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ΘΔΜΑΣΑ  ΔΠΗΚΑΗΡΟΣΖΣΑ 
 

«Σν Δπηκειεηήξην Αηησιναθαξλαλίαο ζηεξίδεη  

ηελ 2ε Αλαπηπμηαθή Έθζεζε Τπεξεζηψλ & Πξντφλησλ Γήκνπ Ηεξάο Πφιεσο 

Μεζνινγγίνπ» 

 

Σν Δπηκειεηήξην Αηησιναθαξλαλίαο ζε ζπλεξγαζία κε ην Γήκν Η.Π. Μεζνινγγίνπ, ηελ 

Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδνο, ην Γήκν Αγξηλίνπ, ην Γήκν Ναππαθηίαο, ηελ Ηεξά 

Μεηξφπνιε Αηησιίαο & Αθαξλαλίαο, ηνλ Δκπνξνβηνκεραληθφ χιινγν Μεζνινγγίνπ  

θαη ηελ Αηησιηθή Αλαπηπμηαθή δηνξγαλψλνπλ ηελ «2ε Αλαπηπμηαθή Έθζεζε Τπεξεζηψλ 

& Πξντφλησλ Γήκνπ Ηεξάο Πφιεσο Μεζνινγγίνπ» πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην ρψξν 

ηνπ Ληκαληνχ  Μεζνινγγίνπ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 22 επηεκβξίνπ έσο θαη 25 

επηεκβξίνπ 2017. 

Σν Δπηκειεηήξην Αηησιναθαξλαλίαο επηκέλνληαο ζηελ ζηξαηεγηθή ΜΑΕΗ, ΣΟΠΗΚΑ ΜΔ 

ΔΞΩΣΡΔΦΔΗΑ ζηεξίδεη έκπξαθηα γηα άιιε κηα θνξά ηεο θνηλέο Αλαπηπμηαθέο 

πξσηνβνπιίεο, ηνλ ζεκαληηθφηαην απηφ εθζεζηαθφ ζεζκφ, ηελ αλάπηπμε ηνπ ηφπνπ καο θαη 

ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Ννκνχ καο,  ζέηνληαο  σο ΒΑΗΚΟ ζθνπφ ηεο Έθζεζεο ηελ αλάδεημε 

ησλ πνηνηηθψλ πιενλεθηεκάησλ πνπ πξνζθέξνπλ νη ηνπηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηα πξντφληα  

ηνπο, ηε δηεχξπλζε ησλ εκπνξηθψλ δηαζπλδέζεσλ θαη ηελ θαηαμίσζε ηνπο ζηε ζπλείδεζε ηνπ 

Αηησιναθαξλάλα θαηαλαισηή θαη φρη κφλν.  

Βαζηθνί ζηφρνη ηεο έθζεζεο είλαη :  

1. Ζ αλάδεημε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαγσγή θαη κε ηελ πψιεζε παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ. 

2. Ζ αλάδεημε θαη ε πξνβνιή ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ηφπνπ καο θαη φρη 

κφλν. 

3. Ζ εμσζηξέθεηα ησλ πξντφλησλ ζε φιε ηε ρψξα θαη ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ. 

4. Ζ ηφλσζε ηεο αγνξάο. 



5. Ζ αχμεζε ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο θαη ε πξνβνιή ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηεο 

Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδνο. 

6. Ζ γλσξηκία θαη ε επηθνηλσλία φισλ ησλ επηρεηξεκαηηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο καο κε ζηφρν 

ηελ ζπλέξγεηα δξάζεσλ θαη πηζαλψλ clusters. 

7. Να δνζεί ε δπλαηφηεηα ζε θάζε επηζθέπηε επαγγεικαηία θαη ηδηψηε λα γεπηεί απφ 

θνληά ηα πξντφληα ηνπ Ννκνχ, λα ελεκεξσζεί αλαιπηηθά γηα ηα ζπγθξηηηθά 

πιενλεθηήκαηα ηνπο,  γλσξίδνληαο ηνπο ίδηνπο ηνπο παξαγσγνχο θαη λα αηζζαλζεί 

κέξνο ηεο παξάδνζεο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπ ηφπνπ καο.  

 

Γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηελ Έθζεζε, επηθνηλσλήζηε κε ηελ θα. 

Κσλζηαληαθφπνπινπ ζην 2631025561 &  6906667800  ή ζην e-mail: 

expomes2017@gmail.com. 

Γηα φινπο ηνπο αλσηέξνπο ιφγνπο αιιά θαη ζε κηα πξνζπάζεηα ηφλσζεο ηεο αγνξάο, θφληξα 

ζηεο νηθνλνκηθέο ζπγθπξίεο ηεο επνρήο, ζεσξνχκε ηελ ζπκκεηνρή φισλ ησλ επηρεηξήζεσλ 

ηνπ Ννκνχ απαξαίηεηε αλ φρη επηβεβιεκέλε. 

 

Πξφζθιεζε γηα επίζθεςε ζην πεξίπηεξν ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Αηησιναθαξλαλίαο  

ζηελ 82ε ΓΔΘ» 

Σν Δπηκειεηήξην Αηησιναθαξλαλίαο δελ ζα κπνξνχζε λα απνπζηάδεη απφ ην κεγάιν 

ξαληεβνχ ηεο 82εο ΓΔΘ, ζπκκεηέρνληαο γηα δεχηεξν ζπλερφκελν επί ζεηξά έηνο, ζηεξίδνληαο 

έκπξαθηα ηνλ ζεκαληηθφηαην απηφ εθζεζηαθφ ζεζκφ. 

Γίλνληαο ζπλέρεηα ζηηο δξάζεηο εμσζηξέθεηαο, ζε έλα πεξίπηεξν πνπ θαηαιακβάλεη 65 η.κ., 

ην Δπηκειεηήξην Αηησιναθαξλαλίαο ζε ζπλεξγαζία κε επηρεηξήζεηο κέιε ηνπ, θπξίσο ηνπ 

θιάδνπ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ,  ζηνρεχεη ζηε δπλακηθή παξνπζία ησλ Αηησιναθαξλαληθψλ 

πξντφλησλ, ζηε βειηίσζε ηνπ εμαγσγηθνχ πξνθίι ησλ ζπκκεηερφλησλ επηρεηξήζεσλ θαη ζηελ 

αλάπηπμε λέσλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπλεξγαζηψλ θαη κειινληηθψλ εμαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.  

Σν Δπηκειεηήξην Αηησιναθαξλαλίαο  ζαο πξνζθαιεί λα επηζθεθηείηε ην πεξίπηεξφ ηνπ πνπ 

ζα ιεηηνπξγεί ζην θηήξην 2, πεξίπηεξν 22, θαζ’φιε ηελ δηάξθεηα ηεο Έθζεζεο, απφ 9 σο 

θαη 17 επηεκβξίνπ 2017 ζηνλ θνηλφ εθζεζηαθφ ρψξν ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο 

Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο (θηήξην 2 & 3 ) καδί κε ηα ππφινηπα ζπκκεηέρνληα Δπηκειεηήξηα ηεο 

ρψξαο. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε 82ε ΓΔΘ ππνδέρεηαη σο ηηκψκελε ρψξα ηελ Κίλα, ζε κηα 

πξνζπάζεηα λα ζπλδέζεη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ ηερλνινγία ηεο 

ρψξαο καο κε ηελ κεγαιχηεξε αγνξά ηνπ θφζκνπ. 

ην πεξίπηεξφ καο εθζέηνπλ ηα πξντφληαο ηνπο νη θάησζη επηρεηξήζεηο κέιε ηνπ 

Δπηκειεηεξίνπ Αηησιναθαξλαλίαο :  

 Παζηφπνπινο ΑΔΒΔ – ΟΤΕΟ ΠΔΛΑΓΑ 

Παξαζθεπή θαη πψιεζε νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ. 

 Αθνί ηέθνπ & ΗΑ Δ.Δ.  

Παξαδνζηαθφ απγνηάξαρν & θαπληζηφ ρηαπφδη. 

 ηεξγηάλλε Γήκεηξα – Σδίθξεο Γαιαθηνθνκηθά 

Γαιαθηνθνκηθά Πξντφληα. 

 Κηήκα Κάθθαβνο ΗΚΔ  

Διαηνθνκηθά πξντφληα & Φπζηθφ Αλεπεμέξγαζην Αιάηη Μεζνινγγίνπ 

 XIROS ΑΛΑΣΗ ΜΔΟΛΟΓΓΗΟΤ ΗΚΔ 

Φπζηθφ Αλεπεμέξγαζην Αιάηη Μεζνινγγίνπ 

  Νηανπληάθεο ηπιηαλφο ηνπ Διεπζεξίνπ - Λεπθφο .Ν. 

Διαηνθνκηθά πξντφληα 

 

 

 

 

  

mailto:expomes2017@gmail.com


 

Νέν πξφγξακκα ηνπ ΟΑΔΓ γηα ηελ απαζρφιεζε 10.000 καθξνρξφληα αλέξγσλ 

Ξεθίλεζε ηελ Σξίηε 5 επηεκβξίνπ 2017 θαη ψξα 10.00 π.κ. ε ππνβνιή αηηήζεσλ γηα 

ζπκκεηνρή ζην λέν πξφγξακκα ηνπ ΟΑΔΓ γηα ηελ απαζρφιεζε 10.000 καθξνρξφληα 

αλέξγσλ ζε επηρεηξήζεηο, θνξείο θαη νξγαληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ, θαζψο θαη επηρεηξήζεσλ 

ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 

Ωθεινχκελνη ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη άλεξγνη ειηθίαο 55-67 εηψλ, εγγεγξακκέλνη ζην 

κεηξψν αλέξγσλ ηνπ ΟΑΔΓ, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ δψδεθα κελψλ. 

Γηθαηνχρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη νη επηρεηξήζεηο, θνξείο θαη νξγαληζκνί ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα, φπσο απηφο νξίδεηαη κε ην άξζξν 51 ηνπ Ν. 1892/1990 (Α’ 101) θαη νη επηρεηξήζεηο ηεο 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξψηνπ θαη δεπηέξνπ βαζκνχ (Γήκσλ θαη Πεξηθεξεηψλ) ηνπ Ν. 

3852/2010, πνπ αζθνχλ ηαθηηθά νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ έληαμε κίαο επηρείξεζεο ζην πξφγξακκα είλαη λα κελ 

έρεη πξνβεί ζε κείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξηκήλνπ πξηλ ηελ 

εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ζην πξφγξακκα.  

 

Ζ δηάξθεηα ηεο επηρνξήγεζεο νξίδεηαη ζηνπο δψδεθα κήλεο κε δπλαηφηεηα επέθηαζεο γηα 

επηπιένλ δψδεθα κήλεο, χζηεξα απφ αίηεζε πνπ ζα ππνβάιιεη ε δηθαηνχρνο επηρείξεζε. Σν 

χςνο ηεο επηρνξήγεζεο νξίδεηαη ζην 50% ηνπ κεληαίνπ κηζζνινγηθνχ θαη κε κηζζνινγηθνχ 

θφζηνπο ηνπ σθεινχκελνπ κε αλψηαην φξην ηα 600 επξψ κεληαίσο.  

 

Οη δηθαηνχρνη πνπ δηαζέηνπλ θσδηθνχο πξφζβαζεο ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ ΟΑΔΓ 

θαη πνπ επηζπκνχλ λα εληαρζνχλ ζην πξφγξακκα, εθφζνλ ππάξρνπλ θελέο ζέζεηο, 

ππνβάιινπλ ειεθηξνληθά ηελ αίηεζε ππαγσγήο- εληνιή θελήο ζέζεο- ππεχζπλε δήισζε, ε 

νπνία είλαη αλαξηεκέλε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Οξγαληζκνχ θαη ηελ απνζηέιινπλ κέζσ ηνπ 

ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθψλ αηηήζεσλ (http://ait.oaed.gr/) ζην ΚΠΑ2, ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ 

νπνίνπ ππάγνληαη, επηιέγνληαο απφ ηε ζρεηηθή ζηήιε. 

ηελ πεξίπησζε πνπ νη δηθαηνχρνη δελ είλαη πηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο ζηηο Ζιεθηξνληθέο 

Τπεξεζίεο ηνπ ΟΑΔΓ, ζα πξέπεη λα επηζθεθηνχλ ηελ Τπεξεζία ΚΠΑ2 ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο 

νπνίαο αλήθεη ε έδξα ή ην ππνθαηάζηεκα ηνπο φπνπ ζα πξνζιεθζεί ν σθεινχκελνο, 

πξνθεηκέλνπ λα παξαιάβνπλ θιεηδάξηζκν πξνζθνκίδνληαο ην θαηαζηαηηθφ επηρείξεζεο απφ 

φπνπ ζα πξνθχπηεη ε κεηνρηθή ή/θαη εηαηξηθή ζχλζεζή ηεο θαζψο θαη ην ΑΦΜ ηεο. 

Ζ αλσηέξσ δηαδηθαζία κπνξεί λα δηελεξγεζεί απφ λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν. ηε 

ζπλέρεηα ζα ππνβάινπλ ειεθηξνληθή αίηεζε γηα ηελ ππαγσγή ηνπο ζην πξφγξακκα.  

 

Οη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζην πξφγξακκα πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθφηεξα ζηε 

ζρεηηθή Γεκφζηα Πξφζθιεζε πνπ είλαη αλαξηεκέλε ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΟΑΔΓ 

(www.oaed.gr). 

 

 

 

 

 

http://ait.oaed.gr/
http://www.oaed.gr/


 

«Νέεο Τπεξεζίεο ησλ Δπηκειεηεξίσλ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο κέιε ηνπο» 

  

Σν Δπηκειεηήξην Αηησιναθαξλαλίαο επραξίζησο ελεκεξψλεη ηηο επηρεηξήζεηο - κέιε ηνπ γηα 

ηελ ελεξγνπνίεζε δπν λέσλ πξσηνπφξσλ ηερλνινγηθψλ ππεξεζηψλ, νη νπνίεο ζα 

πξνζθέξνπλ εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο ζηα κέιε ησλ Δπηκειεηεξίσλ, αλνίγνληάο ηνπο έηζη 

εχθνινπο δξφκνπο, ηφζν γηα ηε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο απφ θνηλνηηθά θαη άιια πξνγξάκκαηα 

φζν θαη γηα ηελ αλάπηπμή ηνπο ζηε ζχγρξνλε επνρή ηεο εθπαίδεπζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα 

Δπηκειεηήξηα ηεο ρψξαο, πεξλψληαο ζε λέα ηερλνινγηθή επνρή, κέζσ ηεο Κεληξηθήο 

Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο, δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηα κέιε ηνπο ζηελ 

Τπεξεζία Δχξεζεο Δπελδπηηθψλ Πξνγξακκάησλ θαζψο θαη ζηελ Τπεξεζία 

Ζιεθηξνληθήο (εμ απνζηάζεσο) Δθπαίδεπζεο. 

Ζ Τπεξεζία Δχξεζεο Δπελδπηηθψλ Πξνγξακκάησλ ζηνρεχεη ζηελ έγθπξε θαη έγθαηξε 

ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ επηρεηξήζεσλ ζρεηηθά κε ηα δηαζέζηκα ρξεκαηνδνηηθά 

κέζα. Πξφθεηηαη γηα κηα νινθιεξσκέλε δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα παξνρήο δηαδξαζηηθψλ 

ππεξεζηψλ (http://investmenttools.uhc.gr/ ), ζηελ νπνία νη επηρεηξήζεηο ζα κπνξνχλ λα 

αλαηξέρνπλ γηα λα αληινχλ φιεο ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο γηα φια ηα λέα επελδπηηθά 

πξνγξάκκαηα θαη πξνγξάκκαηα απαζρφιεζεο, φπσο θαη φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο έληαμήο 

ηνπο ζε απηά. Λφγσ ηεο δηαδξαζηηθφηεηαο ηεο πιαηθφξκαο, ν επηρεηξεκαηίαο-ρξήζηεο ζα 

έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εηζάγεη ζηελ πιαηθφξκα ην επηρεηξεκαηηθφ ηνπ πξνθίι θαη λα 

ελεκεξψλεηαη εμεηδηθεπκέλα γηα ηα πξνγξάκκαηα πνπ ηαηξηάδνπλ ζηελ επηρείξεζή ηνπ. 

εκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε αλάξηεζεο λέσλ επελδπηηθψλ πξνγξακκάησλ ην ζχζηεκα 

απηφκαηα αλαδεηεί, ηαπηνπνηεί θαη ζηε ζπλέρεηα ελεκεξψλεη θάζε ελδηαθεξφκελε επηρείξεζε.  

Ζ Τπεξεζία Ζιεθηξνληθήο (εμ απνζηάζεσο) Αζχγρξνλεο Δθπαίδεπζεο ηεο Κεληξηθήο 

Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ (http://elearning.uhc.gr /) ελζσκαηψλεη ζχγρξνλεο θαη θαηλνηφκεο 

κεζφδνπο, εμαζθαιίδνληαο ηελ ππνζηήξημε ηεο νκαιήο θαη απξφζθνπηεο ιεηηνπξγίαο θάζε 

επηρείξεζεο. Μέζσ ηεο ππεξεζίαο απηήο νη επηρεηξήζεηο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε 

ειεθηξνληθή βηβιηνζήθε, ζηελ νπνία έρεη αλαπηπρζεί κεγάινο αξηζκφο καζεκάησλ 

αζχγρξνλεο ηειεθαηάξηηζεο. χληνκα, ε ειεθηξνληθή βηβιηνζήθε ηεο ΚΔΔ ζα εκπινπηηζηεί κε 

λέα καζήκαηα θαη παξάιιεια ζα ιεηηνπξγήζεη Web TV Channel, ζην νπνίν δηαθεθξηκέλνη 

Δθπαηδεπηέο, Δκπεηξνγλψκνλεο, Καζεγεηέο Παλεπηζηεκίσλ θ.α. ζα παξνπζηάδνπλ live 

ελεκεξσηηθέο εθπνκπέο πνπ ζα αθνξνχλ ζε ζέκαηα ηεο επηθαηξφηεηαο, ηα νπνία 

απαζρνινχλ ηελ επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα.  

Ο θάζε ρξήζηεο ηεο πιαηθφξκαο ηειεθαηάξηηζεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζήζεη ηα 

καζήκαηα πνπ επηζπκεί, φπνηε εθείλνο ην επηζπκεί, απφ νπνηαδήπνηε ζπζθεπή κε πξφζβαζε 

ζην δηαδίθηπν.  

Σα νηθνλνκηθά ελήκεξα κέιε ζα έρνπλ πξφζβαζε ζε φια ηα καζήκαηα, θάζε θαηεγνξίαο, 

αλεμάξηεηα κε ην αλ ηα καζήκαηα απηά ηνπο ελδηαθέξνπλ επαγγεικαηηθά ή πξνζσπηθά. 

Άιισζηε έρεη παξαηεξεζεί φηη νη επηρεηξήζεηο πνπ επηηξέπνπλ ηελ πξφζβαζε ζε πνιχηηκα 

εθπαηδεπηηθά ζέκαηα ζην πξνζσπηθφ ηνπο, απνιακβάλνπλ κεγαιχηεξε αθνζίσζε απφ 

απηνχο ηνπο εξγαδνκέλνπο, νη νπνίνη ληψζνπλ πην νινθιεξσκέλνη ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπο. 

Σέινο, είλαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθφ πσο ηα ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ ή νη ίδηνη νη 

επηρεηξεκαηίεο ζα κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κέζσ ηεο πιαηθφξκαο εθπαίδεπζεο κε άιινπο, 

νη νπνίνη επίζεο παξαθνινπζνχλ ηα ίδηα καζήκαηα θαη ζπκκεηέρνπλ ζηα ίδηα ηκήκαηα, λα 

αληαιιάζζνπλ απφςεηο θαη εκπεηξίεο θαη λα δεκηνπξγείηαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν έλα «δίθηπν» 

επαγγεικαηηψλ κε θνηλνχο ζηφρνπο θαη αλεζπρίεο. 

 

http://investmenttools.uhc.gr/
http://elearning.uhc.gr/


ΔΣΔπ: 400 εθαη. γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ 

 

Γεχηεξν Πξφγξακκα Δλίζρπζεο ηεο Υξεκαηνδφηεζεο ηνπ Δμσηεξηθνχ Δκπνξίνπ (Trade 

Finance Facility – TFF), χςνπο 400 εθαη. επξψ, γηα ηελ Διιάδα, ελεξγνπνίεζε ε Δπξσπατθή 

Σξάπεδα Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ). 

Όπσο αλαθέξεηαη ζε ζρεηηθή αλαθνίλσζε, ην πξφγξακκα ζα βνεζήζεη ηηο ειιεληθέο κηθξέο 

θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο λα απμήζνπλ ηηο εμαγσγέο ηνπο θαη λα εμαζθαιίζνπλ ηηο εηζαγσγέο 

πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ αλάπηπμή ηνπο. 

ην πιαίζην απηνχ ηνπ δεχηεξνπ πξνγξάκκαηνο, ε ΔΣΔπ ζα παξέρεη εγγπήζεηο γηα ελέγγπεο 

πηζηψζεηο, ρξεκαηννηθνλνκηθέο εγγπήζεηο θαη άιια πξντφληα ρξεκαηνδφηεζεο εκπνξηθψλ 

ζπλαιιαγψλ πνπ εθδίδνληαη απφ ειιεληθέο ηξάπεδεο. 

Ζ εγγχεζε ηεο ΔΣΔπ ζα παξέρεη ζηνπο πειάηεο ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ζην εμσηεξηθφ ηε 

δηαζθάιηζε φηη νη νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζε απηά ηα κέζα εκπνξηθήο 

ρξεκαηνδφηεζεο ζα ηθαλνπνηνχληαη. 

Μηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο θαζψο θαη επηρεηξήζεηο κεζαίαο θεθαιαηνπνίεζεο απφ φιε 

ηελ Διιάδα κπνξνχλ λα ιάβνπλ ελίζρπζε γηα ηηο εκπνξηθέο θαη εμαγσγηθέο ηνπο ζπλαιιαγέο, 

γηα κέγηζηε δηάξθεηα ηξηψλ εηψλ. 

Σν πξφγξακκα ζα παξέρεη επίζεο εγγπήζεηο γηα εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαιήο εθηέιεζεο 

εθδηδφκελεο γηα ινγαξηαζκφ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ. Απηφ ζα βνεζήζεη ηηο ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο λα ζπκκεηέρνπλ ζε εγρψξηνπο θαη δηεζλείο δηαγσληζκνχο. 

Ο Jonathan Taylor, Αληηπξφεδξνο ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ αξκφδηνο γηα ηηο 

ρξεκαηνδνηήζεηο ηεο ΔΣΔπ ζηελ Διιάδα, δήισζε ζρεηηθά: "Δίκαη επηπρήο πνπ βξίζθνκαη 

ζήκεξα ζηε Αζήλα γηα ηα εγθαίληα ηνπ δεχηεξνπ πξνγξάκκαηνο ηεο ΔΣΔπ γηα ηελ ελίζρπζε 

ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ ζηελ Διιάδα. 

Σν δηεζλέο εκπφξην κπνξεί λα ζπκβάιεη θαζνξηζηηθά ζηελ ελδπλάκσζε ηεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο. Απηφ ην δεχηεξν Πξφγξακκα Δλίζρπζεο ηεο 

Υξεκαηνδφηεζεο ηνπ Δμσηεξηθνχ Δκπνξίνπ ζα βνεζήζεη ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο λα 

αληηκεησπίζνπλ ηνλ αληαγσληζκφ θαη λα θεξδίζνπλ λένπο πειάηεο ζηε δηεζλή αγνξά". 

Σν δεχηεξν Πξφγξακκα Δλίζρπζεο ηεο Υξεκαηνδφηεζεο ηνπ Δμσηεξηθνχ Δκπνξίνπ 

εγθαηληάζηεθε ζηελ Αζήλα, ζην πιαίζην ζεκαληηθνχ ζπλεδξίνπ ζην νπνίν εθθψλεζαλ νκηιίεο 

ν Αληηπξφεδξνο ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ Jonathan Taylor θαη ν 

Αλαπιεξσηήο Τπνπξγφο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο ηεο Διιάδνο Αιέμεο Xαξίηζεο. 



Απηή ε ζπλάληεζε πςεινχ επηπέδνπ, πνπ δηήξθεζε κηζή εκέξα, ζπγθέληξσζε 

εθπξνζψπνπο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ θαη εγρψξησλ θαη δηεζλψλ ηξαπεδψλ, νη νπνίνη 

ζπδήηεζαλ ηα δηδάγκαηα πνπ έρνπλ πξνθχςεη κέρξη ζηηγκήο απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ πξψηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη ηηο βειηηψζεηο πνπ πεξηέρεη ην λέν πξφγξακκα. Οη ζπκκεηέρνληεο 

εμέηαζαλ επίζεο ην θιίκα πνπ επηθξαηεί ζήκεξα γηα ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο φζνλ αθνξά 

ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ, θαη ην πψο κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ λέεο 

εκπνξηθέο επθαηξίεο γηα ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο. 

Σν λέν Πξφγξακκα Δλίζρπζεο ηεο Υξεκαηνδφηεζεο ηνπ Δμσηεξηθνχ Δκπνξίνπ παξέρεη 

εγγπήζεηο ζπλνιηθνχ χςνπο κέρξη 400 εθαη. επξψ γηα ηελ θάιπςε πξντφλησλ 

ρξεκαηνδφηεζεο εηζαγσγψλ θαη εμαγσγψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ δαλείσλ γηα θεθάιαην 

θίλεζεο) ππέξ ειιεληθψλ ΜΜΔ θαη επηρεηξήζεσλ κεζαίαο θεθαιαηνπνίεζεο. 

Σν πξφγξακκα πξνζθέξεη ζηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο ηε δπλαηφηεηα λα παξέρνπλ ππεξεζίεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ ζε ειιεληθέο ΜΜΔ θαη επηρεηξήζεηο κεζαίαο 

θεθαιαηνπνίεζεο ζε κηα πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ππάξρνπλ κφλν ιίγεο δηαζέζηκεο εκπνξηθέο 

πηζησηηθέο γξακκέο κε βεβαηνχζεο ηξάπεδεο. 

Ζ ζηήξημε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ κπνξεί λα έρεη πνιχ ζεκαληηθή 

επίδξαζε ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία: νη κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο ζηεξίδνληαη ζηηο 

ηξάπεδεο γηα λα εμαζθαιίζνπλ θεθάιαην θίλεζεο γηα ηηο εηζαγσγέο θαη εμαγσγέο ηνπο θαη/ή 

γηα ηελ αλάιεςε ησλ θηλδχλσλ πιεξσκήο, αληηζπκβαιινκέλνπ θαη κεηαθνξάο, ησλ 

πνιηηηθψλ θαη ζπλαιιαγκαηηθψλ θηλδχλσλ θαη φισλ ησλ άιισλ θηλδχλσλ πνπ ελέρνπλ νη 

ζπλαιιαγέο εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ. 

Σν λέν Πξφγξακκα Δλίζρπζεο ηεο Υξεκαηνδφηεζεο ηνπ Δμσηεξηθνχ Δκπνξίνπ δηαδέρεηαη ην 

πξψην πξφγξακκα απηνχ ηνπ ηχπνπ, ην νπνίν είρε ζεζπηζηεί ην 2013 θαη έιεμε ην 2016 θαη 

ηνπ νπνίνπ ε επηηπρία αλαγλσξίζηεθε απφ φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Σν πξψην πξφγξακκα 

θάιπςε ζπλαιιαγέο ζπλνιηθνχ χςνπο ηεο ηάμεο ησλ 400 εθαη. επξψ. 

Διαηφιαδν κηαο ρξήζεο ζηα ηξαπέδηα ησλ εζηηαηφξησλ απφ 01.01.2018 

Τπνρξεσηηθά ζε ζπζθεπαζία κίαο ρξήζεο ζα δηαηίζεηαη ην ειαηφιαδν ζηα εζηηαηφξηα απφ ην 

λέν έηνο, «αθήλνληαο» ζην παξειζφλ ηα θαηά θχξην ιφγν γπάιηλα θηαιίδηα πνπ έρνπκε 

ζπλεζίζεη λα βιέπνπκε ζηα ηξαπέδηα ησλ εζηηαηνξίσλ. Απηφ νξίδεηαη ζηνπο λένπο θαλφλεο 

Γηαθίλεζεο θαη Δκπνξίαο Πξντφλησλ θαη Παξνρήο Τπεξεζηψλ (ΓΗΔΠΠΤ) πνπ έρεη 

επεμεξγαζηεί ην ππνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο. χκθσλα κε πιεξνθνξίεο, ε λέα 

απηή ξχζκηζε έρεη πξνηαζεί απφ ηνπο θνξείο ηεο αγνξάο, θαζψο θξίλεηαη απαξαίηεηε ε 

ρξήζε ζηνπο ρψξνπο καδηθήο εζηίαζεο κε επαλαρξεζηκνπνηνχκελσλ, κηθξψλ ζπζθεπαζηψλ 

ειαηφιαδνπ πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ηφζν ε πνηφηεηα ηνπ εζληθνχ καο πξντφληνο, φζν 

θαη ε πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ κε παξάιιειε πξνβνιή - ελεκέξσζε - εθπαίδεπζε ηεο 

ρξήζεο ηνπο. πγθεθξηκέλα, φπσο πξνβιέπεηαη ζηνπο ΓΗΔΠΠΤ, απφ ηελ 1-1-2018 ην θάζε 

είδνπο έιαην πνπ πξννξίδεηαη ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή γηα επηηξαπέδηα ρξήζε, θαηφπηλ ηνπ 

ζηαδίνπ ηεο παξαζθεπήο ηνπ γεχκαηνο ζηελ θνπδίλα ησλ θαηαζηεκάησλ, πξέπεη λα 

δηαηίζεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν κέζσ ζθξαγηζκέλσλ κε επαλαγεκηδφκελσλ ζπζθεπαζηψλ ή 

ζπζθεπαζηψλ κηαο ρξήζεο πνπ ζα δηαηίζεληαη απφ ην θαηάζηεκα θαη ζα θέξνπλ ηηο 

απαηηνχκελεο επηζεκάλζεηο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα εζληθή θαη ελσζηαθή λνκνζεζία. 

Μάιηζηα, γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο πξνβιέπεηαη θαη απζηεξφ 

πξφζηηκν χςνπο 500 επξψ αλά παξάβαζε. ηελ ίδηα θαηεχζπλζε, νη λένη ΓΗΔΠΠΤ 

πξνβιέπνπλ ππνρξεσηηθά ηελ πψιεζε (απφ ηα αξηνπνηεία, πξαηήξηα άξηνπ θ.ά.) ηνπ 

θξέζθνπ ςσκηνχ θαη ησλ ινηπψλ αξηνζθεπαζκάησλ ζε ζπζθεπαζία. Πάιη επί ηνπ άξηνπ 

πξνβιέπεηαη φηη πξντφληα αξηνπνηίαο πνπ δελ απνηεινχλ θξέζθν άξην (δειαδή απφ 

θαηεςπγκέλε δχκε) ζην εμήο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζε ρψξνπο πνπ δηαρσξίδνληαη απφ 

ηνπο ρψξνπο ςεζίκαηνο θαη πψιεζεο θξέζθνπ άξηνπ. 



 

Καλνληζκνί απνλνκήο Διιεληθνχ ήκαηνο γηα ιάδη – ειηέο 

 

Αλαξηήζεθαλ ζηε Γηαχγεηα νη Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο κε ηνπο Καλνληζκνχο Απνλνκήο 

Διιεληθνχ ήκαηνο γηα ην εμαηξεηηθφ παξζέλν θαη παξζέλν ειαηφιαδν θαη γηα ηηο επηηξαπέδηεο 

ειηέο. 

Οη απνθάζεηο ππεγξάθεζαλ απφ ηνπο ππνπξγνχο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, Γεκήηξε 

Παπαδεκεηξίνπ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, Βαγγέιε Απνζηφινπ.  

Ο ΔΛΓΟ - ΓΖΜΖΣΡΑ είλαη ν θνξέαο πνπ ζα απνλέκεη ην Διιεληθφ ήκα ζην εμαηξεηηθφ 

παξζέλν θαη παξζέλν ειαηφιαδν, αιιά θαη ζηηο επηηξαπέδηεο ειηέο  ζχκθσλα κε ηηο δχν 

αληίζηνηρνπο θαλνληζκνχο πνπ πξφζθαηα δεκνζηεχηεθαλ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβέξλεζεο  θαη νξίδνπλ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο κηαο επηρείξεζεο ζηε 

δηαδηθαζία γηα ηελ απφθηεζή ηνπ, φζν θαη ην εηήζην ηέινο ρξήζεο ηνπο.  

θνπφο ηνπ Διιεληθνχ ήκαηνο, πνπ είλαη ην επίζεκν ζήκα ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο είλαη ε 

εδξαίσζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ θαηαλαισηψλ ζηα πξντφληα πνπ δειψλνληαη ειιεληθά θαη ε 

απνθπγή θαηλνκέλσλ παξαπιάλεζεο ηνπο, ε πξνζηαζία ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ 

παξαγσγψλ απφ απνκηκήζεηο θαη αζέκηην αληαγσληζκφ, θαζψο θαη ε ελίζρπζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ. 

Σα ζρέδηα ησλ δχν Καλνληζκψλ Απνλνκήο Διιεληθνχ ήκαηνο ηφζν ζην εμαηξεηηθφ παξζέλν 

θαη παξζέλν ειαηφιαδν, φζν θαη ζηηο επηηξαπέδηεο ειηέο εθπφλεζε ν ΔΛΓΟ - ΓΖΜΖΣΡΑ κε ηε 

ζπκβνιή Σερληθήο Δπηηξνπήο απφ εθπξνζψπνπο θνξέσλ παξαγσγήο, έξεπλαο, επηζηήκεο, 

θξαηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ζπιινγηθψλ νξγάλσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηνλ ηνκέα απηφ. 

Οη επηρεηξήζεηο πνπ είλαη πηζηνπνηεκέλεο θαη θαηαρσξηζκέλεο ζην «Μεηξψν εγθεθξηκέλσλ 

επηρεηξήζεσλ θαη δηθαηνχρσλ ρξήζεσο ησλ ελδείμεσλ Π.Ο.Π./Π.Γ.Δ.» πνπ ηεξεί ν ΔΛΓΟ-

ΓΖΜΖΣΡΑ γηα ηελ παξαγσγή ή/θαη ζπζθεπαζία ή/θαη εκπνξία πξντφλησλ Π.Ο.Π. ή Π.Γ.Δ, 

θαηαρσξίδνληαη απηνδίθαηα ζην Μεηξψν θαη δηθαηνχληαη ηε ρξήζε ηνπ Διιεληθνχ ήκαηνο, 

κεηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ηνπο κε φζα πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 

192 ηνπ Ν.4072/2012. 

 Γείηε νιφθιεξε ηελ απφθαζε γηα ηηο επηηξαπέδηεο ειηέο 

Γείηε νιφθιεξε ηελ απφθαζε γηα ην εμαηξεηηθά παξζέλν θαη παξζέλν ειαηφιαδν. 

http://www.elgo.gr/images/events/_PDF/Kanonismos_gia_epitrapezies_elies.pdf
http://www.elgo.gr/images/events/_PDF/Kanonismos_gia_eksairetika_partheno_elaiolado.pdf


Οη ρψξεο πνπ απνηεινχλ εχθνξν έδαθνο γηα εμαγσγέο βηνινγηθψλ πξντφλησλ 

 

Ζ απμεκέλε θαηαλάισζε βηνινγηθψλ πξντφλησλ ζε θάπνηεο ρψξεο, ηηο έρνπλ θαηαζηήζεη 

πξννξηζκνχο-ζηφρνπο γηα ηνπο εμαγσγείο ηξίησλ ρσξψλ. Οη ρψξεο απηέο αλαδεηνχλ 

ζπγθεθξηκέλα πξντφληα, ηα νπνία είηε δελ παξάγνπλ, είηε δελ κπνξνχλ λα θαιχςνπλ κέζσ 

ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε απνηειεί έλαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ παίθηε 

ζηελ παγθφζκηα αγνξά βηνινγηθψλ ηξνθίκσλ θαη αλακθίβνια έλαλ απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο 

εμαγσγείο θαη εηζαγσγείο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν. 

Με βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ Δξεπλεηηθνχ Ηλζηηηνχηνπ Βηνινγηθήο Παξαγσγήο (FiBL), παξαθάησ 

παξνπζηάδνληαη νη ρψξεο θαη ηα βηνινγηθά πξντφληα πνπ, ιφγσ απμεκέλεο δήηεζεο, 

επηδεηνχλ λα θαιχςνπλ κέζσ εηζαγσγψλ. 

Πνηεο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ δεηνχλ πξντφληα 

Ηηαιία  

Οη εηζαγσγείο ηεο Ηηαιίαο δειψλνπλ φηη, ηα επφκελα ρξφληα, νη εηζαγσγέο βηνινγηθψλ 

πξντφλησλ ζηε ρψξα ζα απμεζνχλ, ηδίσο εθείλσλ ησλ πξντφλησλ γηα ηα νπνία ε δήηεζε 

ππεξβαίλεη ηελ εγρψξηα παξαγσγή, φπσο θξεκκχδηα, θαξφηα, παηάηεο, πηπεξηέο, αγγνχξηα, 

κειηηδάλεο, καξνχιηα, ιαραληθά, αθηηλίδηα, κήια, αριάδηα θαη πεπφληα. Δπίζεο, ε Ηηαιία 

θαίλεηαη λα αλαδεηά θαη ηξνπηθά θξνχηα ηα νπνία δελ παξάγεη, φπσο αλαλάδεο, κάλγθν, 

αβνθάλην θαη θαξχδεο. 

Γεξκαλία  

Ζ Γεξκαλία απνηειεί έλαλ απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο εηζαγσγείο βηνινγηθψλ πξντφλησλ. Οη 

θχξηεο θαηεγνξίεο βηνινγηθψλ εηζαγσγψλ είλαη ηα θξνχηα θαη ηα ιαραληθά, ην γάια, ην 

γηανχξηη θαη γεληθά ηα γαιαθηνθνκηθά πξντφληα, ην βνχηπξν, ηα αβγά, ην ρνηξηλφ θαη ηα 

δεκεηξηαθά. 

Γαλία  

Ζ Γαλία ραξαθηεξίδεηαη σο κηα ρψξα αλνηρηή ζηηο εηζαγσγέο. Σα βαζηθά βηνινγηθά πξντφληα 

πνπ εηζάγεη είλαη ηα γαιαθηνθνκηθά, ηα νπσξνθεπεπηηθά, ηα δεκεηξηαθά θαη ηα πξντφληα 

δεκεηξηαθψλ, ην θξέαο θαη ηα αβγά. 

 

Διβεηία  

Οη θχξηεο εηζαγσγέο βηνινγηθψλ πξντφλησλ ζηελ Διβεηία είλαη ην θξαζί, ηα ηπξηά, ν θαπλφο, 

ηα αιθννινχρα θαη κε αιθννινχρα πνηά, θαζψο θαη ην ζηηάξη. 



 

Γαιιία 

Σα βηνινγηθά πξντφληα πνπ θαηαγξάθνπλ ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ εηζαγσγψλ ζηε Γαιιία 

είλαη ηα θξνχηα, ηα ιαραληθά θαη ηα ηπξηά. 

Νέα Εειαλδία  

Σελ ίδηα θαηεγνξία πξντφλησλ κε απηή ηεο Γαιιίαο πξνηηκά θαη ε Νέα Εειαλδία, δειαδή 

θξνχηα θαη ιαραληθά. 

Ζλσκέλν Βαζίιεην  

Οη θχξηεο εηζαγσγέο βηνινγηθψλ ηξνθίκσλ ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην είλαη ην θξαζί, ην ηπξί, ην 

θξέαο πνπιεξηθψλ θαη ην βφεην θξέαο. 

Κίλα  

Σα βηνινγηθά πξντφληα πνπ αλαδεηά ε Κίλα είλαη ην πξφβεην θαη βφεην θξέαο, ηα θεπεπηηθά, 

ηα γαιαθηνθνκηθά πξντφληα θαη ην θξαζί. 

ΖΠΑ 

Δλδηαθέξνλ γηα εηζαγσγέο βηνινγηθψλ πξντφλησλ παξνπζηάδνπλ θαη νη ΖΠΑ, πνπ απνηεινχλ 

ηελ θπξίαξρε αγνξά, κε θχθιν εξγαζηψλ πνπ αγγίδεη ηα 35,7 δηζ. επξψ. χκθσλα κε ηα 

ζηνηρεία ηνπ Ακεξηθαληθνχ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο (USDA), νη ΖΠΑ ελδηαθέξνληαη γηα παξζέλν 

θαη έμηξα παξζέλν ειαηφιαδν, ζθιεξφ ζηηάξη, ξχδη, θξαζί, κήια θαη ακχγδαια. Σν έμηξα 

παξζέλν ειαηφιαδν παξνπζηάδεη ηηο πεξηζζφηεξεο εηζαγσγέο απφ ηα πξντφληα πνπ 

αλαθέξζεθαλ. 

Καηά θεθαιήλ θαηαλάισζε θαη θαλάιηα δηαλνκήο 

Οη κεγαιχηεξνη ππνζηεξηθηέο ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ, ζχκθσλα κε ηνλ FiBL, είλαη 

νη Διβεηνί, αθνχ θαηαλαιψλνπλ 262 επξψ ην άηνκν ηνλ ρξφλν ζε βηνινγηθά πξντφληα. 

Αθνινπζνχλ νη Γαλνί, κε 191 επξψ, θαη νη νπεδνί, κε 177 επξψ. Αμίδεη λα ηνληζηεί, πσο ε 

κέζε θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ήηαλ 53,7 επξψ ην 2015. Σν πνζφ 

απηφ αθνινπζεί αλνδηθή πνξεία απφ ην 2000 (13,4 επξψ). 

Σα ζηνηρεία ηνπ FiBL θαηαδεηθλχνπλ θαη ηα θαλάιηα δηαλνκήο, ηα νπνία επηιέγνπλ νη 

θαηαλαισηέο ζε Γαιιία, Γεξκαλία, Ηηαιία θαη Ζλ. Βαζίιεην. Με βάζε ηα ζηνηρεία, ηα δίθηπα 

ιηαληθήο πνπ πσινχλ ηφζν ηα ζπκβαηηθά φζν θαη ηα βηνινγηθά πξντφληα ζε εηδηθά ξάθηα, είλαη 

ε πξψηε επηινγή ησλ θαηαλαισηψλ ζηηο παξαπάλσ ρψξεο. Αθνινπζνχλ ηα θαηαζηήκαηα 

ιηαληθήο απνθιεηζηηθά βηνινγηθψλ πξντφλησλ. Σξίηε επηινγή ησλ θαηαλαισηψλ είλαη νη 

απεπζείαο πσιήζεηο. 

Άλνημαλ πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο απφ απηέο πνπ έθιεηζαλ ην πξψην εμάκελν ηνπ 

2017. 

ε ζεηηθφ ηζνδχγην επέζηξεςε ε επηρεηξεκαηηθφηεηα, ζην πξψην εμάκελν ηνπ 2017 αθνχ 

ζχκθσλα κε ζηνηρεία απφ ην Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν, άλνημαλ 2.246 επηρεηξήζεηο 

πεξηζζφηεξεο απφ απηέο πνπ θαηέβαζαλ «ξνιά». χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ ΓΔΜΖ, ζηνπο 

πξψηνπο έμη κήλεο ηνπ έηνπο ζπζηάζεθαλ 16.384 επηρεηξήζεηο ελψ ην ίδην δηάζηεκα 

δηαγξάθεθαλ απφ ην κεηξψν 14.138 εηαηξείεο. Οη πεξηζζφηεξεο ζπζηάζεηο θαηαγξάθνληαη 

ηνλ Μάξηην φπνπ νη ελάξμεηο έθζαζαλ ηηο 3.437 ελψ νη πεξηζζφηεξεο δηαγξαθέο εληνπίδνληαη 

ηνλ Ηαλνπάξην πνπ αλήιζαλ ζε 3.307, θαζψο πνιινί έζπεπζαλ λα θιείζνπλ ηα βηβιία ηνπο 

γηα λα απνθχγνπλ ηηο επηβαξχλζεηο πνπ έθεξαλ απφ ηηο αξρέο ηνπ ρξφλνπ νη αιιαγέο ζηηο 

αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο. Ωζηφζν ζηα ρξφληα ηεο θξίζεο, θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ην 2012 κέρξη 



θαη ζήκεξα ην ηζνδχγην ζπζηάζεσλ/δηαγξαθψλ είλαη αξλεηηθφ θαζψο ηα «ινπθέηα» ζηελ 

αγνξά κπαίλνπλ ην έλα κεηά ην άιιν. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία, ηα ηειεπηαία 5,5 ρξφληα 

έθαλαλ έλαξμε εξγαζηψλ 450.669 εηαηξείεο (θπζηθά πξφζσπα θαη λνκηθά πξφζσπα/λνκηθέο 

νληφηεηεο) φηαλ ην ίδην δηάζηεκα δηέθνςαλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο 507.983 εηαηξείεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ζε έλαξμε εξγαζηψλ πξνρψξεζαλ 367.271 θπζηθά πξφζσπα θαη 83.398 

λνκηθά πξφζσπα ελψ ηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα δηέθνςαλ 439.039 θπζηθά 

πξφζσπα θαη 68.944 λνκηθά πξφζσπα. Ζ κνλαδηθή λνκηθή κνξθή πνπ γλσξίδεη άλζηζε είλαη 

ε Ηδησηηθή Κεθαιαηνπρηθή Δηαηξεία – ΗΚΔ, γλσζηή θαη σο εηαηξεία ηνπ 1 επξψ. Απφ ην 2012 

κέρξη ζήκεξα έρνπλ ζπζηαζεί 10.424 ΗΚΔ θαη έρνπλ δηαθφςεη ηε ιεηηνπξγία ηνπο κφιηο 1.010. 

Δπίζεο ηδξχζεθαλ 8.120 κνλνπξφζσπεο ΗΚΔ φηαλ ην ίδην δηάζηεκα έθαλαλ παχζε εξγαζηψλ 

κφιηο 700 εηαηξείεο. 

Αιιαγέο θαη ζην ζχζηεκα ηρλειαζηκνηεηαο ηνπ κειηνχ. 

Πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ νη αζξφεο «ειιελνπνηήζεηο» κειηνχ, ζηνπο θαλφλεο 

Γηαθίλεζεο θαη Δκπνξίαο Πξντφλησλ θαη Παξνρήο Τπεξεζηψλ (ΓΗΔΠΠΤ) πνπ έρεη 

επεμεξγαζηεί ην ππνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, πξνβιέπεηαη θαη ε εθαξκνγή 

ζπζηήκαηνο ηρλειαζηκφηεηαο. ην πιαίζην απηφ, φζνη εηζάγνπλ ή παξαιακβάλνπλ πνζφηεηα 

κειηνχ πξνο εκπνξία θαη δηαθίλεζε, ππνρξενχληαη λα γλσζηνπνηνχλ εληφο 10 εκεξψλ ζηε 

Γηεχζπλζε Θεζκηθψλ Ρπζκίζεσλ θαη Δπνπηείαο Αγνξάο Πξντφλησλ θαη Τπεξεζηψλ ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή ηνπ ππνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη 

Αλάπηπμεο ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε (e-mail) epopteia-agoras@gge.gr ηα παξαθάησ 

ζηνηρεία: 

 

Α. Σελ παξαιεθζείζα πνζφηεηα κειηνχ θαη επηζπλαπηφκελα ηα αληίγξαθα ησλ ζρεηηθψλ 

παξαζηαηηθψλ αγνξάο. 

 

Β. Σελ νλνκαζία ηνπ κειηνχ, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 67 ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ - 

Πνηψλ. 

 

Γ. Σνλ αξηζκφ, ην είδνο θαη ην βάξνο ηεο ζπζθεπαζίαο (π.ρ. 5 ζηδεξά βαξέιηα ησλ 300 

θηιψλ). 

 

Γ. Σε ρψξα πξνέιεπζεο φπνπ έγηλε ε ζπγθνκηδή ηνπ κειηνχ. 

 

Ζ ππνβνιή ηεο γλσζηνπνίεζεο επηβεβαηψλεηαη κε ηελ απνζηνιή απφ ηε Γηεχζπλζε 

Θεζκηθψλ Ρπζκίζεσλ θαη Δπνπηείαο Αγνξάο Πξντφλησλ θαη Τπεξεζηψλ ζην δηαθηλεηή κειηνχ 

ηνπ αξηζκνχ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο ηεο. Ζ επηβεβαίσζε θπιάζζεηαη απφ ηνπο δηαθηλεηέο 

γηα δχν έηε θαη επηδεηθλχεηαη ζηνπο ειεγθηέο εθφζνλ δεηεζεί. Οη δηαθηλεηέο κειηνχ 

ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ βηβιίν ζε έληππε ή ειεθηξνληθή κνξθή, ζην νπνίν λα 

θαηαρσξνχληαη νη εηζαγσγέο θαη νη εμαγσγέο κειηνχ θαηά είδνο, πνζφηεηα, αμία θαη ρψξα 

πξνέιεπζεο φπνπ έγηλε ε ζπγθνκηδή ηνπ κειηνχ ή ε αληίζηνηρε έλδεημε ηνπ παξαζηαηηθνχ 

παξαιαβήο πξνθεηκέλνπ γηα κέιη πνπ πξνέξρεηαη απφ άιιν θξάηνο - κέινο ηεο Δ.Δ. Απφ ηελ 

ηήξεζε ηέηνηνπ βηβιίνπ απαιιάζζνληαη νη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο κπνξνχλ λα αλαζχξνπλ ηα 

παξαπάλσ ζηνηρεία απφ ην ζχζηεκα ηρλειαζηκφηεηαο ή απφ νπνηνδήπνηε πξφγξακκα 

εκπνξηθήο θαηαρψξηζεο/δηαρείξηζεο ζηνηρείσλ εθαξκφδνπλ. ηελ πεξίπησζε κε ηήξεζεο 

ησλ παξαπάλσ πξνυπνζέζεσλ, κπνξεί λα ππνβιεζεί πξφζηηκν χςνπο έσο θαη 10.000 

επξψ. 



 

Γξάζε 4.2.2. «Μεηαπνίεζε, Δκπφξηα & Αλάπηπμε Γεσξγηθψλ πξντφλησλ» 

Γεκνζηεχηεθε ε 1ε Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ 

ζηήξημεο γηα επελδχζεηο ζηε Γξάζε 4.2.2. «Μεηαπνίεζε , εκπνξία ή θαη αλάπηπμε 

γεσξγηθψλ πξντφλησλ κε ηειηθφ πξντφλ εθηφο ηνπ Παξαξηήκαηνο Η ηεο πλζήθεο γηα ηε 

Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (κε γεσξγηθφ πξντφλ ) ηνπ ΠΑΑ 2014-202». 

Δληζρχνληαη θιάδνη φπσο : Δπεμεξγαζία θαπλνχ, Επζνπνηία , ππξελειαηνπξγεία, παξαγσγή 

πξντφλησλ θνζκεηνινγίαο θαη δηαηξνθήο, παξαπξντφλησλ, ππνιεηκκάησλ θαη απνξξηκκάησλ 

βηνκεραληθψλ εηδψλ δηαηξνθήο θ.α. κε πνζνζηφ έσο 50%. Ζ ππνβνιή ησλ ειεθηξνληθψλ 

αηηήζεσλ ζηήξημεο θαη θαθέισλ ππνςεθηφηεηαο ζην ΠΚΔ μεθηλά ηελ 13ε Ηνπιίνπ 2017 θαη 

ιήγεη ηελ 12ε Οθησβξίνπ 2017. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ελεκεξσζνχλ απφ ηνλ 

δηαδηθηπαθφ ηφπν :  www.agrotikianaptixi.gr   θαη  www.minagric.gr  θαη λα απνζηείινπλ ηα 

εξσηήκαηά ηνπο ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε  me22u174@minagric.gr  .Γηα δεηήκαηα πνπ 

αθνξνχλ  ηε ρξήζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ΠΚΔ , νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα 

απνζηέιινπλ ηα εξσηήκαηά ηνπο ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε  itsergoulas@mou.gr . 

 

 

Πξνζέγγηζε ειιεληθψλ εμαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ απφ νπθξαληθή εηαηξεία 

ζπκβνχισλ – Κίλδπλνο εμαπάηεζεο 

 

Δπεηδή κεγάινο αξηζκφο ειιεληθψλ εμαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ (12 κέρξη ζηηγκήο) 

πξνζέγγηζαλ ην Γξαθείν ΟΔΤ Οπθξαλίαο, δεηψληαο πιεξνθνξίεο γηα ηελ νπθξαληθή εηαηξεία 

ζπκβνχισλ Tehnomed, ε νπνία έλαληη ηηκήκαηνο 600 € αλά θσδηθφ γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ 

ζρεηηθψλ αδεηνδνηήζεσλ πξνζεγγίδεη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο (θπξίσο ηνπ θιάδνπ ηξνθίκσλ) 

ππνζρφκελε ζπλεξγαζία, εμαζθάιηζε πσιήζεσλ χςνπο 200.000 € γηα ηα πξντφληα ηνπο θαη 

απνθιεηζηηθή αληηπξνζψπεπζε, ζα παξαθαινχζακε φπσο ελεκεξψζεηε ηα κέιε ζαο άκεζα 

γηα ηα παξαθάησ: 

1. To πγεηνλνκηθφ/θπηνπγεηνλνκηθφ πηζηνπνηεηηθφ, φπσο θαη θάζε είδνπο registration, πνπ 

ζχκθσλα κε ηελ εηαηξεία απαηηείηαη γηα ηελ είζνδν ηξνθίκσλ ζηελ Οπθξαλία δελ είλαη πηα 

απαξαίηεηα, εηδηθφηεξα κεηά ηελ ζέζε ζε ηζρχ ηνπ εκπνξηθνχ ηκήκαηνο ηεο πκθσλίαο 

χλδεζεο ΔΔ - Οπθξαλίαο, ην νπνίν ζεζπίδεη Εψλε Διεπζέξνπ Δκπνξίνπ θαη απινπνηεί ηηο 

δηαδηθαζίεο εμαγσγψλ. 

2. Ζ ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία απεπζχλεηαη πξνθαλψο ζπζηεκαηηθά ζε ειιεληθέο επηρεηξήζεηο 

κέζσ θαλαιηψλ πιεξνθφξεζεο ηα νπνία δελ καο είλαη γλσζηά. Καη κφλνλ ε απαίηεζε ελφο 

ηφζν πςεινχ ηηκήκαηνο αλά πξντφλ, δπζαλάινγνπ ζε ζρέζε κε ηα δεδνκέλα ηεο νπθξαληθήο 

νηθνλνκίαο ζα έπξεπε λα νδεγήζεη ζε ππνςίεο ηνπο έιιελεο επηρεηξεκαηίεο. Πεξαηηέξσ, 

παξφκνηα ζπρλφηεηα εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο απφ πιεπξάο νπθξαληθψλ επηρεηξήζεσλ  γηα 

ειιεληθά πξντφληα δελ ηαηξηάδεη κε ηελ ηξέρνπζα δπλακηθή ηεο νπθξαληθήο αγνξάο γηα ηα 

πξντφληα απηά. 

3. ε ηειεθσληθή καο επηθνηλσλία θαη επηζπκία λα ζπλαληήζνπκε ζηειέρε ηεο εηαηξείαο 

απηήο, κάο γλσζηνπνηήζεθε (κε ηξφπν πνπ παξαπέκπεη ζε ππεθθπγή) φηη ζπλάληεζε είλαη 

δπλαηή κφλν ζηελ "πξαγκαηηθή" έδξα ηεο εηαηξείαο ζηελ πφιε Εαπνξίδηα (500 ρικ απφ ην 

Κίεβν). εκεηψλνπκε φηη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο, ε εηαηξεία θαίλεηαη λα έρεη δηεχζπλζε ζην 

Κίεβν, ε νπνία απφ πιεπξάο φκσο εηαηξείαο θέξεηαη λα είλαη "λφκηκε" κε πξαγκαηηθή 

δηεχζπλζε. Ωζηφζν ην ζηαζεξφ ηειέθσλν κε ην νπνίν επηθνηλσλνχλ νη έιιελεο 

επηρεηξεκαηίεο είλαη ζηαζεξφ ηειέθσλν Κηέβνπ.  

4. ε επαθή καο κε νπθξαλφ επηρεηξεκαηία ηνπ θιάδνπ ηξνθίκσλ, ν νπνίνο δηαηεξεί 

δηαζπλδέζεηο κε ην Δπηκειεηήξην Οπθξαλίαο, ζην νπνίν ε εηαηξεία θέξεηαη λα είλαη κέινο 

(έρεη απνζηείιεη ζε θάπνηεο ησλ ειιεληθψλ εηαηξεηψλ ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ), ην 

Δπηκειεηήξην Οπθξαλίαο θέξεηαη λα έρεη αλαθηλήζεη έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ εηαηξεία απηή. 

http://www.agrotikianaptixi.gr/
http://www.minagric.gr/
mailto:me22u174@minagric.gr
mailto:itsergoulas@mou.gr


5. χκθσλα κε ην Μεηξψν Καηαρψξεζεο Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ ηεο Οπθξαλίαο, 

ππάξρεη εγγξαθή 11 εηαηξεηψλ κε επσλπκία "TECHNOMED", απφ ηηο νπνίεο πέληε 

ιεηηνπξγνχλ θαλνληθά θαη δελ βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία πηψρεπζεο/εθθαζάξηζεο, ελψ έμε 

εηαηξείεο ζηακάηεζαλ λα ιεηηνπξγνχλ. εκεηψλεηαη φκσο φηη φιεο ελ ιφγσ εηαηξείεο έρνπλ 

δηαθνξεηηθέο δηεπζχλζεηο ηνπνζεζίαο θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο, ηα νπνία δελ ζπκπίπηνπλ κε 

ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη νχηε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο, νχηε ζηελ δηθή ζαο 

επηζηνιή.     

6.Κακία άιιε πιεξνθφξεζε γηα ηεο ελ ιφγσ εηαηξεία δελ ππάξρεη.  

Δπεηδή απφ ην ζχλνιν ησλ πεξηζηάζεσλ δεκηνπξγείηαη εχινγε ππνςία γηα ηελ αμηνπηζηία θαη 

ηα θίλεηξα ηεο ελ ιφγσ εηαηξείαο, ζα ζπληζηνχζακε ηελ απνθπγή ζπλεξγαζίαο καδί ηεο πιελ 

αλ δηαζθαιίδνληαη πιήξσο ηα νηθνλνκηθά ηνπο ζπκθέξνληα. 

ΗΟΒΔ: ε πςειφ 2,5 εηψλ ν δείθηεο νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο ηνλ Ηνχιην. 

εκαληηθή ελίζρπζε παξνπζίαζε ηνλ Ηνχιην ν Γείθηεο Οηθνλνκηθνχ Κιίκαηνο θζάλνληαο ζηηο 

98,2 (απφ 94) κνλάδεο, ζην πςειφηεξν κάιηζηα επίπεδν απφ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2015, 

ζχκθσλα κε έξεπλα νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο ηνπ Ηδξχκαηνο Οηθνλνκηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ 

Δξεπλψλ (ΗΟΒΔ). Ηδηαίηεξα ηζρπξή είλαη ε βειηίσζε ζηηο θαηαζθεπέο, θπξίσο ζε ζρέζε κε ηα 

δεκφζηα έξγα, ελψ νη ππφινηπνη ηνκείο εκθαλίδνπλ κηθξέο ζεηηθέο ή αξλεηηθέο δηαθπκάλζεηο, 

αλάινγα θαη κε ηε δπλακηθή ησλ επηκέξνπο θιάδσλ ηνπο, ζχκθσλα κε ην ΗΟΒΔ.  Ζ 

νινθιήξσζε ηεο δεχηεξεο αμηνιφγεζεο, ε εθηακίεπζε κέξνπο ηεο δφζεο ηεο ρξεκαηνδνηηθήο 

ππνζηήξημεο απφ ηνπο εηαίξνπο, θαη ε ελίζρπζε ηεο πεπνίζεζεο πσο ην πξφγξακκα θηλείηαη 

εληφο ηξνρηάο, έζησ θαη κε θαζπζηεξήζεηο, ζπληεινχλ ζηε ζηαδηαθή άκβιπλζε ηεο 

απαηζηνδνμίαο ζε επηρεηξήζεηο θαη θαηαλαισηέο. 

 

ΔΛ.ΣΑΣ.: Απμήζεθαλ θαηά 11,8% νη Διιεληθέο εμαγσγέο ηνλ Ηνχιην. 

Με άλνδν (11,8%) έθιεηζε θαη ν Ηνχληνο ηνπ 2017 γηα ηηο ειιεληθέο εμαγσγέο, θαζψο ζρεδφλ 

ζε φιεο ηηο βαζηθέο θαηεγνξίεο αγαζψλ θαηαγξάθεθε βειηίσζε ζε ζχγθξηζε κε ηνλ 

αληίζηνηρν πεξζηλφ κήλα, πνπ έθηαζε αθφκε θαη ην 51%. Έηζη, ζην εμάκελν Ηαλνπαξίνπ - 

Ηνπλίνπ 2017 νη εμαγσγέο ζεκεηψλνπλ αχμεζε 18,2% ζε ζχγθξηζε κε ην αληίζηνηρν εμάκελν 

ηνπ 2016. Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο (ΔΛΣΑΣ), ε 

ζπλνιηθή αμία ησλ εμαγσγψλ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2017 αλήιζε ζε 2,38 δηζ. επξψ έλαληη 2,13 δηζ. 

επξψ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2016, θαηαγξάθνληαο αχμεζε 11,8%. Δμαηξνπκέλσλ ησλ 

πεηξειαηνεηδψλ, νη εμαγσγέο απμήζεθαλ ζε εηήζηα βάζε θαηά 10,7%. 

 

ΣηΔ: Άλνδνο ζηηο αθίμεηο θαη ζηηο εηζπξάμεηο ζηνλ ηνπξηζκφ. 

εκαληηθή αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 14,2% θαηέγξαςαλ νη ηαμηδησηηθέο εηζπξάμεηο θαη 13% νη 

αθίμεηο κε θαηνίθσλ ηνλ Ηνχλην ζχκθσλα κε ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο (ΣηΔ). Σν γεγνλφο 

απηφ, απνηειεί κηα πνιχ ζνβαξή έλδεημε φηη ε ηνπξηζηηθή ζεδφλ ζα θιείζεη κε αθφκα έλα 

ξεθφξ.  Σν α’ εμάκελν ηνπ 2017, ην έιιεηκκα ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ δελ 

κεηαβιήζεθε ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε εθείλν ηεο ίδηαο πεξηφδνπ ηνπ 2016 θαη δηακνξθψζεθε 

ζηα 2,8 δηζεθ. επξψ.  

 

ην 21,5% ηνπ ΑΔΠ ε παξανηθνλνκία ζηελ Διιάδα. 

ε 21,5% ηνπ ΑΔΠ αλέξρεηαη ε παξανηθνλνκία ζηελ Διιάδα γηα ην 2017, ζχκθσλα κε 

ζηνηρεία πνπ επηθαιείηαη ζε δεκνζίεπζή ηνπ ην Παγθφζκην Οηθνλνκηθφ Φφξνπκ θαη ηα νπνία 

πξνθχπηνπλ απφ κειέηε ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δθαξκνζκέλσλ Οηθνλνκηθψλ Δξεπλψλ ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ ηνπ Σνχκπηγθελ ζηε Γεξκαλία. Μεηαμχ ησλ αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ πνπ 

επηθαιείηαη ε κειέηε, ε νπνία δηελεξγήζεθε ηνλ Φεβξνπάξην, ε ρψξα καο θαηαιακβάλεη ηελ 

πξσηηά ζε φ,ηη αθνξά ηε «ζθηψδε» νηθνλνκία, κπξνζηά απφ ηελ Ηηαιία -φπνπ ε 

παξανηθνλνκία αλέξρεηαη ζε 19,2% ηνπ ΑΔΠ- θαη ηελ Ηζπαλία (17,8%). χκθσλα κε ην 

Παγθφζκην Οηθνλνκηθφ Φφξνπκ, σο ζθηψδεο νηθνλνκία πεξηγξάθνληαη νη ζπλαιιαγέο 

επηρεηξήζεσλ θαη ηδησηψλ «εθηφο βηβιίσλ», κε κεηξεηά, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε 

είζπξαμε θφξσλ θαη δίρσο λα αθνινπζνχληαη ηππνπνηεκέλεο επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο 



 

ΑΛΓΔΡΗΑ 

 Νέορ καηάλογορ πποφόνηυν ζηα οποία επιβάλλεηαι καθεζηώρ αδειών ειζαγυγήρ ζηην 

Αλγεπία 

Σν αιγεξηλφ Τπνπξγείν Δκπνξίνπ αλαθνίλσζε ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ, ζηηο 30/5/2017, 

ηνλ θαηάινγν ηξηψλ λέσλ πξντφλησλ ηα νπνία ζεσξείηαη φηη επηβαξχλνπλ ππέξκεηξα ην 

εκπνξηθφ ηζνδχγην ηεο ρψξαο θαη ζηα νπνία επηβάιιεηαη, εθεμήο, θαζεζηψο αδεηψλ 

εηζαγσγήο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην Δθηειεζηηθφ Γηάηαγκα 15-306 ηεο 5/12/2015. 

Ο ζρεηηθφο θαηάινγνο πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο ηξεηο θαηεγνξίεο: 

α) νηθηαθέο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο (θιηκαηηζηηθά, ςπγεία, πιπληήξηα, ηειενξάζεηο), κε 

εμαίξεζε ηα ελδηάκεζα πξντφληα ηα νπνία εηζάγνληαη γηα ζπλαξκνιφγεζε ζηελ Αιγεξία, 

β) θηλεηά ηειέθσλα & 

γ) θαιιπληηθά (εμαηξνχληαη πξψηεο χιεο θαη ελδηάκεζεο εηζξνέο). 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζην Γξαθείν 

ΟΔΤ Αιγεξίνπ (ecocom-alger@mfa.gr ηει. 00213 21 929-669). 

 

 

ΗΠΑΝΗΑ 

Σημανηικέρ πποζεσείρ διεθνείρ εμποπικέρ εκθέζειρ ζηην Ιζπανία 

ΗΑΒΙΤΑΤ-VALENCIA (έπηπια), Βαιέλζηα 19-22/9/2017, www.feriahabitatvalencia.com  

INTERGIFT – BIJUTEX – MADRICJOYA (δψξα, θνζκήκαηα), Μαδξίηε 20-24/9/2017, 

www.ifema.es  

EQUIPLAST (πιαζηηθά), Βαξθειψλε 2-6/10/2017, www.equiplast.com  

EXPOQUIMIA (ρεκηθά), Βαξθειψλε 2-6/10/2017, www.expoquimia.com  

FRUIT ATTRACTION (θξνχηα, ιαραληθά), Μαδξίηε 18-20/10/2017, www.ifema.es  

 

 

ΚΑΣΑΡ 

Αποκλειζμόρ διά θαλάζζηρ εμποπεςμαηικών μεηαθοπών Καηάπ 

χκθσλα κε ελεκέξσζε ησλ αληηπξνζσπεηψλ ηεο ΔΔ ζηα Ζ.Α.Δ. θαη ζηελ ανπδηθή Αξαβία, 

κεηά απφ ηελ δηαθνπή νδηθψλ θαη αεξνπνξηθψλ ζπλδέζεσλ απφ ηηο δχν απηέο ρψξεο πξνο 

ην Καηάξ, απνθιείεηαη επίζεο, ε πξνζέγγηζε πινίσλ πνπ θέξνπλ 

ζεκαία/ηδηνθηεζίαο/ζπκθεξφλησλ Καηάξ απφ θαη πξνο ιηκέλεο Ζ.Α.Δ., ανπδηθήο Αξαβίαο 

θαη Αηγχπηνπ, ηα νπνία ζπλεξγάδνληαη κε ηελ πνιπεζληθή εηαηξεία δηαρείξηζεο ιηκέλσλ, 

κεηαθνξάο θαη απνζήθεπζεο DP WORLD.  

πγρξφλσο, άιιεο λαπηηιηαθέο θαη κεηαθνξηθέο εηαηξείεο, ελφςεη ησλ λέσλ δεδνκέλσλ πνπ 

δεκηνπξγνχληαη, πξνζπαζνχλ λα βξνπλ ελαιιαθηηθέο δηαδξνκέο (π.ρ. ιηκάληα ηνπ Οκάλ) 

ψζηε λα ειαρηζηνπνηήζνπλ δπζάξεζηεο επηπηψζεηο,. 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κε ην Γξαθείν 

ΟΔΤ Νηνπκπάη (ecocom-dubai@mfa.gr) θαη ην Γξαθείν ΟΔΤ Σδέληα (ecocom-

jeddah@mfa.gr).  

 

ΚΗΝΑ 

-Διεθνήρ Έκθεζη Τποθίμυν (Χονγκ Κονγκ, 23-26/12/2017) 

ηηο 23-26 Γεθεκβξίνπ 2017 δηνξγαλψλεηαη ην 15ν Φεζηηβάι Σξνθίκσλ ζην Υνλγθ Κνλγθ.  

Ζ εθδήισζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε κία έθηαζε 34.000 ηκ θαη  πεξηιακβάλεη ελλέα δηαθνξεηηθέο 

ζεκαηηθέο ελφηεηεο φπσο Κξαζί θαη Πνιπηειή πξντφληα, Σξφθηκα ΝΑ Αζίαο θ.ά. πκκεηέρνπλ 

αληηπξνζσπείεο απφ δηάθνξεο ρψξεο (Ηαπσλία, Απζηξία, Κξναηία, ηγθαπνχξε θ.ιπ).  

Απνζηέιινπκε ζπλεκκέλα ζρεηηθή ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία, κε ζηνηρεία δηνξγαλσηψλ. 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη θαη ζην Γεληθφ 

Πξνμελείν Υνλγθ Κνλγθ (grgencon.cg@mfa.gr) . 

mailto:ecocom-alger@mfa.gr
http://www.feriahabitatvalencia.com/
http://www.ifema.es/
http://www.equiplast.com/
http://www.expoquimia.com/
http://www.ifema.es/
mailto:ecocom-dubai@mfa.gr
mailto:ecocom-jeddah@mfa.gr
mailto:ecocom-jeddah@mfa.gr
mailto:grgencon.cg@mfa.gr


 

ΚΟΛΟΜΒΗΑ 

Ενδιαθέπον ειζαγυγήρ ναςηιλιακού εξοπλιζμού και μεηασειπιζμένυν γευπγικών 

μησανημάηυν ζηην Κολομβία 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Γηεζλψλ Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ & 

Αλαπηπμηαθήο πλεξγαζίαο θ. Γ. Σζίπξα ζηελ Κνινκβία (6-9 Ηνπλίνπ 2017), εθδειψζεθε 

ελδηαθέξνλ απφ θνινκβηαλήο πιεπξάο γηα εηζαγσγή κεηαρεηξηζκέλσλ γεσξγηθψλ 

κεραλεκάησλ, θαζψο επίζεο θαηαπφ ηελ θνινκβηαλή Κξαηηθή Δηαηξία Δπηζηήκεο θαη 

Σερλνινγίαο γηα ηελ Αλάπηπμε ηεο Θαιάζζηαο θαη Πνηάκηαο Βηνκεραλίαο, COTECMAR 

(www.cotecmar.com/en), ε νπνία εηδηθεχεηαη ζηελ θαηαζθεπή, επηζθεπή θαη ζπληήξεζε 

πινίσλ, γηα εηζαγσγή λαπηηιηαθνχ εμνπιηζκνχ.  

Oη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηε Β8 Γηεχζπλζε (b08@mfa.gr), ε νπνία ζα 

κεξηκλήζεη γηα ηελ πεξαηηέξσ επηθνηλσλία κε ηελ Πξεζβεία ζην Καξάθαο γηα ηελ θνηλνπνίεζε 

ηνπ ελδηαθέξνληνο ζηελ θνινκβηαλή πιεπξά. 

 

 

ΡΩΗΑ 

 Διεθνέρ Φόποςμ Αλιείαρ & Διεθνήρ Έκθεζη Ισθςηπών (Αγία Πεηπούπολη, 14-

16.09.2017) 

ηηο 14-16 επηεκβξίνπ 2017 ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηελ Αγία Πεηξνχπνιε ην 1ν Γηεζλέο 

Φφξνπκ Αιηείαο & ε 1ε Γηεζλήο Έθζεζε Ηρζπεξψλ. 

ην Φφξνπκ έρνπλ πξνζθιεζεί, ζχκθσλα κε ηελ αλαθνίλσζε ησλ δηνξγαλσηψλ, 

αληηπξνζσπείεο νξγαληζκψλ ηνπ αιηεπηηθνχ ηνκέα απφ πεξηζζφηεξεο απφ 50 ρψξεο, ελψ 

ζηελ έθζεζε πξνβιέπεηαη λα ζπκκεηάζρνπλ, ζχκθσλα κε πξνζσξηλά ζηνηρεία ησλ 

δηνξγαλσηψλ, πεξηζζφηεξεο απφ 200 επηρεηξήζεηο απφ ηε Ρσζία, ηελ Δπξψπε, ηελ Αζία, 

ηελ Αθξηθή, ηε Λαηηληθή Ακεξηθή θαη ηηο ΖΠΑ, νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πξνκήζεηα 

πξντφλησλ, θαζψο θαη ηελ παξνρή εμνπιηζκνχ θαη ηερλνγλσζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο αιηείαο. 

Οη ελδηαθεξφκελεο εηαηξείεο κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ πεξηζζφηεξα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε 

δηνξγάλσζε ζηελ ηζηνζειίδα http://rusfishexpo.com/events/1-st-russia-fisheries-forum/ . Γηα 

πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη θαη ζην Γξαθείν ΟΔΤ Μφζραο 

(ecocom-moscow@mfa.gr ). 

 

. ΑΡΑΒΗΑ 

Έναπξη ειδικού θόπος καηανάλυζηρ ζηην Σαοςδική Απαβία. 

ηηο 26/5/2017 δεκνζηεχζεθε επηζήκσο ν λένο λφκνο πεξί Δηδηθνχ Φφξνπ Καηαλάισζεο 

(Excise Tax Law) ζηελ ανπδηθή Αξαβία. 

Ο ζπγθεθξηκέλνο λφκνο ζα αξρίζεη λα εθαξκφδεηαη απφ ηηο 10/6/2017 ζε επηιεγκέλεο 

θαηεγνξίεο πξντφλησλ., παξά ηελ έιιεηςε ζπλνιηθήο ζπκθσλίαο κεηαμχ φισλ ησλ Υσξψλ – 

Μειψλ ηνπ πκβνπιίνπ πλεξγαζίαο ηνπ Κφιπνπ.  

χκθσλα κε απηφλ ν εηδηθφο θφξνο θαηαλάισζεο επηβάιιεηαη ζηηο ηηκέο ιηαληθήο πψιεζεο 

ησλ αλαςπθηηθψλ, ελεξγεηαθψλ πνηψλ, ηζηγάξσλ θαη πξντφλησλ θαπλνχ. 

Οη αξκφδηεο θνξνινγηθέο αξρέο ηεο . Αξαβίαο ζα εθδψζνπλ ελεκεξσηηθέο εγθπθιίνπο κε 

φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαβαζκίζεηο ηνπ εηδηθνχ θφξνπ, αλαιφγσο ησλ πξντφλησλ ζηα 

νπνία απηφο επηβάιιεηαη. 

Γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζην Γξαθείν 

ΟΔΤ Σδέληα (ecocom-jeddah@mfa.gr ). Ο ζπγθεθξηκέλνο λφκνο έρεη αλαξηεζεί θαη ζηελ 

ηζηνζειίδα www.agora.mfa.gr .   
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ΓΑΛΛΗΑ 

Διεθνήρ Έκθεζη Τποθίμυν SIAL 2018 (Παπίζι, 21-25/10/2018) 

ηηο 21-25 Οθησβξίνπ 2018 ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην Δθζεζηαθφ Κέληξν Paris Villepinte 

Nord, ζην Παξίζη, ε Γηεζλήο Έθζεζε Σξνθίκσλ SIAL 2018. Ζ έθζεζε απηή, κία απφ ηηο 

κεγαιχηεξεο ζηνλ θφζκν, απνηειεί ηε δεχηεξε κεγαιχηεξε δηνξγάλσζε γηα επαγγεικαηίεο 

ηνπ αγξνηνδηαηξνθηθνχ ηνκέα ζηελ Δπξψπε θαη δηνξγαλψλεηαη ζηε γαιιηθή πξσηεχνπζα αλά 

δηεηία. Ο φκηινο Comexposium, ν νπνίνο δηνξγαλψλεη ηελ έθζεζε, αλαιακβάλεη ηε 

δηνξγάλσζή ηεο θαη ζε άιιεο πφιεηο παγθνζκίσο (Σνξφλην, Σδαθάξηα, αγθάε, Μφληξεαι, 

Άκπνπ-Νηάκπη & Μαλίια). 

 

Απφ πιεπξάο εθζεηψλ αλακέλεηαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ πξνζερή δηνξγάλσζε ζην Παξίζη 

πάλσ απφ 7.000 επηρεηξήζεηο απφ 109 ρψξεο, θαζψο θαη παξαπάλσ απφ 156.000 

επηζθέπηεο (30% απφ ηε Γαιιία θαη 70% απφ ηνλ ππφινηπν θφζκν).  

Καηά ηε δηνξγάλσζε ηνπ 2016 ζπκκεηείραλ 239 ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, 

θαηαηάζζνληαο ηελ Διιάδα ζηελ 7ε ζέζε απφ πιεπξάο αξηζκνχ ζπκκεηερφλησλ. Σελ ίδηα 

ρξνληά πξαγκαηνπνηήζεθαλ πάλσ απφ 250 εθδειψζεηο κε ηελ ζπκκεηνρή 125 επηζήκσλ 

θξαηηθψλ απνζηνιψλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ηεο ειιεληθήο. 

χκθσλα κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο δηνξγαλψηξηαο εηαηξείαο: 

1. ε πξνζεζκία γηα ηελ πξνλνκηαθή εγγξαθή ζπκκεηνρήο είλαη ε 15 Ννεκβξίνπ 2017, 

κε δπλαηφηεηα επηινγήο εθζεζηαθνχ ρψξνπ, 

2. ε εγγξαθή ζηηο εθζεζηαθέο εθδειψζεηο θαη ζηνλ θαηάινγν ιήγεη ηνλ Φεβξνπάξην 

2018, 

3. ε έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ δηαδηθηπαθνχ θαηαζηήκαηνο ηεο ειεθηξνληθήο πχιεο ηεο 

έθζεζεο αλακέλεηαη ηνλ Ηνχλην 2018. 

 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηελ 

ηζηνζειίδα www.sialparis.com , θαζψο θαη ζην Γξαθείν ΟΔΤ Παξηζίσλ (ecocom-

paris@mfa.gr). 

 

 

32η Διεθνήρ Έκθεζη Γευπγικήρ Παπαγυγήρ SIVAL 2018 (Angers, 16-18/1/2018) 

ηηο 16-18 Ηαλνπαξίνπ 2018 ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην εθζεζηαθφ θέληξν ηεο γαιιηθήο πφιεο 

Angers, ε 32ε Γηεζλήο Έθζεζε Σξνθίκσλ SIVAL 2018. Ζ έθζεζε θηινμελεί, ζε εηήζηα βάζε, 

πεξίπνπ 620 εθζέηεο θαη 22.800 επαγγεικαηίεο επηζθέπηεο.  

ηελ έθζεζε ζπκκεηέρνπλ θαηαζθεπαζηέο γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ, πξντφλησλ 

θπηνπξνζηαζίαο, ζπζθεπαζίαο, εξγαζηήξηα εξεπλψλ, εηαηξείεο δηαρείξηζεο γεσξγηθψλ 

απνβιήησλ / αλαθχθισζεο, παξαγσγνί θξνχησλ θαη ιαραληθψλ, θαπλνχ, ζπφξσλ, 

δελδξπιιίσλ, ακπεινπξγψλ, θπησξίσλ, κειίηε, βνηάλσλ, αξσκαηηθψλ θπηψλ θ.ά. 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηελ 

ηζηνζειίδα www.sival-angers.com, ζηελ δηνξγαλψηξηα Έλσζε Δπαγγεικαηηψλ Δθδειψζεσλ 

Γαιιίαο UNIMEV (ππεχζπλε θα Morgane SAGLIO, ηει. 0033 2 41 93 4054, email: 

info@sival-angers.com), θαζψο θαη ζην Γξαθείν ΟΔΤ Παξηζίσλ (ecocom-paris@mfa.gr). 

 

 

ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΝΩΖ 

Ππόζκληζη ςποβολήρ πποζθοπών για ζύνατη ζςμβάζευρ – πλαίζιο (framework 

contract) παποσήρ ςπηπεζιών ζε πλαίζιο ςλοποιήζευρ εξυηεπικήρ βοήθειαρ Ε.Ε. 

Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε ηεο Δπξ. Δπηηξνπήο γηα ηελ Αλαπηπμηαθή πλεξγαζία ΔΔ (DG DEVCO) 

πξνζθαιεί ελδηαθεξφκελεο εηαηξείεο λα ππνβάινπλ πξνζθνξά γηα ζπκκεηνρή ζε ζχκβαζε- 

πιαίζην παξνρήο ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ, νλφκαηη Framework Contract: Service for 

the Implementation of External Aid (FWC SIEA 2018).  

http://www.sialparis.com/
mailto:ecocom-paris@mfa.gr
mailto:ecocom-paris@mfa.gr
http://www.sival-angers.com/
mailto:info@sival-angers.com
mailto:ecocom-paris@mfa.gr


ην πιαίζην πινπνηήζεσο πξνγξακκάησλ εμσηεξηθήο βνήζεηαο απφ ηελ ΔΔ, ην FWC SIEA 

2018 απνηειεί ηελ ζπλέρεηα ηνπ FWC BENEF 2013. Σν πξφγξακκα ζα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία 

ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2018 θαη ζα έρεη δηάξθεηα δχν έηε, κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο δχν 

επηπξφζζεησλ εηψλ.  

Ζ κέγηζηε επηηξεπφκελε αμία γηα θάζε κεκνλσκέλε ζχκβαζε δχλαηαη λα θηάζεη έσο 999.999 

επξψ, ελψ ην ζπλνιηθφ πξφγξακκα FWC SIEA 2018 αλέξρεηαη ζε 650 εθαηνκκχξηα επξψ.  

Ζ πξφζθιεζε είλαη δηαζέζηκε ζε θαησηέξσ ηζηνζειίδα, εηζάγνληαο ηνλ θσδηθφ αλαθνξάο 

«138778»:https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-

services/index.cfm?ADSSChck=1500367616273&do=publi.welcome&userlanguage=en  

& 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-

services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&sear

chtype=RS&aofr=138778 

Οη ελδηαθεξφκελεο εηαηξείεο θαινχληαη λα ππνβάινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο έσο ηελ 

Παξαζθεπή 8 επηεκβξίνπ 2017. 

 

 

ΗΡΑΝ 

Το Ιπάν σοπηγεί εγγςήζειρ για ξένερ επενδύζειρ ζηη σώπα 

Ο επηθεθαιήο ηνπ Οξγαληζκνχ Δπελδχζεσλ, Οηθνλνκηθήο θαη Σερληθήο Βνήζεηαο ηνπ Ηξάλ 

(OIETAI) αλαθνίλσζε φηη ην 2016 ην Ηξάλ ρνξήγεζε ηξαπεδηθέο εγγπήζεηο γηα μέλεο 

επελδχζεηο χςνπο πεξίπνπ 12 δηο δνι. ζηε ρψξα. 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Ηξαληθνχ Οξγαληζκνχ ΟΗΔΣΑΗ θ. Mohammad Khazaie πξνρψξεζε ζε απηέο 

ηηο δειψζεηο ζηελ χλνδν Κνξπθήο γηα ηελ Πεηξνρεκηθή Βηνκεραλία ηνπ Ηξάλ (επελδχζεηο 

θαη αλάπηπμε) ζηε Βηέλλε ηελ πεξαζκέλε Πέκπηε, ζχκθσλα κε ην πξαθηνξείν εηδήζεσλ 

Tasnim. 

Τπνγξακκίδνληαο ηα νθέιε απφ ηελ επέλδπζε ζηε βηνκεραλία πεηξνρεκηθψλ ηνπ Ηξάλ, ν 

αμησκαηνχρνο ζεκείσζε φηη νη θπξψζεηο "snapback" έρνπλ ηεζεί εθ ησλ πξαγκάησλ εθηφο 

νηθνλνκηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, θαζψο ην δήηεκα έρεη επηιπζεί πιήξσο. 

χκθσλα κε ην ελ ιφγσ αλψηαην ζηέιερνο ηεο Ηξαληθήο Γηνίθεζεο, εθηφο ηεο Απζηξίαο, ην 

Ηξάλ δηαπξαγκαηεχεηαη θαη κε άιιεο ρψξεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Γαλίαο, ηεο Ηηαιίαο, 

ηεο Μ. Βξεηαλίαο, ηεο Γεξκαλίαο, ηεο Κίλαο, ηεο Ν. Κνξέαο θαη ηεο Ηαπσλίαο, γηα ην άλνηγκα 

πηζησηηθψλ γξακκψλ θαη ρξεκαηνδφηεζεο επελδπηηθψλ έξγσλ. 

 

 

ΚΟΤΒΔΗΣ 

Διοπγάνυζη 10ηρ Διεθνούρ Έκθεζηρ Έπεςναρ – Καινοηομίαρ ζηο Κοςβέιη (29.1.2018-

1.2.2018, Κοςβέιη) 

ηηο 29.1-1.2.2018 δηνξγαλψλεηαη ζηελ πφιε ηνπ Κνπβέηη ε 10ε Γηεζλήο Έθζεζε 

Έξεπλαο, Καηλνηνκίαο θαη Δθεπξέζεσλ. 

Ζ ελ ιφγσ έθζεζε, ε νπνία ηειεί ππφ ηελ αηγίδα ηνπ εκίξε ηνπ Κνπβέηη, ζεσξείηαη σο 

ε δεχηεξε κεγαιχηεξε έθζεζε παγθνζκίσο ζηνλ ηνκέα ηεο, κε πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ 

πξνβνιή εθεπξέζεσλ, θαηλνηφκσλ ηδεψλ θαη δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ λέσλ. 

ην πιαίζην ηεο έθζεζεο πξαγκαηνπνηείηαη παξνπζίαζε εθεπξέζεσλ, θαζψο θαη 

δηαγσληζκνί κε βξαβεία αμίαο έσο θαη 50.000 δνι. ΖΠΑ, γηα ηηο θαιχηεξεο εθεπξέζεηο. 

Σα έμνδα ζπκκεηνρήο νξίδνληαη ζε 750 δνι. ΖΠΑ, ηα νπνία θαιχπηνπλ δηκνλή, 

επηηφπηεο κεηαθηλήζεηο, παξνπζίαζε ηεο εθεχξεζεο θ.ιπ. 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα αλαηξέρνπλ ζηελ 

ηζηνζειίδα www.iifme.com . 
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ΜΟΛΓΑΒΗΑ 

4η “Moldova Business Week 2017” (Κιζινάος 2-6/10/2017) 

ηηο 2-6 Οθησβξίνπ 2017 δηνξγαλψλεηαη ζην Κηζηλάνπ ηεο Μνιδαβίαο απφ ηνλ Μνιδαβηθφ 

Οξγαληζκφ Δπελδχζεσλ θαη Πξνψζεζεο Δμαγσγψλ (Moldova Investment and Export 

Promotion Organization – MIEPO) ε 4ε “Moldova Business Week 2017”. 

ηελ πελζήκεξε εθδήισζε ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ δηκεξείο επηρεηξεκαηηθέο επαθέο θαη 

εθδειψζεηο κε ζθνπφ ηελ παξνπζίαζε επελδπηηθψλ επθαηξηψλ, θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεσλ ζηελ Μνιδαβία. 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζην ηειέθσλν 

(+373) 22273654 θαη ζην email: office@miepo.md .  

 

 

 

ΡΟΤΜΑΝΗΑ 

Επικείμενη πποκήπςξη έπγος καηαζκεςήρ δπόμος ηασείαρ κςκλοθοπίαρ μεηαξύ 

Craiova και Pitesti 

Ζ Δζληθή Δηαηξεία Γηαρείξηζεο Οδηθψλ Τπνδνκψλ Ρνπκαλίαο (CNAIR) ππέβαιε ηα 

απαξαίηεηα έγγξαθα γηα ηελ έλαξμε ηνπ δηαγσληζκνχ θαηαζθεπήο δξφκνπ ηαρείαο 

θπθινθνξίαο πνπ ζα ελψλεη ηηο πφιεηο Craiova θαη Pitesti. 

Σν ελ ιφγσ έξγν, κήθνπο 121,1 ρικ εθηηκάηαη φηη ζα θνζηίζεη 820 εθαη. επξψ θαη ρσξίδεηαη ζε 

ηέζζεξα ηκήκαηα. Παξάιιεια, ππάξρεη δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζήο ηνπ απφ Δπξσπατθά 

Κνλδχηα. 

Ζ θάζε ζρεδηαζκνχ ηνπ λένπ δξφκνπ αλακέλεηαη λα δηαξθέζεη 12 κήλεο, ελψ ε ζπλνιηθή 

δηάξθεηα θαηαζθεπήο αλέξρεηαη ζε 24 κήλεο. 

Οη ελδηαθεξφκελεο εηαηξείεο γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζην 

Γξαθείν ΟΔΤ Βνπθνπξεζηίνπ (ecocom-bucharest@mfa.gr  ηει. 0040 21 2100748). 

 

 

 

Γηεζλήο Μεζνγεηαθή Έθζεζε Σνπξηζκνχ - MITE ηηο 19 – 22 Οθησβξίνπ 2017, ζην 

αλαλεσκέλν Δθζεζηαθφ Κέληξν MEC Παηαλίαο. 

 

Ζ Γηεζλήο Έθζεζε Σνπξηζκνχ ΜΗΣΔ – Mediterranean International Tourism Exhibition, πνπ 

ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 19 – 22 Οθησβξίνπ 2017, ζην αλαλεσκέλν Δθζεζηαθφ Κέληξν MEC 

Παηαλίαο θαη είλαη κία Έθζεζε  ε νπνία αθνξά άκεζα ην Δπηκειεηήξην ζαο. 

πλδέεη ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ κειψλ ζαο κε ηελ “Σνπξηζηηθή βηνκεραλία” ε νπνία, φπσο 

γλσξίδεηε ζπλδέεηαη  κε φινπο ηνπο θιάδνπο θαη ηηο πηπρέο ηεο νηθνλνκίαο. 

Ζ ΜΗΣΔ δηνξγαλψλεηαη ππφ ηελ Αηγίδα φισλ ησλ ζεκαληηθψλ Σνπξηζηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ 

ζεζκηθψλ θνξέσλ ηεο ρψξαο. 

mailto:office@miepo.md
mailto:ecocom-bucharest@mfa.gr


Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ε πξνβνιή ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηεο πεξηνρήο ζαο 

θαη ε αλάδεημε  ηνπ ξφινπ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ ζαο, ζηε ΜΗΣΔ, ηελ νπνία ζα επηζθεθζνχλ 

30.000 εκπνξηθνί επηζθέπηεο θαη θνηλφ, 250 επηιεγκέλνη buyers θαη εηαηξίεο απφ ηε δηεζλή 

αγνξά θαη ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ πεξηζζφηεξα απφ 10.000 επαγγεικαηηθά  ξαληεβνχ. 

Θα δηακνξθσζνχλ εηδηθνί ρψξνη απνθιεηζηηθά γηα ηα ηνπηθά πξντφληα, ηελ νηλνπνηία, ηε 

δπζνπνηία, ηε γαζηξνλνκία θ.ά. 

 Δπίζεο, ζην ρψξν ηεο Έθζεζεο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ εηδηθά πλέδξηα,  κε ζεκαληηθνχο 

δηεζλείο νκηιεηέο ζηα νπνία κπνξείηε λα ζπκκεηέρεηε θαη λα ζπκβάιιεηε. Σα Θέκαηα ησλ 

πλεδξίσλ είλαη: 

-  "Βηψζηκνο Σνπξηζκφο θαη Αλάπηπμε" - "Σερλνινγία θαη Πξνηηκήζεηο" - "Γξφκνη ηνπ Κξαζηνχ 

θαη Γεπζηγκσζία" 

- "Γηαζχλδεζε Αγξνδηαηξνθήο θαη Βηνκεραλίαο κε ηνλ Σνπξηζκφ" - "ΚΟΗΝΔΠ Ρφινο θαη 

Πξνθιήζεηο", 

-  "εκαληηθφο Ρφινο ησλ Σνπξηζηηθψλ Γξαθείσλ ζηελ Αλάπηπμε ηεο Πνηφηεηαο ζηνλ 

Σνπξηζκφ" 

- "Βαζηθφο Ρφινο ησλ Σνπξηζηηθψλ Καηαιπκάησλ ζηνλ Σνπξηζκφ", 

- "Πξνζθπλεκαηηθφο Σνπξηζκφο - ,"Νεζησηηθφηεηα θαη Κξνπαδηέξα" -  " Θεκαηηθέο Γηαδξνκέο 

365 εκέξεο Σνπξηζκφο"         

- "Γπλαηφηεηεο θαη Πξννπηηθέο ησλ Οξεηλψλ Όγθσλ - "Ηαηξηθφο Σνπξηζκφο Μνριφο 

Αλάπηπμεο Πξνθιήζεηο",         

- "Μ.Μ.Δ. θαη Σνπξηζκφο". 

Θα είλαη ηηκή καο ε παξνπζία ηνπ Δπηκειεηεξίνπ ζαο ζηελ Έθζεζε, ηεο νπνίαο ηελ επηηπρία 

εμαζθαιίδνπλ, επίζεο,  ε πςεινχ επηπέδνπ παξνρή ππεξεζηψλ, νη πξνθαζνξηζκέλεο 

ζεκαληηθέο ζπλαληήζεηο ησλ κειψλ ζαο  κε θνξπθαίνπο αγνξαζηέο θαη tour operators απφ ηε 

δηεζλή αγνξά θαη ε άξηηα, ιεηηνπξγηθά θαη αηζζεηηθά,  παξνπζία ησλ πεξηπηέξσλ.  

Πξννξηζκνί, αγνξέο, ηάζεηο, θαηλνηνκίεο, ζχγρξνλα εξγαιεία, ππεξεζίεο online, εκεξίδεο, 

ζπλαληήζεηο Β2Β, φια πξνζαξκνζκέλα ζηηο λέεο απαηηήζεηο θαη επθαηξίεο ηεο δηεζλνχο 

αγνξάο. 

Δίκαζηε ζηελ επράξηζηε ζέζε λα ζαο παξνπζηάζνπκε ηερληθή θαη νηθνλνκηθή πξφηαζε γηα 

ηελ ζπκκεηνρή ζαο ζηελ παξαπάλσ δηνξγάλσζε. 

 Με εθηίκεζε 

Γηα ην ηκήκα Marketing ηεο ΜΗΣΔ 

Γηάλλεο Γνχκελνο 

θηλ. 6980131235        

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15ε Έκπνξν-βηνηερληθή Έθζεζε Καξδίηζαο 

 

Για περιζζόηερες πληροθορίες μπορείηε να επιζκεθθείηε ηο website μας 

www.karditsaexpo.gr ή και ηη ζελίδα μας ζηο Facebook "15η Εμποροβιοηετνική Έκθεζη 

Καρδίηζας". 

 

http://www.karditsaexpo.gr/


 
 

27 επηεκβξίνπ έσο 1 Οθησβξίνπ 2017 
www.peloponnisosexpo.gr 
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η
 Διεθνή Έκθεση «KAVALAEXPO 2017» 6 έως 11 

Οκτωβρίοσ 2017 

 
Για περιζζόηερες πληροθορίες, παρακαλούμε να απεσθσνθείηε ζηο ηηλέθωνο επικοινωνίας 2510 

222212, κα Σοσληάνα Μασρομμάηη (εζωη. 4), κα Αθροδίηη Μάρκοσ (εζωη.13). Ενημερωηικό σλικό 

έτει αναρηηθεί ζηις ιζηοζελίδες www.kavalaexpo.gr, www.kcci.gr (Ένησπα ζσμμεηοτής). 

 
 

 
 

ΕΚΘΕΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΡΣΑ 

Από Σετάρτη 27  επτεμβρίοσ   Έως Σρίτη 3 Οκτωβρίοσ 2017 
 

ΣΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 26810-78840 26810-27087 
 FAX:26810-75425 

e-mail:adaeota@hotmail.gr 

                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.peloponnisosexpo.gr/
http://www.kavalaexpo.gr/
mailto:adaeota@hotmail.gr


ΥΡΗΙΜΕ ΤΝΔΕΕΙ 

 

Ιζηοζελίδα ηος Πανεςπωπαϊκού Γικηύος «Enterprise Europe Network» 

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

 

Ιζηοζελίδα ηος Δλληνικού Γικηύος «Enterprise Europe Network - Hellas» 

http://www.enterprise-hellas.gr  

  

ΓΓ Δπισειπήζεων και Βιομησανίαρ  

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

  

Δκηελεζηικόρ Οπγανιζμόρ για ηην Ανηαγωνιζηικόηηηα και ηην Καινοηομία (EACI) 

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

  

Δςπωπαϊκή πύλη για ηιρ ΜΜΔ  

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

  

Δπιηποπή ηων Πεπιθεπειών  

http://www.cor.europa.eu  

  

Δςπωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Δπιηποπή  

http://eesc.europa.eu  

  

Γοκιμαζηική ομάδα εςπωπαϊκών επισειπήζεων 

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

 

Ψηθιακή Βιβλιοθήκη Δπιζηήμηρ & Σεσνολογίαρ ηος Δ.Κ.Σ. 

http://www.ekt.gr/diglib 

 

Δθνικό ηπαηηγικό Πλαίζιο Αναθοπάρ 2007 – 2013 

http://www.espa.gr  

 

ΔΠΑΝ ΙΙ: Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα Ανηαγωνιζηικόηηηα και Δπισειπημαηικόηηηα 

http://www.antagonistikotita.gr  

 

Η Κοινωνία ηηρ Πληποθοπίαρ 

www.infosoc.gr 

 

ΠΔΠ Δσηικής Ελλάδας, Πελοποννήζος και Ιονίων Νήζων 
www.dytikiellada-peloponnisos-ionio.gr/ 
 

Γενική Γπαμμαηεία Δπενδύζεων και Ανάπηςξηρ 

www.ependyseis.gr 

 

Δπιμεληηήπιο Αιηωλοακαπνανίαρ 

www.epimetol.gr 

www.etakcci.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/enterprise-europe-network
http://www.enterprise-hellas.gr/
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http://ec.europa.eu/enterprise/sme/
http://eesc.europa.eu/
http://ec.europa.eu/yourvoice/ebtp
http://www.ekt.gr/diglib
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ύμβοσλος 
Πληροθόρη
ζης & 
Βάζεων 
Δεδομένων: 

Κορ Ρόμπολαρ Γεώπγιορ 

Δημόζιες 
τέζεις:  Κορ Ρόμπολαρ Γεώπγιορ 

Οικονομικά:  Κορ Αγγέληρ Γεώπγιορ 

ηοισεία Δπικοινωνίαρ:  

Σηλέθωνα : 26410 74531 - 74511 

Fax : 26410 22590 

Σατσδρομικ
ή 
Διεύθσνζη: 

Δςπωπαϊκό Κένηπο "enterprise europe", ANTENNA  
Δπιμεληηήπιο Αιηωλοακαπνανίαρ  Παπαζηπάηος 53 & μύπνηρ 1 
30100 ΑΓΡΙΝΙΟ 

Ηλεκηρονικ
ές 
Διεσθύνζεις
: 

grombol@epimetol.gr  

Ιζηοζελίδα: 

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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