσμού 

(παιδικοί 

σταθμοί, χώροι 

αθλητισμού, 

πολιτιστικά 

κέντρα, κλπ) με 

σκοπό την 

εξυπηρέτηση 

των στόχων 

της τοπικής 

στρατηγικής. 

40.000 

Κανονισμός 

(ΕΕ) 

1305/2013, 

άρθρο 19 / 

Κανονισμός 

(ΕΕ) 

651/2014, 

άρθρο 14 

55% 
Μικρές & πολύ μικρές 

επιχειρήσεις, (Δυτική Ελλάδα) 

45% 

Μικρές & πολύ μικρές 

επιχειρήσεις 

(Ιόνια Νησιά) 

 Το ανώτατο ύψος προϋπολογισμού ανά επενδυτικό σχέδιο, για όλες τις 

προκηρυσσόμενες  υποδράσεις, είναι 600.000€. 

Οι δράσεις που εντάσσονται στο Τοπικό Πρόγραμμα, οι δικαιούχοι, οι επιλέξιμες δαπάνες, τα 

ποσοστά επιχορήγησης, οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, οι προβλεπόμενες 

διαδικασίες και τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής, τα σχετικά υποδείγματα της αίτησης 

έργων, περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση και στα παραρτήματα της, τα οποία 

αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της και τα οποία μπορούν να προμηθεύονται οι 

ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία της ΟΤΔ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ και από την ιστοσελίδα της ΟΤΔ 

(https://www.trihonida.gr). 

Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφορικό Σύστημα Κρατικών 

Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και σε φυσικό φάκελο στην ΟΤΔ-ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ. H ηλεκτρονική 

υποβολή της αίτηση στήριξης στο ΠΣΚΕ προϋποθέτει να έχει προηγηθεί διαδικασία 

απόκτησης προσωπικών κωδικών πρόσβασης από τον/ την δυνητικό δικαιούχο. 

(Επισυνάπτεται Οδηγός Αίτησης LEADER_CLLD σχετικά με τα στάδια της ηλεκτρονικής 

υποβολής της αίτησης στήριξης.) 

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης :      05-08-2019, ώρα: 15.00 

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή στο ΠΣΚΕ, οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν, εντός 

προθεσμίας  επτά (7) ημερών και έως ώρα 14:00, να υποβάλλουν (ή να αποστείλουν με 

ταχυδρομείο ή ταχυμεταφορά) στην ΟΤΔ-ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ αποδεικτικό κατάθεσης της 

αίτησης στήριξης, όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ μαζί με φυσικό φάκελο ο οποίος θα 

περιέχει: όλα τα έντυπα του Παραρτήματος Ι και τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης, όπως αυτά 

περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι, Υπόδειγμα Ι_16, «Οδηγός Επιλεξιμότητας επιλογής», 

στήλη «Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης», τα οποία δύναται να εκπληρώνουν τα κριτήρια 



επιλεξιμότητας και επιλογής της παρούσας πρόσκλησης.  Όλα τα παραπάνω έντυπα 

υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή (CD). 

Δε θα γίνονται δεκτές αιτήσεις στήριξης εκτός των ανωτέρω προθεσμιών και αιτήσεις για τις 

οποίες δεν έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στήριξης στο ΠΣΚΕ. 

Περαιτέρω πληροφορίες για το ΠΑΑ 2014-2020, το σύστημα διαχείρισης του ΠΑΑ 2014-

2020, το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο ΠΑΑ 2014-2020, 

τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε 

πληροφορία για την υποβολή των αιτήσεων στήριξης, βρίσκονται στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση www.agrotikianaptixi.gr ή στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ https://www.trihonida.gr 

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση 

των αιτήσεων στήριξης και άλλες διευκρινίσεις υπεύθυνοι είναι, ο κ. Χάρης Καφρίτσας, ή/και 

ο κ. Σπύρος Σίμος, τηλέφωνο 26410-39007 /-79344, e-mail: info@trihonida.gr. 

 

 

Μελέτη ICAP: «H Eλλάδα σε Αριθμούς -2017» 

Η ΙCAP, στo πλαίσιo της στήριξης που παρέχει στο Υγιές Επιχειρείν, εκδίδει, για πέμπτη 

χρονιά φέτος την πρωτοπόρα έκδοση «H Ελλάδα σε Αριθμούς» η οποία, παρουσιάζει τα 

οικονομικά μεγέθη και τα χρηματοοικονομικά στοιχεία για το σύνολο του Εταιρικού Τομέα της 

Ελλάδας (13.154 εταιρείες) σε σύγκριση 2 ετών (2017-2016). 

«Μετά από μια μακροχρόνια περίοδο ύφεσης, η ελληνική οικονομία εμφάνισε μικρή 

ανάκαμψη το 2017, καθώς το ΑΕΠ της χώρας κινήθηκε με χαμηλούς αλλά θετικούς ρυθμούς 

μεταβολής (+1,5% έναντι του 2016). Ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι η ανοδική αυτή τάση 

συνεχίστηκε και το 2018 και μάλιστα με ελαφρώς αυξανόμενο ρυθμό. 

 

Η θετική αυτή εξέλιξη αποτυπώνεται και στα οικονομικά αποτελέσματα του ελληνικού 

εταιρικού τομέα, ο οποίος κατάφερε να βελτιώσει περαιτέρω την ανταγωνιστικότητά του, 

πετυχαίνοντας αξιόλογες επιδόσεις για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Από τα 

ομαδοποιημένα αποτελέσματα ενός μεγάλου δείγματος 13.154 ελληνικών επιχειρήσεων 

(όσες έχουν δημοσιεύσει ισολογισμούς μέχρι 4/1/2019, εκτός Τραπεζών-Ασφαλειών), 

διαπιστώνεται ότι το 2017 οι εταιρείες κατάφεραν να πετύχουν αξιόλογη αύξηση στον 

κύκλο εργασιών τους και σημαντική διεύρυνση της κερδοφορίας τους. Πράγματι, ο 

συνολικός κύκλος εργασιών του ελληνικού εταιρικού τομέα αυξήθηκε κατά 10% περίπου το 

2017. Παράλληλα, οι συνεχείς προσπάθειες των εταιρειών για συγκράτηση των δαπανών 

τους επέδρασσαν, για άλλη μια χρονιά, θετικά στα λειτουργικά κέρδη τους, καθώς αυτά 

διευρύνθηκαν κατά 17% περίπου. Περαιτέρω, το σύνολο των εταιρειών κατέγραψε το 2017 

καθαρά (προ φόρου) κέρδη ύψους €4,67 δισ., αυξημένα κατά 14% έναντι της προηγούμενης 

χρήσης. Θετικά είναι τα μηνύματα για τις ελληνικές επιχειρήσεις και για τη χρήση του 2018. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, 153 εταιρείες, εκτός τραπεζών, που είναι εισηγμένες στο 

Χρηματιστήριο Αθηνών πέτυχαν αύξηση του κύκλου εργασιών τους κατά 9% το πρώτο 

εξάμηνο του έτους, ενώ τα κέρδη διευρύνθηκαν κατά 25%. 

 

Σίγουρα η επάνοδος της εγχώριας οικονομίας έστω και σε ελαφρά ανοδική τροχιά επιδρά 

θετικά στην ελληνική επιχειρηματικότητα. Επιτακτική ανάγκη πλέον είναι η ανάπτυξη της 

οικονομίας με επιταχυνόμενο ρυθμό και η επικράτηση ενός σταθερού οικονομικού κλίματος, 

παράγοντας ο οποίος θα βελτιώσει τις συνθήκες λειτουργίας της αγοράς, θα ενισχύσει την 

επενδυτική δραστηριότητα και θα επιτρέψει στον ελληνικό εταιρικό τομέα να αυξήσει 

περαιτέρω την παραγωγικότητά του, αποκτώντας μεγαλύτερη αναπτυξιακή δυναμική.» 

Δείτε εδώ την πλήρη Μελέτη 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΠΑΚΙΣΤΑΝ 19 -24  Ιουνίου 2019.  

http://www.agrotikianaptixi.gr/
https://www.trihonida.gr/
mailto:info@trihonida.gr
http://app.loyalty.pobuca.com/c/ZcJTgFi5qHSg!2fgDAP8RNrAbtiizWWBYzpCDCeoravXsAteV4lesrKR4!2bzy3A5zv6RZRcbiR6dU0592TgRX2WWMInDTKImWBV!2boTDvlcYvHxGMAEMqxIIFQ!3d!3d


Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τα μέλη του ότι το Ελληνο-Πακιστανικό 

Επιμελητήριο υπό την αιγίδα του ΕΒΕΑ, οργανώνει, Επιχειρηματική Αποστολή στο 

Πακιστάν από τις 19-24  Ιουνίου 2019 σε συνεργασία με: 

 το Σύνδεσμο Πακιστανικών Επιμελητηρίων ( Federation of Pakistan 

Chambers of Commerce and industry –FPCCI) , 

 το Επιμελητήριο εμπορίου και βιομηχανίας στη Lahore ( Lahore chamber of 

commerce and industry) 

 το Διεθνές Επιμελητήριο του Πακιστάν στο Karachi (International chamber of 

commerce ICC Pakistan) και  

 την Πρεσβεία της Ελλάδος στο Πακιστάν 

 

Οι παραπάνω φορείς θα αναλάβουν τη διοργάνωση συναντήσεων Β2Β μεταξύ 

ελληνικών και Πακιστανικών επιχειρήσεων. 

 

Τομείς 

Η Επιχειρηματική Αποστολή αφορά κατά κύριο λόγο τους ακόλουθους τομείς: 

 1) Φάρμακα, 

 2) Ενέργεια,    

  3) Τεχνογνωσία Μελέτες  έργων, Project Management κατασκευών, 

 4) Είδη διατροφής και κυρίως ελαιόλαδο , ελιές και χυμοί φρούτων. 

 

Αφού συγκροτηθεί  η λίστα με τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα σταλεί στους 

προαναφερόμενους φορείς για την ανεύρεση Πακιστανικών επιχειρήσεων και την 

διοργάνωση των Β2Β συναντήσεων  ώστε η αποστολή να φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. 

Έχουμε ήδη στείλει γραπτή ενημέρωση στους άνω φορείς, οι οποίοι αναμένουν την λίστα τον 

ενδιαφερόμενων μας και με τους οποίους έχει ήδη  υπογραφεί Μνημόνιο Συνεργασίας.  

 

Συμμετοχή – Κόστος 

• Το κόστος της μετάβασης και της διαμονής βαρύνει τους συμμετέχοντες και θα 

ανέλθει από 2.000- 3.000 ανάλογα με τις πόλεις που θα επισκεφτούν οι επιχειρηματίες 

για να πραγματοποιήσουν συναντήσεις. 

 

• Παρακαλούμε για να μπορέσουμε να προλάβουμε και να πραγματοποιηθεί σωστά 

η ετοιμασία της αποστολής , θέλουμε να έχουμε μια απάντηση από εσάς, με τα μέλη που 

θα συμμετάσχουν συγκεκριμένα και με τους τομείς που ενδιαφέρονται έως 10/05/2019 

(10 Μαΐου 2019).  

  

Παρακαλούμε θερμά οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Επιχειρηματική 

Αποστολή όπως αποστείλουν  συμπληρωμένη τη τη Φόρμα Συμμετοχής που μπορούν να 

προμηθευτούν από την υπηρεσία του Επιμελητηρίου ή από την ηλεκτρονική διεύθυνση του 

www.etakcci.gr,  Υπόψη Κ. Αλέξανδρου Κομίνη με email: 

info@greekpakistanichamber.eu 

 

 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ Β ΤΟ Β ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ  ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΤΑΛΟΥΣ 

AGENTS  24/5/2019  –MILANO (ITALIA) 

ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ EΞΑΓΩΓΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ 

ΑΓΟΡΑ 

 

Αγαπητά Μέλη,Αγαπητοί Συνεργάτες 

 

http://www.etakcci.gr/
mailto:info@greekpakistanichamber.eu


Σε συνέχεια του προγράμματος ‘’ΕΞΑΓΟΥΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ’’ το Ελληνο Ιταλικό 

Επιμελητήριο Αθηνών διοργανώνει   b to b συναντήσεις στις 24 Μα’ίου 2019 στο 

Μιλάνο  Ιταλίας . 

 

Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν  σε συνεργασία με την Agents 321/ Forum Agenti ,μία 

από τις μεγαλύτερες ενώσεις agents της Ιταλίας στο Starhotels Business Palace  (Via Privata 

Pietro Gaggia 3 - 20139 Milano MI) . 

 

Στόχος μας είναι η προώθηση ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών  και η  εύρεση 

συνεργασιών στην Ιταλική αγορά .  

 Για κάθε ελληνική εταιρεία που ενδιαφέρεται να συμμετέχει στην αποστολή θα 

εξασφαλιστούν στοχευμένες συναντήσεις με ιταλούς agents  προκειμένου να δρομολογηθούν 

ευκαιρίες και διαδικασίες συνεργασίας. 

 

Παρακαλούμε για τους ενδιαφερόμενους να απαντήσουν το συντομότερο δυνατόν έτσι ώστε 

να δρομολογηθούν οι καλύτερες προ’υ’ποθέσεις για τις συναντήσεις τους. 

 

                         

 
 

 

Για περισσότερες πληροφορίες και κόστος συμμετοχής παρακαλώ πολύ επικοινωνήστε μαζί 

μας. 

 

Με εκτίμηση 

 

Mario Giannotti 

 

Προ'ι'στάμενος Εμπορικού Τμήματος 

Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο Αθήνας 

Σόλωνος 102 

10680 Αθήνα 

t.0030.210.7213209 (1) 

f.0030.210.7213212 

giannotti@italia.gr 

www.italia.gr 

 

Επιπλέον 1.304 έργα ενταχθήκαν στη δράση: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» 

Επιπλέον 1.304 επενδυτικά έργα εντάχθηκαν στη δράση του ΕΣΠΑ: «Ενίσχυση της Ίδρυσης 

και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων». Η δημόσια δαπάνη για τα 

mailto:giannotti@italia.gr
http://www.italia.gr/


εν λόγω έργα είναι 201.429.737 ευρώ και η συνολική δημόσια δαπάνη, με τις νέες εντάξεις, 

ανέρχεται σε 492.196.489 ευρώ. 

 

Η πορεία της Ελληνικής οικονομίας εξαρτάται από την αύξηση των εξαγωγών. 

Η πορεία της ελληνικής οικονομίας στα επόμενα χρόνια περνά από την αύξηση των 

εξαγωγών, τόνισε ο πρόεδρος της ΚΕΕ Κωνσταντίνος Μίχαλος, μιλώντας στο Συνέδριο του 

Πανελληνίου Συλλόγου Εξαγωγέων (ΠΣΕ) με θέμα «Πορεία προς το μέλλουν: Ανάπτυξη με 

επίκεντρο εξαγωγές». Ο κ. Μίχαλος, ανέφερε ότι, έπειτα από πολλά χρόνια, μπορούμε να 

λέμε ότι η ελληνική οικονομία αποκτά σταδιακά εξωστρεφή προσανατολισμό και το πολλή 

προσπάθεια. Μια προσπάθεια που περνά από την αύξηση της συμμετοχής των εξαγωγών 

στο ΑΕΠ, από τη διεύρυνση της βάσης των εξαγωγικών επιχειρήσεων, αλλά και από την 

αύξηση της διαφοροποίησης και του τεχνολογικού επιπέδου των ελληνικών προϊόντων και 

υπηρεσιών. 

 

250 Εκατ. Ευρώ για την καινοτόμο επιχειρηματικότητα. 

Με ποσό ύψους 250 εκατ. ευρώ ενισχύεται η καινοτόμος επιχειρηματικότητα, μέσω του 

προγράμματος «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ», ο Β' κύκλος του οποίου παρουσιάστηκε 

χθες. Ο Β΄ Κύκλος του προγράμματος έρχεται σε συνέχεια του Α' Κύκλου κατά τον οποίο, 

μέσα στο 2018, συμβασιοποιήθηκαν 388 εκατ. ευρώ για 606 ερευνητικά έργα και συνέργειες 

επιχειρήσεων με ΑΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα της χώρας. Στον Β΄ κύκλο δίνεται έμφαση στην 

ενίσχυση της στελέχωσης τμημάτων Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D) καινοτόμων επιχειρήσεων 

και στις τεχνολογίες που σχετίζονται με την 4η Βιομηχανική Επανάσταση. 

  

ΤΑΙΠΕΔ: Στα 1,2 Δις. Ευρώ οι ιδιωτικοποιήσεις το 2019. 

Ο εκτελεστικός πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, κ. Ξενόφος, τόνισε ότι το φετινό πρόγραμμα 

ιδιωτικοποιήσεων που διαχειρίζεται το ταμείο ανέρχεται σε 1,2 δις ευρώ και αφορά 

περιουσιακά στοιχεία - "ναυαρχίδες". "Είμαστε πολύ κοντά στο να ολοκληρωθεί η 

εμβληματική αυτή επένδυση", είπε ο κ. Ξενόφος για το Ελληνικό, στη διάρκεια ομιλίας του 

στο συμπόσιο που πραγματοποίησε στη Θεσσαλονίκη η Ελληνική Επιτροπή του Διεθνούς 

Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC), με θέμα "Η Θεσσαλονίκη Πύλη Ανάπτυξης για την Ευρώπη 

και τη Μεσόγειο". 

 

ΠΣΕ: Αύξηση 9,3% στις εξαγωγές το Φεβρουάριο. 

Σε θετικό έδαφος και σε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης κινούνται οι ελληνικές εξαγωγές τον 

Φεβρουάριο του 2019. Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος 

Εξαγωγέων προσθέτοντας ότι το περιθώρια για περαιτέρω ανάπτυξη των ελληνικών 

εξαγωγών παραμένουν μεγάλα, ωστόσο χρειάζεται και η έμπρακτη στήριξη της Πολιτείας, 

ώστε να ξεπερασθούν τα εμπόδια που υπάρχουν ακόμη και σήμερα 

 

Έγκριση 2 έργων 230 εκατ. Ευρώ για την Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την Τρίτη δύο μεγάλα έργα υποδομής στην Ελλάδα. 

Επενδύονται συνολικά 135 εκατ. ευρώ στο τηλεπικοινωνιακό σύστημα «ΣΥΖΕΥΞΙΣ II», το 

οποίο στο τελικό του στάδιο θα ενώσει ολόκληρο το ελληνικό δίκτυο δημόσιων υπηρεσιών. 

Στο σύστημα θα συνδεθούν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι και 34.000 εγκαταστάσεις του 

δημοσίου, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της υπάρχουσας ψηφιακής υποδομής, σημαντικές 

οικονομίες κλίμακας και αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους πολίτες, στο πλαίσιο μιας 

αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης. Με σχεδόν 95 εκατ. ευρώ θα χρηματοδοτηθεί η 

κατασκευή της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Πελοποννήσου. 

 



 

 

Organic Food IBERIA 

06 - 07 Ιουνίου 2019 

H Αποκλειστική Επαγγελματική Έκθεση της Ιβηρικής Χερσονήσου (Ισπανίας, 

Πορτογαλίας, Γιβραλτάρ & Ανδόρας)  για τα βιολογικά και φυσικά προϊόντα  

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ  

 

 
Natural & Organic Products Asia 

28 - 30 Αυγούστου 2019 

Η Natural & Organic Products Asia αποτελεί την μοναδική επαγγελματική έκθεση στην 

ΑΣΙΑ που 

στοχεύει σε αλυσίδες βιολογικών προϊόντων, αλυσίδες καταστημάτων με 

συμπληρώματα διατροφής, premium ράφια supermarket & HORECA.  

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ  

 

https://d38rqs2egh08o4.cloudfront.net/nuoroda/41a5ada3b70cd371ded552c76314a259/230936a557ee250e4afe9a3544fe2577
https://d38rqs2egh08o4.cloudfront.net/nuoroda/7987657bd9761fd0fc0a857393eb4ad3/230936a557ee250e4afe9a3544fe2577
https://d38rqs2egh08o4.cloudfront.net/nuoroda/7987657bd9761fd0fc0a857393eb4ad3/230936a557ee250e4afe9a3544fe2577


 
 

Ecolife Scandinavia & Nordic Organic Food Fair 

13 - 14 Νοεμβρίου 2019 

Το νέο όνομα της Natural Products Scandinavia είναι ECOLIFE και μαζί με την Nordic 

Organic Food Fair αποτελούν πλέον την μεγαλύτερη και μοναδική Έκθεση  για όλη την 

Σκανδιναβία (Δανία, Σουηδία, Νορβηγία, Φινλανδία και Ισλανδία) σε ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ, FREE 

FROM, VEGAN και NATURAL προϊόντα. Επιπλέον για πρώτη φορά στην ιστορία της 

έκθεσης δόθηκε άδεια δειγματισμού αλκοόλ, γεγονός που θα προσελκύσει χιλιάδες 

Σκανδιναβούς αγοραστές craft μπύρας, βιολογικών & φυσικών κρασιών και άλλων 

οινοπνευματωδών ποτών 

 

 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ  

 

 
MIDDLE EAST Organic & Natural Products Expo 

03 - 05 Δεκεμβρίου 2019 

Η Middle East Organic and Natural Products Expo αποτελεί την μοναδική επαγγελματική 

έκθεση για τις χώρες της Μέσης Ανατολής.  

B2B συναντήσεις - Δωρεάν συνδρομή στο www.arabianorganics.com - Συνάντησεις 

με  κορυφαίους αγοραστές του Συμβούλιου Συνεργασίας των Αραβικών Κρατών του 

Κόλπου (GCC)  

 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ  

 
 

https://d38rqs2egh08o4.cloudfront.net/nuoroda/8d35a3e780cf05cb15b76794f73ae36e/230936a557ee250e4afe9a3544fe2577
https://d38rqs2egh08o4.cloudfront.net/nuoroda/8d35a3e780cf05cb15b76794f73ae36e/230936a557ee250e4afe9a3544fe2577
http://www.arabianorganics.com/
https://d38rqs2egh08o4.cloudfront.net/nuoroda/374b6371dc905443494f712850f3ea01/230936a557ee250e4afe9a3544fe2577
https://d38rqs2egh08o4.cloudfront.net/nuoroda/374b6371dc905443494f712850f3ea01/230936a557ee250e4afe9a3544fe2577


 
 

The Restaurant Show 

07 - 09 Οκτωβρίου 2019 

Η έκθεση “The Restaurant Show” τα τελευταία 30 χρόνια, αποτελεί την πρώτη και μοναδική 

έκθεση στον κλάδο της εστίασης, προσελκύοντας αποκλειστικά επαγγελματίες του κλάδου: 

Εστιατόρια, Bar, Ξενοδοχεία, Catering, Café 

 

 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ  

 
 

  

  

 
ΠΕΝΤΕ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ  ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΧΩΡΟ 

 
 ISAF 2019 

 
Από 17 έως 20 Οκτωβριου 2019 στην Κωνσταντινούπολη. 

   
   

https://d38rqs2egh08o4.cloudfront.net/nuoroda/c5352384a7bbf85188e80aad5cadd779/230936a557ee250e4afe9a3544fe2577


     2.   ISAF I.T. SECURUTY 2019 
8th International Information and Network Security Exhibition 

8thΔιεθνής Έκθεση Ασφάλειας Πληροφοριών και Δικτύων 
   

    3.    ISAF SMART HOME 2019 
8th International Smart Buildings & Building Automation Exhibition 

8η Διεθνής Έκθεση Έξυπνων Οικιακών Συστημάτων και Αυτοματισμών. 
   

       4.    ISAF & FIRE RESCUE 2019 
Fire, emergency, rescue and search sectors 

Τομείς Πυρός, Διάσωσης, Έρευνας και Διαχείρισης Επειγουσών Καταστάσεων. 
  

             5.     ISAF SAFETY & HEALTH 2019 
8th International Occupational Safety and Health Exhibition. 

Τομείς Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας. 
  

http://www.isaffuari.com/en/exhibition-id/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://server67.mailstudio.gr/link.php?M=10980454&N=14518&L=4810&F=H


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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/enterprise-europe-network
http://www.enterprise-hellas.gr/
http://ec.europa.eu/enterprise/
http://europa.eu/agencies/executive_agencies/eaci/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/sme/
http://eesc.europa.eu/
http://ec.europa.eu/yourvoice/ebtp
http://www.ekt.gr/diglib
http://www.espa.gr/
http://www.antagonistikotita.gr/
http://www.infosoc.gr/
http://www.dytikiellada-peloponnisos-ionio.gr/
http://www.ependyseis.gr/
http://www.epimetol.gr/
http://www.etakcci.gr/


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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