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Νέερ Γπάζειρ επισειπημαηικψηηηαρ απψ ηο νέο ΔΠΑ 2014 - 2020 

Δπισειπημαηική Δςκαιπία – Δπισειποωμαι δςναμικά. 

 

Σν Δπηκειεηήξην Αηησιναθαξλαλίαο αλαθνηλψλεη ζηηο επηρεηξήζεηο – κέιε ηνπ ηελ  

πξνδεκνζίεπζε γηα ηελ ελεξγνπνίεζε δχν ζεκαληηθψλ εκπξνζζνβαξψλ δξάζεσλ 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο απφ ην λέν ΔΠΑ 2014-2020, χςνπο 100 εθ. επξψ. Πξφθεηηαη γηα ηηο 

δξάζεηο "Δπισειπημαηική Δςκαιπία" πνπ ζα εληζρχζεη επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα αλέξγσλ θαη 

"Δπισειποωμε δςναμικά" πνπ απεπζχλεηαη ζε πθηζηάκελεο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο. 

 

"Δπισειπημαηική Δςκαιπία" 

Σν πξφγξακκα "Δπισειπημαηική Δςκαιπία"  ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ 

Κνηλσληθφ Σαµείν (Δ.Κ.Σ), ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

«Αληαγσληζηηθφηεηα,  Δπηρεηξεκαηηθφηεηα,  Καηλνηνκία (ΔΠΑλΔΚ)» ηνπ ΔΠΑ 2014 – 2020 

θαη ζηνρεχεη  :  

 ηε δεκηνπξγία λέσλ, θαηλνηφκσλ θαη βηψζηκσλ επηρεηξήζεσλ. 

 ηελ ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο κε ηελ πξφζιεςε ηνπιάρηζηνλ ελφο αηφκνπ. 

 

∆ΤΝΗΣΙΚΟΙ ∆ΙΚΑΙΟΤΥΟΙ 

∆πλεηηθνί δηθαηνχρνη ηεο δξάζεο είλαη νη άλεξγνη εγγεγξακκέλνη ζην κεηξψν αλέξγσλ ηνπ 

ΟΑΔ∆ ,  κέρξη ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο ζηε ∆ΟΤ 

θαη νη νπνίνη δελ αζθνχζαλ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ή ειεπζέξην επάγγεικα απφ 

1/1/2014  έσο θαη ηελ εκεξνκελία πξνθήξπμεο. 

  

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

Οη επηρεηξήζεηο πνπ ζα ζπζηαζνχλ ζην πιαίζην ησλ επελδπηηθψλ πξνηάζεσλ ζα πξέπεη :  

 Να έρνπλ θάλεη έλαξμε ζηε ∆ΟΤ κεηά ηελ εκεξνκελία πξνθήξπμεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

 Να ιεηηνπξγήζνπλ λφκηκα εληφο ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο. 

 Να ιεηηνπξγήζνπλ απνθιεηζηηθά κε κία απφ ηηο αθφινπζεο επηρεηξεκαηηθέο κνξθέο:  

Δηαηξεία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο ,  Οκφξξπζκε Δηαηξεία ,  Δηεξφξξπζκε Δηαηξεία ,  Η.Κ.Δ, 

αηνκηθή επηρείξεζε θαη θνηλσληθή επηρείξεζε.  

 Κάζε επηιέμηκν θπζηθφ πξφζσπν λα ζπκκεηέρεη ζηελ ππνβνιή κίαο επελδπηηθήο 

πξφηαζεο.  

 Σν επηρεηξεκαηηθφ ηνπο ζρέδην λα αθνξά ζηηο επηιέμηκεο θαηεγνξίεο επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Δμαηξνχληαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ ζηεξίδνληαη απφ ηνλ Καλνληζκφ γηα 

Δληζρχζεηο Ήζζνλνο εκαζίαο – De Minimis (EK 1407/2013).  

 

ΔΝΙΥΤΟΜΔΝΟΙ ΣΟΜΔΙ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 

Σα επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ ζα πξέπεη λα έρνπλ θαηλνηνκηθφ 

ραξαθηήξα θαη λα αθνξνχλ, θαηά πξνηεξαηφηεηα, ζηνπο ελλέα (9)  ζηξαηεγηθνχο ηνκείο 

πξνηεξαηφηεηαο ηνπ ΔΠΑλΔΚ:  

 Αγξνδηαηξνθή / Βηνκεραλία Σξνθίκσλ 

 Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα 

 Δλέξγεηα 

 Πεξηβάιινλ 

 Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ)  

 Σνπξηζκφο 

 Τγεία 

 Τιηθά - Καηαζθεπέο 

 Πνιηηηζηηθή - δεκηνπξγηθή Βηνκεραλία 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΩΝ  

http://www.espa.gr/Lists/Custom_Announcements/Attachments/674/Prodhmosieush%20Epixeirhmatikh%20Eukairia.pdf


ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο εληζρχνληαη έξγα ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ χςνπο 

επέλδπζεο ( επηρνξεγνχκελνο π/π) απφ 25.000,00€  έσο 40.000,00€.  

Σν πνζνζηφ ελίζρπζεο ησλ επελδπηηθψλ πξνηάζεσλ νξίδεηαη ζε 100%  ηνπ ζπλνιηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ ηεο επέλδπζεο.  

 

"Δπισειποωμε δςναμικά" 

Σν πξφγξακκα "Δπισειποωμε δςναμικά" ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ 

Σαµείν (Δ.Κ.Σ), ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθφηεηα, 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα,  Καηλνηνκία (ΔΠΑλΔΚ)» ηνπ ΔΠΑ 2014 – 2020 θαη ζηνρεχεη ζηελ 

αλαβάζκηζε ηνπ επηπέδνπ επηρεηξεκαηηθήο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ΜΜΔ, ζηνπο 

νθηψ (8) ζηξαηεγηθνχο ηνκείο ηεο ρψξαο , πξνθεηκέλνπ απηέο λα αμηνπνηήζνπλ ηα 

αληαγσληζηηθά ηνπο πιενλεθηήκαηα, βειηηψλνληαο ηε ζέζε ηνπο ζηηο εζληθέο θαη δηεζλείο 

αγνξέο.  

 

Πποχπολογιζμψρ Έπγυν.  

ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο εληζρχνληαη έξγα – ζχκθσλα κε ηνλ ππ’ αξηζκ. ΔΔ 

1407/2013  Καλνληζκφ (De Minimis) - ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ χςνπο επέλδπζεο ( 

επηρνξεγνχκελνο π/π) απφ 20.000,00€  έσο 300.000,00€.  

Σν πνζνζηφ ελίζρπζεο ησλ επελδπηηθψλ πξνηάζεσλ νξίδεηαη ζε 50%  ηνπ ζπλνιηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ ηεο επέλδπζεο.  

 

Δπιλέξιμοι Φοπείρ – Πποχποθέζειρ ςμμεηοσήρ 

ην Πξφγξακκα κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ πξφηαζε: 

Τθηζηάκελεο κεζαίεο, κηθξέο θαη πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζηε 

χζηαζε ηεο Δπηηξνπήο 2003/361/ΔΚ, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά ζηνπο νθηψ 

(8) ζηξαηεγηθνχο ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο ηνπ ΔΠΑλΔΚ (εθηφο ηνπ Σνπξηζκνχ):  

 Αγξνδηαηξνθή / Βηνκεραλία Σξνθίκσλ 

 Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα 

 Δλέξγεηα 

 Πεξηβάιινλ 

 Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ)  

 Τγεία 

 Τιηθά - Καηαζθεπέο 

 Πνιηηηζηηθή - δεκηνπξγηθή Βηνκεραλία 

 

Δμαηξνχληαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ ζηεξίδνληαη απφ ην ΔΣΠΑ (ΔΚ.1301/2013) θαη ηνλ 

Καλνληζκφ γηα ηηο Δληζρχζεηο Ήζζνλνο εκαζίαο-De minimis, (ΔΚ.1407/2013), θαζψο 

επίζεο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο νη ζρεηηθέο κε ηελ εζηίαζε, ην ιηαληθφ εκπφξην θαη ηνλ ηνπξηζκφ. 

  

Οη επηιέμηκεο θαηεγνξίεο επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ νη νπνίεο ζα ηχρνπλ 

επηρνξήγεζεο ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο ζα νξηζζνχλ ζηελ πξνθήξπμή ηεο. 

  

Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ( θαη κφλν) ραξαθηεξίδεηαη σο πθηζηάκελε,  επηρείξεζε 

πνπ έρεη θιείζεη ηνπιάρηζηνλ κία (1) πιήξε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε.  Οη βαζηθέο πξνυπνζέζεηο 

ζπκκεηνρήο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ππνβάιινπλ επελδπηηθή πξφηαζε, είλαη νη αθφινπζεο:  

 

 λα ιεηηνπξγνχλ λφκηκα εληφο ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο. 

 λα ιεηηνπξγνχλ απνθιεηζηηθά κε κία απφ ηηο αθφινπζεο κνξθέο: επηρεηξήζεηο 

εηαηξηθνχ/εκπνξηθνχ ραξαθηήξα (Αλψλπκε Δηαηξία, Δηαηξία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο, 

Οκφξξπζκε Δηαηξία ή Δηεξφξξπζκε Δηαηξία θαη Η.Κ.Δ) θαη αηνκηθέο επηρεηξήζεηο. 

 λα κε βξίζθνληαη ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε ή αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε.  

 λα κελ εθθξεκεί ζε βάξνο ηνπο αλάθηεζε ελίζρπζεο. 



 λα δηαζέηνπλ ή λα δεζκεπζνχλ φηη ζα κεξηκλήζνπλ γηα ηηο θαηάιιειεο ππνδνκέο κε 

ζθνπφ ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ εκπνδίσλ πξφζβαζεο αηφκσλ κε αλαπεξία, φπνπ 

απηφ είλαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν.  

 λα ππνβάιινπλ έσο κία επελδπηηθή πξφηαζε αλά Α.Φ.Μ. 

   

 ΟΗ  πξνδεκνζηεχζεηο ησλ Γξάζεσλ, έρνπλ αλαξηεζεί ζηηο ηζηνζειίδεο, ηνπ ΔΠΑ 

http://www.espa.gr  θαη ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Αηησιναθαξλαλίαο http://www.etakcci.gr.  

 

 

 

 

 

 

 

Ππψζκληζη ζε Workshop με θέμα: 

 

«ππψγπαμμα επισοπήγηζηρ επισειπήζευν για ηην ππψζλητη ανέπγυν υθελοωμενυν 

απψ ηο Σοπικψ σέδιο για ηην Απαζσψληζη (Σοπ..Α.)» 

 

Σν Δπηκειεηήξην Αηησιναθαξλαλίαο εηαίξνο ζηελ Αλαπηπμηαθή χκπξαμε «ΑΗΣΩΛΗΑ» ζην 

πιαίζην ηεο Γξάζεο 7 «Γικηωυζη ζε ηοπικψ επίπεδο» ηεο Πξάμεο «Γίθηπν Πξνψζεζεο 

ηεο Απαζρφιεζεο ζηελ ΑΗΣΩΛΗΑ», ζαο πξνζθαιεί ζην 6ν Workshop κε ζέκα «πξφγξακκα 

επηρνξήγεζεο επηρεηξήζεσλ γηα ηελ πξφζιεςε αλέξγσλ σθεινχκελσλ απφ ην Σνπηθφ 

ρέδην γηα ηελ Απαζρφιεζε (Σνπ..Α.)» πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Παξαζθεπή, 19ε 

Γεθεκβξίνπ 2014 θαη ψξα 18.00κ.κ., ζηελ αίζνπζα εθδειψζεσλ ηνπ παξαξηήκαηνο 

Δπηκειεηεξίνπ Αηησιναθαξλαλίαο (2νο φξνθνο), πι. Μπφηζαξε, Η.Π. Μεζνινγγίνπ   

ηελ εθδήισζε ζα παξνπζηαζηεί ην ηξέρνλ πξφγξακκα απαζρφιεζεο θαζψο θαη ηα νθέιε 

πνπ κπνξνχλ λα απνθνκίζνπλ νη ηοπικέρ επισειπήζειρ απφ ηελ αμηνπνίεζε ηνπ. 

 

 
 

1Ο  WORKSHOP ΣΗ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΑΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

ΑΙΣΧΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ (ΔΠ.ΔΣ.ΑΝ.ΑΙΣ.) 

ην πιαίζην ηεο Γξάζεο 4 «Γηθηχσζε ηνπηθψλ θνηλσληθφ – νηθνλνκηθψλ  εηαίξσλ θαη 

επηρεηξήζεσλ», ηεο Πξάμεο «Σνπηθά ζρέδηα γηα ηελ απαζρφιεζε, πξνζαξκνζκέλα ζηηο 

αλάγθεο ησλ ηνπηθψλ αγνξψλ εξγαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο», νξγαλψζεθε ηελ 

Σεηάξηε, 17 Γεθεκβξίνπ 2014, ην 1ν Workshop κε ζέκα «"Δπηρεηξνχκε δπλακηθά - 

Δπηρεηξεκαηηθή Δπθαηξία" - Δπθαηξίεο ρξεκαηνδφηεζεο γηα πθηζηάκελεο θαη λεντδξπζείζεο 

επηρεηξήζεηο», ζηελ Αίζνπζα ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Αηησιναθαξλαλίαο (Παπαζηξάηνπ 53 & 

κχξλεο 1, Αγξίλην)., απφ ηελ Δπηκειεηεξηαθή Δηαηξεία Αλάπηπμεο Αηησιναθαξλαλίαο, 

εηαίξν ηεο Α.. «Απαζρφιεζε Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδνο».  

 

 

 

 

θνπφο ηνπ Workshop ήηαλ  

 Ζ ελίζρπζε ηεο δηθηχσζεο ηεο Α κε ηνπηθνχο επηρεηξεκαηηθνχο θνξείο αιιά θαη ηνπο 

θνηλσληθνχο θνξείο ηεο πφιεο ηφζν ζηελ  θαηεχζπλζε ηεο πξννπηηθήο απαζρφιεζεο 

http://www.espa.gr/
http://www.etakcci.gr/


ησλ σθεινπκέλσλ φζν θαη ηελ ζπλεξγίαο θαη ηεο ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο κε άιιεο 

ηνπηθέο θηλήζεηο θαη πξσηνβνπιίεο.  

 Ζ ελεκέξσζε ησλ σθεινχκελσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ  πξνδεκνζίεπζε γηα 

ηελ ελεξγνπνίεζε δχν ζεκαληηθψλ εκπξνζζνβαξψλ δξάζεσλ επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

απφ ην λέν ΔΠΑ 2014-2020, χςνπο 100 εθ. επξψ. 

 

Σν Workshop άλνημε κε ηνλ ραηξεηηζκφ ηνπ ν κορ. υηηπψποςλορ Γεϊπγιορ, Οηθνλνκηθφο 

Δπφπηεο ηνπ Δπηκειεηήξηνπ Αηησιναθαξλαλίαο, ν νπνίνο έθαλε εηδηθή αλαθνξά ζηελ 

ζεκαζία πνπ δίλεη ε Δπηκειεηεξηαθή Δηαηξεία Αλάπηπμεο Αηησιναθαξλαλίαο  αλαθνξηθά κε 

ηελ ζηήξημε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ησλ 

Σνπηθψλ ρεδίσλ γηα ηελ Απαζρφιεζε ΣνπΑ 

Σφληζε ηελ αλάγθε, ηφλσζεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο, πξνψζεζεο ηεο θνηλσληθήο 

ζπλεηαηξηζηηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο αμηνπνηψληαο ηα νθέιε θαη ηηο κλείεο ηνπ Νφκνπ 

4019/2011 γηα ηελ Κνηλσληθή Οηθνλνκία .  

Σελ αλάγθε αιιαγή λννηξνπίαο, αλάδεημεο ελφο λένπ αλαπηπμηαθνχ κνληέινπ ζηελ πεξηνρή 

καο, κε εμέιημε ηνπ ηνπηθνχ Δπηρεηξελ πνπ ζα επηθέξεη ηελ βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο 

θαη ηεο εμσζηξέθεηάο ηνπ.  

Σν ιφγν πήξε ν θνο. Αιεμφπνπινο Άγγεινο,  Τπεχζπλνο Πξάμεο ηεο Α.. «Απαζρφιεζε  

Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδνο», ν νπνίνο  παξνπζίαζε ηελ Πξάμε, αλαθέξνληαο φηη 

απνζθνπεί ζηελ ηνπνζέηεζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο 80 ανέπγυν νέυν και γςναικϊν ζηελ 

πεξηνρή παξέκβαζεο, ε νπνία νξίδεηαη ζηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο. 

ηελ νινθιεξσκέλε , ζπζηεκαηηθή θαη πνιχπιεπξε πξνζέγγηζε κε ηε φπνηα επηδηψθεηαη λα 

επηηεπρηεί ν ζθνπφο απηφο , ε νπνία ιακβάλνληαο ζνβαξά ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηα 

αλαπηπμηαθά πιενλεθηήκαηα ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο αλακέλεηαη λα δεκηνπξγήζεη ηηο 

ζπλζήθεο εθείλεο πνπ ζα επηηξέςνπλ ηελ αχμεζε ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο θαη ηελ ελίζρπζε 

ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ησλ πεξηζζφηεξν πιεηηφκελσλ απφ ηελ θξίζε νκάδσλ ζηφρνπ 

κέζσ ηεο έληαμήο ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο αμηνπνηψληαο ζε κεγάιν βαζκφ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξσηνγελνχο θαη δεπηεξνγελνχο ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο. 

Αλαθέξζεθε ζηνπο επιππψζθεηοςρ ζηψσοςρ ηος σεδίος,  ζηελ δεκηνπξγία ηθαλνηήησλ γηα 

αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο (ζηηο λεντδξπφκελεο επηρεηξήζεηο) αιιά θαη ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζα 

ηνπνζεηεζνχλ νη εθπαηδεπφκελνη πηπρηνχρνη), ζηελ δεκηνπξγία κφληκσλ δνκψλ δηθηχσζεο ησλ 

ηνπηθψλ θνξέσλ θαη ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο, νη νπνίεο ζα παξακείλνπλ ιεηηνπξγηθέο θαη 

ελεξγέο θαη κεηά ηε ιήμε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο Πξάμεο, θαη ζηελ άκεζε θαη 

ζπζηεκαηηθή ελεκέξσζε ησλ δεκνηψλ κέζσ ηνπ ηνπηθνχ δηθηχνπ θαη ησλ Μέζσλ Μαδηθήο 

Δλεκέξσζεο γηα ηελ παξέκβαζε θαη ηνπ ζηφρνπο ηεο. 

 

Ο θνο ακαξηδεο Λακπξνο, Γηεπζπληήο ηεο Δπηκειεηεξηαθήο Δηαηξείαο Αλάπηπμεο 

Αηησιναθαξλαλίαο κε ηε ζεηξά ηνπ αλαθέξζεθε ζηελ πξνδεκνζίεπζε ησλ λέσλ απηψλ 

δξάζεσλ γηα ηελ ζηήξημε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηελ "Δπισειπημαηική Δςκαιπία" πνπ ζα 

εληζρχζεη επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα αλέξγσλ θαη ην "Δπισειποωμε δςναμικά" πνπ απεπζχλεηαη 

ζε πθηζηάκελεο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο. 

Αλαθέξζεθε ζηνπο δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο ησλ δξάζεσλ, αλέιπζε ηηο πξνυπνζέζεηο 

ζπκκεηνρήο πνπ πξέπεη θάπνηνο λα ηεξεί γηα λα θαηαζέζεη επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην, ηνπο 

ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο πνπ εληζρχνληαη απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο θαη ηηο 

επηρνξεγνχκελεο δαπάλεο ηνπ θάζε έξγνπ.  

 

Αθνινχζεζαλ εξσηήζεηο θαη κηα ελδηαθέξνπζα ζπδήηεζε κεηαμχ ηνπ θνηλνχ θαη ησλ νκηιεηψλ, 

θαηά ηελ νπνία ιχζεθαλ αξθεηέο απφ ηηο απνξίεο ησλ παξεπξηζθφκελσλ, θπξίσο ζρεηηθά κε ην 

πψο ζα αλαπηπρηνχλ νη κεραληζκνί δηθηχσζεο έηζη ψζηε λα επηηεπρηεί ν ζηφρνο ηεο 

απαζρφιεζεο γηα ηνπο σθεινπκέλνπο. θαη γηα ηελ δπλαηφηεηα πνπ ζα δνζεί ζηνπο 

σθεινχκελνπο λα αλαπηχμνπλ κηα επηρεηξεκαηηθή ηνπο ηδέα θαη λα ηελ θάλνπλ πξάμε κέζα 

απφ ηελ ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε ηεο  νκάδαο mentoring ηεο πξάμεο. 

 



 

 

ΔΠΑ: Σποπολογία για ηην παπάηαζη επενδςηικϊν ζσεδίυν έυρ και ηο 2017 – 

Αλλαγέρ ζηο ΓΔΜΗ 

Παξάηαζε κέρξη θαη ην 2017 ζηελ νινθιήξσζε ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ πεξηιακβάλεη 

ηξνπνινγία πνπ θαηαηέζεθε ζην λνκνζρέδην γηα ην ΔΠΑ. Δπηπιένλ, ζηελ ίδηα ηξνπνινγία 

πξνβιέπνληαη ε ππνρξέσζε ησλ εκπφξσλ πνπ απνθηνχλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ εμαγσγέα λα 

δειψλνπλ ζην ΓΔΜΖ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πξφζζεησλ ζηνηρείσλ, ε ζχζηαζε ηνπ ζεζκνχ 

ηνπ Δγθεθξηκέλνπ Δκπφξνπ Μεηαπνηεκέλσλ Οπσξνθεπεπηηθψλ ζηα πξφηππα ηνπ ζεζκνχ 

πνπ ηζρχεη γηα ηνπο εκπφξνπο λσπψλ νπσξνθεπεπηηθψλ, ε απνηχπσζε ησλ ππνρξεψζεσλ 

ησλ εμαγσγέσλ πξντφλησλ δηπιήο ρξήζεο, θαζψο θαη ε ζέζπηζε ππνρξέσζεο ζηα 

Δκπνξηθά θαη Βηνκεραληθά Δπηκειεηήξηα λα πξνζαξκφζνπλ εληφο 10 κελψλ απφ ηελ ςήθηζε 

ηνπ λφκνπ, ηα ειεθηξνληθά ηνπο ζπζηήκαηα γηα ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή θαη ππνδνρή 

αηηήζεσλ κε ηα ζπλνδεπηηθά δηθαηνινγεηηθά, θαζψο θαη γηα ηελ ειεθηξνληθή έθδνζε θαη 

απνζηνιή ησλ πηζηνπνηεηηθψλ θαηαγσγήο γηα ηα πξντφληα πνπ πξννξίδνληαη γηα εμαγσγή. 

 

Παποςζιάζηηκε ηο Δλληνικψ ήμα 

 

 
 

Πξαγκαηνπνηήζεθε ε επίζεκε παξνπζίαζε ηνπ «Δλληνικοω ήμαηορ» γηα ηελ ζσξάθηζε 

ησλ ειιεληθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ απφ ηνλ πθππνπξγφ Αλάπηπμεο Γεπάζιμο 

Γιακοςμάηο, ηον Γενικψ Γπαμμαηέα Δμποπίος και Πποζηαζίαρ ηος Καηαναλυηή 

ηέθανο Κομνηνψ, εθπξνζψπνπο θνξέσλ, επηκειεηεξίσλ θαη επηρεηξήζεσλ.  

 

Ο θ. Γηαθνπκάηνο, θαηά ηελ εθδήισζε παξνπζίαζεο ηνπ «Διιεληθνχ ήκαηνο» κεηαμχ 

άιισλ ζεκείσζε φηη «κηα εθθξεκφηεηα πνπ ρξφληδε απφ ην 2012 γίλεηαη πξαγκαηηθφηεηα θαη 

πιένλ ηα ειιεληθά πξντφληα απνθηνχλ αλαγλσξίζηκε εζληθή ζθξαγίδα πνηφηεηαο γηα ηηο 

δηεζλείο αιιά θαη ηελ εγρψξηα αγνξά. Έηζη ηα ειιεληθά πξντφληα ζσξαθίδνληαη 

απνηξέπνληαο ζε φζνπο πξνζπαζήζνπλ λα εθκεηαιιεπηνχλ ηελ αλψηεξε πνηφηεηα θαη 

απνθηνχλ ηελ δπλαηφηεηα λα έρνπλ έλα επηπξφζζεην «δηαβαηήξην» κε ην νπνίν ζα 

ηαμηδεχνπλ ζηελ παγθφζκηα αγνξά...» .  

 

Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Καηαλαισηή ηέθαλνο Κνκλελφο απφ 

ηελ πιεπξά ηνπ, ζεκείσζε φηη «ην ήκα Διιεληθφηεηαο Πξντφλησλ θαη Τπεξεζηψλ είλαη 

επηηέινπο κηα πξαγκαηηθφηεηα. Κάζε θιάδνο πνπ επηζπκεί ηε ρξήζε ηνπ ήκαηνο, θαιείηαη λα 

ππνβάιεη ην αίηεκα ηνπ ζηελ Δπηηξνπή ήκαηνο εδψ ζηε ΓΓ Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο 

Καηαλαισηή, ψζηε λα εηνηκαζηεί ν ζρεηηθφο Καλνληζκφο Απνλνκήο πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηα 

θξηηήξηα αιιά θαη ηνλ κεραληζκφ απνλνκήο» πξνζζέηνληαο πσο «ήδε ην «Διιεληθφ ήκα» 



βξίζθεηαη πηα ζηε δηάζεζε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ παξάγνπλ ζηε ρψξα καο αιιά θαη ησλ 

θαηαλαισηψλ ζε φινλ ηνλ θφζκν πνπ επηιέγνπλ ηελ ειιεληθή γε, ηα ειιεληθά ρέξηα θαη ην 

ειιεληθφ κπαιφ.  

 

Σηο επφκελεο εκέξεο μεθηλάεη ε απνλνκή ηνπ, ζηα αιθννινχρα απφ ην Γεληθφ Υεκείν ηνπ 

Κξάηνπο θαη ζηα γαιαθηνθνκηθά πξντφληα απφ ηνλ ΔΛΓΟ Γήκεηξα. Ο πξφεδξνο ηνπ 

Διιεληθνχ Γεσξγηθνχ Οξγαληζκνχ «Γήκεηξα» θ. έξθνο Υαξηνπληάλ, γηα ην «Διιεληθφ 

ήκα» ζην Γάια θαη ηα Γαιαθηνθνκηθά Πξντφληα, αλάκεζα ζε άιια αλέθεξε πσο πξφθεηηαη 

«γηα έλα πξναηξεηηθφ ζήκα δηάθξηζεο πξνέιεπζεο πνπ ζα απνλέκεηαη κε ζπγθεθξηκέλα 

δεδνκέλα ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο παξέρνληάο ηνπο κηα αλαγλσξίζηκε εζληθή ζθξαγίδα 

πνηφηεηαο γηα ηελ εγρψξηα θαη δηεζλή αγνξά».  

 

ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν ηνπ Διιεληθνχ ήκαηνο, επίζεο, αλαθέξζεθαλ ν Γηεπζπληήο ηεο 

Γηεχζπλζεο Αιθνφιεο ηαχξνο άκηνο, αιιά θαη νη εθπξφζσπνη γαιαθηνβηνκεραληψλ φπσο 

ν θ. Μηράιεο αξάληεο απφ ηελ «Όιπκπνο» ε θπξία Άλλα Κπδσλάθε απφ ηελ «Vivartia» θαη 

ν πξφεδξνο Σπξνθνκηθψλ πλεηαηξηζκψλ Ζπείξνπ Κσλζηαληίλνο Καξάιεο.  

Απανηήζειρ ζηιρ 11 βαζικέρ επυηήζειρ 

1. Ση είλαη ην Διιεληθφ ήκα; 

Σν ζήκα ειιεληθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ηαπηνπνηεί ηελ ειιεληθή πξνζηηζέκελε αμία 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ. 

Βξίζθεηαη ζηε δηάζεζε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ παξάγνπλ ζηε ρψξα καο αιιά θαη ησλ 

θαηαλαισηψλ ζε φινλ ηνλ θφζκν πνπ επηιέγνπλ ηελ ειιεληθή γε, ηα ειιεληθά ρέξηα θαη ην 

ειιεληθφ κπαιφ. 

θνπφο ηνπ 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. 

Σαπηφρξνλα κέζα απφ ηε δξάζε απηή πξνσζνχληαη ηα ηνπηθά πξντφληα θαη ε ηνπηθή 

επηρεηξεκαηηθφηεηα, κέξνο ηεο νπνίαο απνηεινχλ νη κηθξέο νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο 

παξαγσγψλ θαη κεηαπνηεηψλ ησλ ειιεληθψλ πξντφλησλ. 

 

2. Πνην είλαη ην Ννκηθφ Πιαίζην γηα ην Διιεληθφ ήκα; 

Ζ πξσηνβνπιία γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ήκαηνο μεθίλεζε ην 2010 κε ηε ζπγθξφηεζε εηδηθήο 

λνκνπαξαζθεπαζηηθήο επηηξνπήο. Έπεηηα απφ αιιεπάιιειεο δηαβνπιεχζεηο ηφζν κε ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο θνξείο φζν θαη κε ηελ Κνκηζηφλ θαη ηηο ππφινηπεο επξσπατθέο ρψξεο, νη 

ζρεηηθέο δηαηάμεηο ππεξςεθίζηεθαλ απφ ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηεο ειιεληθήο Βνπιήο κε 

ην Ν. 4072/2012. Μηα κηθξή ηξνπνπνίεζε επήιζε κε ην Νφκν 4155/2013. 

Ρφιν λα ζπληνλίδεη θαη λα γλσκνδνηεί ζηνλ Τπνπξγφ Αλάπηπμεο γηα φηη έρεη ζρέζε κε ην 

ήκα έρεη αλαιάβεη ε Δπηηξνπή Διιεληθνχ ήκαηνο πνπ πξννδεχεηαη απφ ην Γεληθφ 

Γξακκαηέα Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή θαη απνηειείηαη απφ εθπξνζψπνπο 

θνξέσλ ηεο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο θαη ηεο αγνξάο. 

3. Δίλαη ζπκβαηή ε ρξήζε εζληθνχ ζήκαηνο κε ην επξσπατθφ θαλνληζηηθφ πιαίζην; 

Σν Διιεληθφ ήκα, είλαη θξαηηθφ, απνλέκεηαη φκσο πξναηξεηηθά εθφζνλ απηφ δεηεζεί απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο. πλεπψο δελ απνηειεί εκπφδην ή παξάβαζε θαλφλσλ αληαγσληζκνχ. Δπίζεο 

δελ ζπλδέεηαη κε ηζρπξηζκφ πνηφηεηαο παξά κφλν κε ηελ εζληθφηεηα ηεο πξνζηηζέκελεο 



αμίαο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε ειιεληθή λνκνζεζία απνηειεί κηα θαηλνηνκία ζηελ Δπξψπε θαη 

απνηειεί πξφηππν πνπ άιιεο ρψξεο ζρεδηάδνπλ λα πηνζεηήζνπλ. 

4. Γηαηί ελδηαθέξεη ην Διιεληθφ ήκα κηα επηρείξεζε; 

Ζ πηνζέηεζε ηνπ Διιεληθνχ ήκαηνο πηζηνπνηεί κε αζθάιεηα ην πξντφλ ή ηελ ππεξεζία γηα 

ηελ ειιεληθφηεηα ηνπο. Οη θνξείο ηνπ ήκαηνο ζα επσθεινχληαη απφ ηελ αλαγλσζηκφηεηαο 

ηνπ ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο ηεο ρψξαο. 

Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα γηα ηνπο παξαγσγνχο, είηε ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα είηε ζηε κεηαπνίεζε, 

ή ζηηο ππεξεζίεο, λα πξνσζνχλ εθφζνλ ην επηζπκνχλ ηελ ειιεληθφηεηα ηνπο. Γηθαηνχρνη ηνπ 

ζήκαηνο είλαη επηρεηξήζεηο πνπ επελδχνπλ ζηελ ειιεληθή παξαγσγή αλεμαξηήησο 

ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο. 

5. Πνην είλαη ην Διιεληθφ ήκα; 

Καζνξίδεηαη, ζχκθσλα κε ηε κε αξηζκ. 67382/ 4/12/2014 απφθαζε ηνπ πθππνπξγνχ 

Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο «ήκα Διιεληθψλ Πξντφλησλ θαη Τπεξεζηψλ». 

6. Πψο εθδίδνληαη νη Καλνληζµνί Απνλνµήο Διιεληθνχ ήµαηνο; 

(Ν.4155/2013) Κάζε παξαγσγηθφο θνξέαο ή νκάδα επηρεηξήζεσλ, πξνηείλεη ζηελ Δπηηξνπή 

Διιεληθνχ ήκαηνο (κε βάζε ππφδεηγκα http://gge.gov.gr/?p=11960), ζρέδην Καλνληζκνχ γηα 

θάζε θιάδν. ηε ζπλέρεηα εθδίδεηαη ε ζρεηηθή ΚΤΑ ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, 

Αληαγσληζηηθφηεηαο, θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε αξµφδηνπ Τπνπξγνχ. 

Ο Καλνληζµφο πεξηιακβάλεη ηα θξηηήξηα απνλνκήο αιιά θαη ηε κεζνδνινγία πηζηνπνίεζεο, 

ειέγρνπ θιπ. 

 

7. Πνηα είλαη ηα θξηηήξηα γηα ηελ απνλνκή ηνπ Διιεληθνχ ήκαηνο; 

Σα πξντφληα θαη νη ππεξεζίεο θαηαηάζζνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: α) ηα θπζηθά πξντφληα, β) 

ηα κεηαπνηεκέλα θπζηθά πξντφληα θαη γ) ηα ινηπά (βηνκεραληθά – βηνηερληθά) πξντφληα θαη 

ππεξεζίεο. 

Γηα ηελ απνλνµή ηνπ ζήµαηνο, ηα πξντφληα θαη νη ππεξεζίεο πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο 

πξνδηαγξαθέο πνπ ζέηνπλ νη δηεζλείο, θνηλνηηθέο θαη εζληθέο δηαηάμεηο ζρεηηθά µε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά, ηηο επηζεκάλζεηο, ηελ αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή. Δπίζεο, ζα 

πξέπεη απφ ηελ παξαγσγή ή ηελ επεμεξγαζία ηνπο λα πξνθχπηεη εγρψξηα πξνζηηζέκελε 

αμία. 

Δηδηθά γηα ηα θπζηθά πξντφληα (αγξνηηθά, θηελνηξνθηθά πξντφληα, πξψηεο χιεο), σο βαζηθφ 

θξηηήξην γηα ηελ απνλνµή ηνπ ήµαηνο νξίδεηαη ε παξαγσγή ή εθηξνθή ή ε ζπγθνκηδή, 

αλάινγα µε ην πξντφλ, ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα. 

ηα κεηαπνηεκέλα θπζηθά πξντφληα, γηα ηελ απνλνµή ηνπ ζήµαηνο, πξέπεη πνζνζηφ ηεο 

µάδαο ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπο ή ηεο µάδαο ηεο βαζηθήο πξψηεο χιεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη λα 

πξνέξρεηαη απφ ηελ Διιάδα. 

Με ηνλ θαλνληζµφ απνλνµήο θαζνξίδεηαη, γηα θάζε θαηεγνξία πξντφληνο, ζπγθεθξηκέλα ην 

πνζνζηφ επί ηεο µάδαο ηνπ θάζε επί µέξνπο ζπζηαηηθνχ ή ηεο βαζηθήο πξψηεο χιεο. 

Με ηνλ θαλνληζµφ µπνξεί λα εηζάγνληαη εμαηξέζεηο απφ ην θξηηήξην απηφ ζηηο αθφινπζεο 

πεξηπηψζεηο: 



α) γηα πξψηεο χιεο πνπ δελ ππάξρνπλ ή δελ είλαη δπλαηφλ λα παξαρζνχλ ζηελ Διιεληθή 

Δπηθξάηεηα ή παξάγνληαη ζε µε επαξθείο πνζφηεηεο, 

β) γηα πξντφληα, ε ειιεληθφηεηα ησλ νπνίσλ ζπλίζηαηαη ζηνλ παξαδνζηαθφ ή ηνλ ηδηαίηεξν 

ηξφπν παξαζθεπήο θαη επεμεξγαζίαο ηνπο, 

γ) επίζεο, µπνξεί λα εηζάγνληαη πξνζσξηλέο εμαηξέζεηο απφ ην θξηηήξην, εθφζνλ 

παξνπζηάδεηαη έιιεηςε ζε ζπγθεθξηκέλε πξψηε χιε, πνπ νθείιεηαη ζε αληηθεηκεληθά, έθηαθηα 

θαη εμαηξεηηθά γεγνλφηα, φπσο ελδεηθηηθά θπζηθέο θαηαζηξνθέο ή θαθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

Γηα ηα ινηπά (βηνκεραληθά – βηνηερληθά) πξντφληα θαη ππεξεζίεο, σο βαζηθφ θξηηήξην 

απνλνµήο νξίδεηαη ην πνζνζηφ ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ 

Διιεληθή Δπηθξάηεηα, φπσο απηφ εμεηδηθεχεηαη µε ηνλ θαλνληζµφ απνλνµήο γηα θάζε πξντφλ ή 

ππεξεζία. 

ην θφζηνο παξαγσγήο πεξηιακβάλνληαη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζηελ έξεπλα θαη ηελ 

αλάπηπμε ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο, ελψ απνθιείνληαη φζεο αθνξνχλ ηελ πξνψζεζε, 

πξνβνιή θαη δηαθήµηζε ηνπ πξντφληνο. 

 

8. Θα πιεξψλνπλ νη επηρεηξήζεηο θάπνην ηέινο, γηα λα ιάβνπλ ην ζήκα; 

Αλάινγα κε ηνλ θαλνληζκφ θαη κε ηνλ θνξέα απνλνκήο απηφ πνηθίιεη. 

9. Γηα πνηα πξντφληα ή ππεξεζίεο ππάξρεη ήδε Καλνληζκφο απνλνκήο Διιεληθνχ ήκαηνο; 

Τπάξρνπλ ήδε θαλνληζκνί γηα ηα γαιαθηνθνκηθά θαη ηα αιθννινχρα πνηά. ην δηαδηθηπαθφ 

ηφπν ηεο ΓΓΔ Καηηγοπία /Δλληνικψ ήμα /Κανονιζμοί ζα βξείηε ηνπο Καλνληζκνχο γηα ηα 

πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο πνπ έρνπλ ήδε εθδνζεί. 

10. δηαδηθαζία απνλνµήο Διιεληθνχ ήµαηνο. 

Γηα ηελ απνλνµή ηνπ δηθαηψµαηνο ρξήζεο ηνπ ήµαηνο ν ελδηαθεξφκελνο ππνβάιιεη αίηεζε 

– ππεχζπλε δήισζε, έληππα ή ειεθηξνληθά, θαη θαηαβάιιεη ηα νξηδφκελα θαηά πεξίπησζε 

ηέιε ζηνλ θνξέα πνπ είλαη αξµφδηνο ζχµθσλα µε ηνπο Καλνληζκνχο ηνπ άξζξνπ 187 γηα ηελ 

απνλνµή ηνπ ήµαηνο. 

11. Γηα πφζν δηάζηεκα κπνξψ λα απνθηήζσ ην Διιεληθφ ήκα; 

Σν δηθαίσµα ρξήζεο ηνπ ήµαηνο απνλέµεηαη γηα αφξηζηε δηάξθεηα. Ο δηθαηνχρνο νθείιεη 

θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ρξήζεο ηνπ λα ζπκκνξθψλεηαη µε ηηο πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζήο ηνπ, 

φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ. 

Ζ ηήξεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ρξήζεο ηνπ ήµαηνο δηαζθαιίδεηαη µε έθηαθηνπο ειέγρνπο 

πνπ δηελεξγεί ν Φνξέαο απνλνµήο ηνπ ήµαηνο. Ο δηθαηνχρνο θαηαβάιιεη θαη’ έηνο ηέινο 

ρξήζεο, άιισο ην δηθαίσµά ηνπ απηνδηθαίσο αλαθαιείηαη. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνµψλ, Μεηαθνξψλ θαη ∆ηθηχσλ ξπζµίδνληαη θάζε ζέµα 

ζρεηηθφ µε ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη ην χςνο ηνπ ηέινπο ρξήζεο 

 

 

 

Νέο Ππψγπαμμα  voucher για 7000 άνεπγοςρ πηςσιοωσοςρ ΑΔΙ και ΣΔΙ. 

Γπλαηφηεηα θαηάξηηζεο θαη πξαθηηθήο άζθεζεο κε voucher - εθπαηδεπηηθφ επίδνκα 3.120 

επξψ κεηθηά, δίλεη ν ΟΑΔΓ ζε 7.000 άλεξγνπο πηπρηνχρνπο ΑΔΗ θαη ΣΔΗ ειηθίαο έσο 29 εηψλ 

http://gge.gov.gr/?cat=59


(γελλεκέλνη κεηά ηελ 1/1/1985) κε θνηλφ κε ηα ππνπξγεία Αλάπηπμεο θαη Παηδείαο 

πξφγξακκα πνπ ηίζεηαη ζε άκεζε εθαξκνγή.  

Οη ελδηαθεξφκελνη άλεξγνη πηπρηνχρνη, ζχκθσλα κε ηελ πξφθιεζε πνπ απεχζπλε ρζεο ν 

ΟΑΔΓ, κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε ζπκκεηνρήο ζηελ ηζηνζειίδα 

http://www.voucher.gov.gr. απφ ηηο 22 Γεθεκβξίνπ ψξα 11:00 έσο ηηο 14 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 

2015 θαη ψξα 24 θαη νη πάξνρνη θαηάξηηζεο απφ ηηο 29 Γεθεκβξίνπ ψξα 11:00 έσο ηηο 14 

Ηαλνπαξίνπ θαη ψξα 24:00. 

 

ςμθυνία αμοιβαίαρ αναγνϊπιζηρ ζςζηημάηυν πιζηοποίηζηρ πποφψνηυν 

βιολογικήρ καλλιέπγειαρ Δςπυπαφκήρ Ένυζηρ και Κοπέαρ. 

H Δπξσπατθή Έλσζε θαη ε Νφηηα Κνξέα θαηέιεμαλ ζε ζπκθσλία ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο γηα 

ηα πξντφληα βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο, ε νπνία ζα ηεζεί ζε ηζρχ απφ 1εο Φεβξνπαξίνπ 2015.  

Με ηε ζπκθσλία απηή, ζα επέιζεη ζεκαληηθή αχμεζε ησλ θνξεαηηθψλ εηζαγσγψλ 

επξσπατθψλ πξντφλησλ βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο, θαζψο ζα επηιπζεί νξηζηηθά ην πξφβιεκα 

ησλ πηζηνπνηήζεψλ ηνπο. 

 

 

Η διάηαξη ηηρ παπ.5 άπθπο 32 ηος Ν.4075/2012 

Όπσο είλαη γλσζηφ κε ηελ πην πάλσ ζρεηηθή δηάηαμε, δφζεθε ζηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ 

Ο.Α.Δ.Δ. ην δηθαίσκα θαηάηαμεο ζηελ ακέζσο θαηψηεξε ή ζηε δεχηεξε θαηψηεξε 

αζθαιηζηηθή θαηεγνξία, έσο ηελ 31.12.2014, κε ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη. Με λέα δηάηαμε παξαηείλεηαη ε πξνζεζκία δπλαηφηεηαο επηινγήο θαηάηαμεο 

ζε θαηψηεξε θαηεγνξία θαη παξακνλήο ζε απηή γηα δχν αθφκα έηε θαη ζπγθεθξηκέλα κέρξη 

31.12.2016. 

 

Με ππψζηιμο 100 εςπϊ επιβαπωνονηαι οι θοπολογοωμενοι πος ςποβάλλοςν 

εκππψθεζμα ηποποποιηηική δήλυζη Δ2 και αναγπάθοςν ηα ζηοισεία 

ιδιοσπηζιμοποίηζηρ ακινήηος. 

Ζ ηδηνρξεζηκνπνίεζε αθηλήηνπ απνηειεί εηζφδεκα γηα ην θνξνινγνχκελν θαη ε εθπξφζεζκε 

αλαγξαθή ηνπ ζπληζηά θνξνινγηθή παξάβαζε. Αληίζεηα δελ επηβάιιεηαη πξφζηηκν αλ 

ηξνπνπνηνχληαη ζηνηρεία ηνπ Δ2 απφ ηα νπνία δελ πξνθχπηεη επηπιένλ θφξνο, δελ 

απνθξχπηεηαη θνξνινγεηέα χιε θαη γεληθά αλ νη δηνξζψζεηο απηέο απνηεινχλ πιεξνθνξηαθά 

ζηνηρεία. 

 

 

Οι πποχποθέζειρ απαλλαγήρ απψ ηην ςποσπευηική αζθάλιζη ζηον ΟΑΔΔ 

Οη λένη αζθαιηζκέλνη, δειαδή απηνί πνπ αζθαιίζηεθαλ γηα πξψηε θνξά κεηά ηελ 1/1/1993 

δελ είλαη ππνρξεσκέλνη λα αζθαιίδνληαη ζηνλ ΟΑΔΔ αξθεί λα εξγάδνληαη σο κηζζσηνί θαη ν 

εξγνδφηεο ηνπο λα ηνπο «θνιιάεη» ηνπιάρηζηνλ 25 έλζεκα ηνλ κήλα. Απηφ πξνβιέπεη 

απφθαζε πνπ ππέγξαςε ν πθππνπξγφο Δξγαζίαο Αληψλεο Μπέδαο ε νπνία δεκνζηεχηεθε 

ζην ΦΔΚ.  

 

Ζ απφθαζε αθνξά ζηνπο κηζζσηνχο νη νπνίνη ζέινπλ λα ζπκπιεξψλνπλ ην εηζφδεκά ηνπο 

κε ην λα απαζρνινχληαη ηαπηφρξνλα θαη σο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο. Απφ ην 1992, ε 

αζθαιηζηηθή λνκνζεζία έδηλε ηε δπλαηφηεηα ζηνπο λένπο αζθαιηζκέλνπο θαη δηπιφ 

απαζρνινχκελνπο λα επηιέμνπλ αζθαιηζηηθφ θνξέα: ΗΚΑ ή ΟΑΔΔ.  

 

Ωζηφζν κε λνκνζεηηθή ξχζκηζε ηνπ πεξαζκέλνπ Απξηιίνπ, κπήθε σο πξνυπφζεζε, θαηά ηελ 

άζθεζε ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο λα ζπγθεληξψλνληαη 25 έλζεκα ηνλ κήλα.  

 

ε πεξίπησζε πνπ δελ ζπγθεληξψλνληαη, ε αζθάιηζε ζηνλ ΟΑΔΔ θαζίζηαηαη ππνρξεσηηθή. 

Απηή ε επηπιένλ ππνρξέσζε απηνκάησο αθαηξεί ην δηθαίσκα επηινγήο ηακείνπ απφ ηνπο 

http://www.voucher.gov.gr/


κεξηθψο απαζρνινχκελνπο αιιά θαη απφ φζνπο εξγάδνληαη κε εθ πεξηηξνπήο εξγαζία 

(δειαδή ιίγεο εκέξεο ηελ εβδνκάδα). Ζ απφθαζε Μπέδα πνπ εξκελεχεη ηνλ λφκν, 

αλαγλσξίδεη ην δηθαίσκα ζηνπο κηζζσηνχο λα κελ ζπγθεληξψλνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ 25 

ελζήκσλ ζε πεξίπησζε αζζέλεηαο, απεξγίαο, απφιπζεο θιπ. 

 

πγθεθξηκέλα αλαθέξεη: «Ζ πξνυπφζεζε ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ησλ 25 εκεξψλ αζθάιηζεο 

αλά κήλα ζην Η.Κ.Α. & Δ.Σ.A.M. δελ εμεηάδεηαη γηα ηνλ κήλα θαηά ηνλ νπνίν γίλεηαη ε 

πξφζιεςε, θαζψο θαη γηα ηνλ κήλα θαηά ηνλ νπνίν ιήγεη ε εξγαζία θαη ε αζθάιηζε ζην Η.Κ.Α. 

& Δ.Σ.Α.Μ.  

Γηα ηνπο ελδηάκεζνπο κήλεο ηεο αζθάιηζεο ζην Η.Κ.Α. & Δ.Σ.Α.Μ. ζεσξείηαη φηη πιεξνχηαη ε 

πξνυπφζεζε ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ησλ 25 εκεξψλ αλά κήλα, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ 

ν κηζζσηφο απνπζηάδεη απφ ηελ εξγαζία ηνπ κε επηδφηεζε ιφγσ αζζελείαο ή ηαθηηθήο 

αλεξγίαο ή ιφγσ άδεηαο θπήζεσο, ινρείαο ή γνληθήο άδεηαο αλαηξνθήο ηέθλσλ ή ιφγσ 

εθπαηδεπηηθήο άδεηαο άλεπ απνδνρψλ, ή ιφγσ απεξγίαο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη 

&ζπλππνινγηδφκελσλ ησλ αλσηέξσ – ζπκπιεξψλνληαη 25 εκέξεο αζθάιηζεο αλά κήλα θαζ’ 

φιε ηε δηάξθεηα ησλ πεξηφδσλ απηψλ. 

Δηδηθά θαηά ην κήλα Φεβξνπάξην θάζε έηνπο θαη πξνθεηκέλνπ γηα ηνπο ακεηβφκελνπο κε 

εκεξνκίζζην ζεσξείηαη φηη πιεξνχηαη ε πξνυπφζεζε ησλ 25 εκεξψλ αζθάιηζεο, εθφζνλ ν 

εξγαδφκελνο έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ηνλ θαηά πεξίπησζε πιήξε αξηζκφ εκεξψλ αζθάιηζεο 

ηνπ κήλα απηνχ». 

Καηάηαξη ηυν Δςπυπαφκϊν συπϊν υρ ππορ ηην επάπκεια και ηην ποιψηηηα ηυν 

ζςζηημάηυν κοινυνικήρ αζθάλιζηρ ςγείαρ 

Πξφθεηηαη γηα ηελ θαηάηαμε ησλ Δπξσπατθψλ ρσξψλ σο πξνο ηελ επάξθεηα θαη ηελ πνηφηεηα 

ησλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο πγείαο, ζχκθσλα κε ηνλ Γείθηε Euro Health 

Consumer γηα ην 2013.Ζ κειέηε απηή πξαγκαηνπνηείηαη γηα 35 ρψξεο ζηελ Δπξψπε. Ζ 

ζπλνιηθή βαζκνινγία θαη ε ηειηθή θαηάηαμε ησλ ρσξψλ εμάγεηαη απφ ηελ αμηνιφγεζε 48 

επηκέξνπο δεηθηψλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ: 

-Γηθαηψκαηα αζζελψλ θαη πιεξνθφξεζε 

-Πξφζβαζε (ρξφλνο αλακνλήο) 

-Απνηειεζκαηηθφηεηα 

-Δχξνο θαη πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο 

-Πξφιεςε αζζελεηψλ 

-Φάξκαθα (πξφζβαζε θαη θάιπςε αλαγθψλ) 

H Διιάδα ππνρψξεζε ζηε ζρεηηθή θαηάηαμε θαηά 3 ζέζεηο ζπγθξηηηθά κε ην 2012, 

θαηαιακβάλνληαο ηελ 25η θέζη ζηνλ επξσπατθφ πίλαθα θαηάηαμεο ησλ ζπζηεκάησλ 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ζπγθεληξψλνληαο ζπλνιηθά 568 βαζκνχο απφ ην κέγηζην ζχλνιν 

ησλ 1000 βαζκψλ, ζε ζχγθξηζε κε ηελ 22ε ζέζε πνπ είρε ιάβεη ην 2012 (κε 617 βαζκνχο). 

H Ολλανδία καηέλαβε ηην 1η θέζη κε 870 κνλάδεο θαη αθνινχζεζαλ νη Διβεηία, Ηζιαλδία, 

Γαλία θαη ε Ννξβεγία. Σηο σαμηλψηεπερ βαθμολογίερ πέηςσαν ε επβία (451 βαζκνχο), ε 

Ροςμανία (478), ε Λεηονία (516), ε Πολυνία (521) θαη ε Βοςλγαπία (528). 

 



 

 

 

Άλλο ένα οςζιαζηικψ βήμα ζηον πεπιοπιζμψ ηηρ γπαθειοκπαηίαρ κάνει η κςβέπνηζη. 

Όπσο αλαθνίλσζε ν ππνπξγφο Αλάπηπμεο Κ. θξέθαο ππέγξαςε καδί κε ηνπο ζπλαξκφδηνπο 

ππνπξγνχο Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο Κ. Μεηζνηάθε θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε Β. Κηθίιηα 

απφθαζε κε ηελ νπνία θαηαξγείηαη ε ππνρξέσζε έθδνζεο πηζηνπνηεηηθνχ ελεξγεηηθήο 

ππξνπξνζηαζίαο γηα 454 θαηεγνξίεο νηθνλνκηθψλ ηνκέσλ θαη ζπλνιηθά 1.039 

δξαζηεξηφηεηεο -επαγγέικαηα. 

 

 

ΤΠ.ΑΝ.: Παπάηαζη σπψνος ολοκλήπυζηρ ενεπγϊν έπγυν ηος ΔΠΑ. 

Παξαηείλεηαη θαηά δχν κήλεο θαη ζπγθεθξηκέλα κέρξη ηηο 30-01-2015, ε δηάξθεηα πινπνίεζεο 

ησλ ελεξγψλ έξγσλ πνπ πινπνηνχληαη ζην πιαίζην ησλ πξνγξακκάησλ: «Μεηαπνίεζε ζηηο 

Νέεο πλζήθεο», «Δμσζηξέθεηα- Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ (Η)» θαη «Νέα- 

Καηλνηνκηθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα θαη 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΠΑΔ) ηνπ ΔΠΑ 2007- 2013. 



 

Καηαξγείηαη ην πηζηνπνηεηηθφ ππξνπξνζηαζίαο απφ ηελ ππξνζβεζηηθή. 

Καηαξγείηαη ε ππνρξέσζε έθδνζεο πηζηνπνηεηηθνχ ελεξγεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο γηα 454 

θαηεγνξίεο νηθνλνκηθψλ ηνκέσλ θαη ζπλνιηθά 1.039 δξαζηεξηφηεηεο/επαγγέικαηα. 

Τπνγξακκίδεηαη φηη ν επαγγεικαηίαο ή ν επηρεηξεκαηίαο, αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο, ζπλερίδεη λα έρεη ηελ ππνρξέσζε ηεο εγθαηάζηαζεο κφληκσλ ζπζηεκάησλ 

ελεξγεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο. Δπίζεο, παξακέλεη ε ππνρξέσζε γηα ζχληαμε κειέηεο 

(ελεξγεηηθήο) ππξνπξνζηαζίαο - ηερληθήο πεξηγξαθήο απφ αξκφδην θαηά λφκν ηερληθφ 

επηζηήκνλα πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηα κέηξα θαη ηα κέζα ππξφζβεζεο, θαζψο θαη ηε ρξήζε 

ελαιιαθηηθήο (αληί λεξνχ) κεζφδνπ ππξνπξνζηαζίαο. Απηφ πνπ θαηαξγείηαη είλαη ην 

πηζηνπνηεηηθφ ην νπνίν εμέδηδε ε Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία. 

 
ΑΔΠ: 50.000 θέζειρ ζε 126 ειδικψηηηερ ανέπγυν- Θέμα ημεπϊν η πποκήπςξη. 

Σηο 50.000 ζπκβάζεηο πνπ αλακέλεηαη λα πξνθεξχμεη άκεζα ην ΑΔΠ ζα «κνηξαζηνχλ» 126 

εηδηθφηεηεο. ην ΑΔΠ ππνβάιιεηαη γηα έγθξηζε ηηο ακέζσο επφκελεο ψξεο ε πξνθήξπμε ησλ 

50.000 ζπκβάζεσλ θνηλσθεινχο εξγαζίαο ηελ νπνία έρεη εηνηκάζεη ν ΟΑΔΓ, κεηά ηηο 

ρζεζηλέο ππνπξγηθέο απνθάζεηο γηα έληαμε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην λέν ΔΠΑ. 

Άλεξγνη απφ πέληε θαηεγνξίεο ζα θιεζνχλ ζηε ζπλέρεηα λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ αίηεζή 

ηνπο.  Θα αλαξηεζεί ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ ΟΑΔΓ κε ηελ έλδεημε θνηλσθειήο εξγαζία. Οη ζέζεηο 

θαηαλέκνληαη ζε 324 δήκνπο, ζε ππεξεζίεο ππνπξγείσλ ζε φιε ηε ρψξα θαη ζε 

επνπηεπφκελνπο απφ απηά νξγαληζκνχο. 

Έλαο κηθξφο αξηζκφο ζέζεσλ θαηαλέκεηαη ζε πεξηθέξεηεο. Οη πεξηζζφηεξεο ζέζεηο 

πξννξίδνληαη γηα απφθνηηνπο Γπκλαζίνπ, Λπθείνπ, ΣΔΔ, ΗΔΚ θαη θζάλνπλ ηηο 38.200, ελψ νη 

πηπρηνχρνη ΑΔΗ θαη ΣΔΗ ζα κνηξαζηνχλ 12.800 ζέζεηο. 

 
 
  

ηα 3,5 Γιρ. Δςπϊ ηο ππυηογενέρ πλεψναζμα ζηο 10Μηνο. 

ηα 3,5 δηζ. επξψ ή 1,9% ηνπ ΑΔΠ αλήιζε ην πξσηνγελέο πιεφλαζκα ηεο Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο ηελ πεξίνδν Ηαλνπαξίνπ - Οθησβξίνπ 2014, έλαληη πξσηνγελνχο πιενλάζκαηνο 

1,4 δηζ. επξψ ή 0,8% ηνπ ΑΔΠ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2013, ζχκθσλα κε ην Γειηίν 

Δθηέιεζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ.  

 

 

Γηεζλήο δηαθάλεηα : ηα χςε παξακέλεη ε δηαθζνξά ζηελ Διιάδα. 

ηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο ηεο Δπξψπεο, καδί κε ηελ Ηηαιία, ηε Βνπιγαξία θαη ηε Ρνπκαλία, 

βξίζθεηαη ε Διιάδα ζην ζέκα ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηνλ δεκφζην ηνκέα, 

παξφηη έρεη βειηηψζεη ηελ θαηάηαμή ηεο ηελ ηειεπηαία δηεηία. Βάζεη ηεο έθζεζεο ηεο Γηεζλνχο 

Γηαθάλεηαο γηα ην 2014 πνπ αθνξά ηελ αμηνιφγεζε 175 ρσξψλ, ε Διιάδα βξίζθεηαη ζηελ 

69ε ζέζε θαη βαζκνινγείηαη κε 43 ζηα 100 φζνλ αθνξά ηνλ δείθηε δηαθζνξάο. χκθσλα κε 

ηελ έθζεζε, νη πην δηεθζαξκέλεο ρψξεο είλαη ην νπδάλ, ε Βφξεηα Κνξέα θαη ε νκαιία, ελψ 

νη πην αδηάθζνξεο ε Γαλία, ε Φηλιαλδία θαη ε Νέα Εειαλδία.  

 

 

ΗΚΑ: Αχμεζε 38,82% ζηηο ζέζεηο κεξηθήο απαζρφιεζεο. 

«Αλάθακςε» ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο ζε ρακειφηεξα, φκσο, επίπεδα ακνηβψλ θαη εκεξψλ 

αζθάιηζεο θαη θπξίσο, ζε ζέζεηο κεξηθήο απαζρφιεζεο, κε κέζν κεηθηφ κηζζφ 430,51 επξψ, 

θαηαγξάθεη ην ΗΚΑ. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία απφ ηηο Αλαθεθαιαησηηθέο Πεξηνδηθέο Γειψζεηο 

πνπ ππέβαιαλ νη επηρεηξήζεηο, ζε δηάζηεκα ελφο ρξφλνπ (κεηαμχ ηνπ Μαξηίνπ '13 θαη ηνπ 

Μαξηίνπ '14) απμήζεθαλ ηφζν ν αξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε ιεηηνπξγία (ζηηο 214.828 απφ 

191.300, αχμεζε 12,30%) φζν θαη ησλ εξγαδνκέλσλ - αζθαιηδφκελσλ ζην ΗΚΑ (ζε 1.644.239 

απφ 1.443.319, πνζνζηφ 13,90%), αιιά, ηα έζνδα απφ ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο δελ 

βειηηψζεθαλ, αληίζηνηρα, αθνχ νη πεξηζζφηεξεο λέεο ζέζεηο ήηαλ κε θαζεζηψο κεξηθήο 

απαζρφιεζεο (ε νπνία απμήζεθε θαηά 38,82%) θαη ν κέζνο κηζζφο κεηψζεθε θαηά 11,65%. 

http://www.aftodioikisi.gr/ergasiaka-ypallilwn-ota/asep-50-000-theseis-se-126-eidikotites-anergon-thema-imeron-i-prokirixi


 

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ - ΔΝΗΜΔΡΧΗ  

Γήμος Αγπινίος. 

Ο Γήμορ Αγπινίος ελεκεξψλεη ηνπο πνιίηεο ηνπ φηη ε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

ν.4056/2012 απφ ηηο νπνίεο δηέπεηαη ε αδεηνδφηεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ θηελνηξνθηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ  

ππέπει ψλερ οι κηηνοηποθικέρ εγκαηαζηάζειρ οι οποίερ λειηοςπγοων συπίρ άδεια 

εγκαηάζηαζηρ 

μέσπι ηιρ 11 Μαπηίος 2015 

να λάβοςν άδεια εγκαηάζηαζηρ με ςποβολή ζσεηικήρ αίηηζηρ ζηιρ Γιεςθωνζειρ 

Αγποηικήρ Οικονομίαρ και Κηηνιαηπικήρ ηυν Πεπιθεπειακϊν Δνοηήηυν. 

Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο αλσηέξσ εκεξνκελίαο νη θάηνρνη ησλ θηελνηξνθηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ πνπ δελ έρνπλ αδεηνδνηεζεί θηλδπλεχνπλ κε επηβνιή Γηνηθεηηθψλ θαη 

Οηθνλνκηθψλ Κπξψζεσλ, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία 

Ο ν.4056/2012 πξνυπνζέηεη ηνλ έιεγρν θαη ηελ ηήξεζε ησλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ φξσλ ηεο 

εζληθήο θαη θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε: 

1. ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο δεκφζηαο πγείαο 

2. ηελ πγηεηλή θαη θαιή δηαβίσζε ησλ δψσλ 

3. ηελ αζθάιεηα θαη πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ 

4. ηελ κέζνδν θαηαζθεπήο ησλ θηελνηξνθηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ηελ ηδηνθηεζία θαη ηηο 

λφκηκεο ρξήζεηο γεο 

5. ηελ πξνζηαζία ησλ δαζψλ. 

 

Αλάινγα κε ην είδνο θαηαζθεπήο θαη ηε κνξθή ηνπο, νη θηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο 

θαηαηάζζνληαη ζε ηξείο θαηεγνξίεο: 

1. Καηηγοπία ππϊηη: Πξφρεηξα θαηαιχκαηα. Πεξηιακβάλεη ηα πξφρεηξα θαηαιχκαηα 

δψσλ γηα ηα νπνία δελ απαηηείηαη έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο (άδεηα δφκεζεο θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ λ. 4067/2012). 

2. Καηηγοπία δεωηεπη: Κηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ θαηαζθεπάδνληαη κε ζθειεηφ 

ζεξκνθεπίνπ βάζεη εγθεθξηκέλσλ ηχπσλ θαηαζθεπήο ή θηελνηξνθηθέο. εγθαηαζηάζεηο πνπ 

θαηαζθεπάδνληαη βάζεη εγθεθξηκέλσλ πξνηχπσλ θαηαζθεπήο κέρξη 300 η.κ. 

3. Καηηγοπία ηπίηη: Κηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη ε έθδνζε 

άδεηαο νηθνδνκήο. Πεξηιακβάλνληαη νη θηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη 

ε έθδνζε νηθνδνκηθήο αδείαο (άδεηα δφκεζεο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4067/2012) ή 

απφθαζε εμαίξεζεο απφ ηελ θαηεδάθηζε ή δήισζε απζαηξέηνπ. 

 

Μεηαππςθμιζηική ηομή ηο «Λεςκψ μηηπϊο ζςνεπϊν επισειπήζευν». 

εκαληηθφ φπιν ζηε κάρε θαηά ηεο αδήισηεο εξγαζίαο ζεσξεί ην ππνπξγείν Δξγαζίαο ηε 

ζεζκνζέηεζε ηνπ «Λεπθνχ Μεηξψνπ πλεπψλ Δπηρεηξήζεσλ Πεξζέαο», πνπ ςεθίζηεθε 

πξφζθαηα απφ ηε Βνπιή. Σν Μεηξψν, ζα θαηαγξάθεη ηηο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο είλαη 

ζπλεπείο ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο θαη ζα ηηο εμαηξεί απφ ηνπο ζηνρεπκέλνπο ειέγρνπο ησλ 

ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ, ελψ ζα ηηο επηβξαβεχεη κε κεηψζεηο ηνπ κε κηζζνινγηθνχ θφζηνπο. 

Γηα ηελ έληαμε ζην Μεηξψν, ζα ιακβάλεηαη ππφςε θπξίσο ε ζπζηεκαηηθή ζπκκφξθσζε κε 

ηηο πξνβιέςεηο ηεο εξγαηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο θαη ε έιιεηςε θαηαγγειηψλ γηα 

παξάβαζε ηεο εξγαηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο, ηδηαίηεξα σο πξνο ηε ρξήζε 

αδήισηεο θαη αλαζθάιηζηεο εξγαζίαο. 

 



 

ςμθυνία αμοιβαίαρ αναγνϊπιζηρ ζςζηημάηυν πιζηοποίηζηρ πποφψνηυν 

           βιολογικήρ καλλιέπγειαρ Δςπυπαφκήρ Ένυζηρ και Κοπέαρ. 

Δπηηεχρζεθε θαη’ αξρήλ ζπκθσλία κε ηελ Κνξέα, ζην ζέκα ηεο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο 

ζπζηεκάησλ πηζηνπνίεζεο πξντφλησλ βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο.  

Μεηά ηε λνκηθή δηεξεχλεζε ησλ ζπκθσλεζέλησλ, ηηο δηαβνπιεχζεηο κε ηνπο άκεζα 

ελδηαθεξφκελνπο θνξείο θαη ηελ αληαιιαγή επηζηνιψλ εληφο ηνπ Γεθεκβξίνπ, αλακέλεηαη φηη 

ε ζπκθσλία ζα ηεζεί ζε ηζρχ απφ 1εο Φεβξνπαξίνπ 2015.  

Με ηε ζπκθσλία απηή ζα επηιπζνχλ νξηζηηθά ηα πξνβιήκαηα ησλ εμαγσγψλ πξντφλησλ 

βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο. Αλακέλεηαη φηη κε ην μεθαζάξηζκα ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ θαη ηελ 

άξζε ησλ ρξφλησλ αβεβαηνηήησλ πνπ απνζάξξπλαλ ηνπο εηζαγσγείο, ζα δνζεί ζεκαληηθή 

ψζεζε ζηηο θνξεαηηθέο εηζαγσγέο πξντφλησλ βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο.  

Σν Γξαθείν ΟΔΤ παξαθνινπζεί ην ζέκα θαη ζα πξνβεί ζε ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ, 

κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ΑΓΟΡΑ. 

 

 

«ηαζιμψηηηα» ζηο οικονομικψ κλίμα βλέπει ηο ΙΟΒΔ. 

ηα ίδηα ζρεδφλ επίπεδα µε εθείλα ηνπ Οθησβξίνπ, θηλνχκελνο νξηαθά πςειφηεξα, θαηά 0,5 

µκνλάδεο θαη θζάλνληαο ζηηο 102,7 µκνλάδεο βξίζθεηαη ν Γείθηεο Οηθνλνκηθνχ Κιίµαηνο 

ζηελ Διιάδα ηνλ Ννέκβξην, ζχκθσλα κε ην ΙΟΒΔ.  

Ζ επίδνζε απηή παξαµέλεη ζε ςτηλψηεπα επίπεδα ζε ζρέζε µε ηα πξνεγνχκελα έηε θαη 

αληαλαθιά ζε µκεγάιν βαζµφ ηελ επηζηξνθή ζε αλαπηπμηαθνχο ξπζµνχο ηεο νηθνλνκίαο 

φπσο άιισζηε θαηαγξάθεηαη θαη ζηα επίζεµα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία. 

ηνπο επί µέξνπο ηνµείο ηεο νηθνλνκίαο, θπξηαξρεί ε ζηαζεξφηεηα ησλ πξνζδνθηψλ ζηε 

Βηνκεραλία θαη ηηο Τπεξεζίεο, µε ην Ληαληθφ Δκπφξην λα ζεκεηψλεη άλνδν ζην ζρεηηθφ δείθηε, 

ελψ αληίζεηα νη Καηαζθεπέο εµθαλίδνπλ αηζζεηή πηψζε. Απφ ηελ πιεπξά ησλ λνηθνθπξηψλ 

θαηαγξάθεηαη ειαθξά βειηίσζε ζην δείθηε θαηαλαισηηθήο εκπηζηνζχλεο, θαζψο δε θαίλεηαη 

ε αβεβαηφηεηα πνπ ζρεηίδεηαη µε ηελ πνξεία ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο λα έρεη µκεηαβάιιεη 

ηηο πξνζδνθίεο, ηνπιάρηζηνλ ζε ζχγθξηζε µε ηνλ πξνεγνχκελν κήλα. Αλαιπηηθφηεξα: 

-ζηη Βιομησανία, νη πξνβιέςεηο γηα ηε βξαρππξφζεζκνη εμέιημε ηεο παξαγσγήο 

επηδεηλψλνληαη, νη εθηηµήζεηο γηα ην ηξέρνλ επίπεδν παξαγγειηψλ θαη δήηεζεο βειηηψλνληαη, 

ελψ ν δείθηεο ησλ απνζεκάησλ ππνδειψλεη ρακειφηεξε ξεπζηνπνίεζε. 

- ζηιρ Τπηπεζίερ, νη εθηηµήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ ηξέρνπζα δξαζηεξηφηεηά ηνπο 

βειηηψλνληαη, ελψ ηφζν νη πξνβιέςεηο γηα ηε βξαρππξφζεζκνη εμέιημε ηεο δήηεζεο, φζν θαη 

νη εθηηµήζεηο γηα ηελ ηξέρνπζα δήηεζε παξαµέλνπλ ακεηάβιεηεο. 

-ζηο Λιανικψ Δμπψπιο, νη εθηηµήζεηο γηα ηηο ηξέρνπζεο πσιήζεηο βειηηψλνληαη, φπσο επίζεο 

θαη νη πξνβιέςεηο γηα ηηο βξαρππξφζεζκεο πσιήζεηο, µε ην ηζνδχγην ησλ απνζεκάησλ λα 

θηλείηαη ζηα ίδηα επίπεδα. 

-ζηιρ Καηαζκεςέρ, νη αξλεηηθέο πξνβιέςεηο γηα ην πξφγξαµµα εξγαζηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ 

εληείλνληαη ζεµαληηθά, εμέιημε αλάινγε, ζε µκηθξφηεξν φµσο βαζµφ, µε εθείλε ζηνλ αξλεηηθφ 

δείθηε πξφβιεςε γηα ηελ απαζρφιεζε. 

-ζηην Καηαναλυηική Δμπιζηοζωνη, νη πξνβιέςεηο γηα ηελ νηθνλνµηθή θαηάζηαζε ηνπ 

λνηθνθπξηνχ θαη εθείλεο γηα ηελ νηθνλνµηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο ην επφµελν 12µελν 

θεξδίδνπλ έδαθνο, ελψ νη πξνζέζεηο γηα απνηακίεπζε επηδεηλψλνληαη ειαθξά θαη νη 

πξνβιέςεηο γηα ηελ εμέιημε ηεο αλεξγίαο νξηαθά. 

 

 

Φηθιακψ καηάζηημα μίαρ ζηάζηρ για ξένοςρ επενδςηέρ. 

Σε δεκηνπξγία ςεθηαθνχ θαηαζηήκαηνο κίαο ζηάζεο (one stop digital shop) γηα μέλνπο 

επελδπηέο αλαθνίλσζε πξφζθαηα ε Κελπάηηθε Αξρή Δπελδχζεσλ (Kenyan Department 

Authority). 



 

Ζ λέα ειεθηξνληθή πιαηθφξκα ζα παξέρεη πξφζβαζε ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο μέλνπο 

επελδπηέο ζε λνκηθά θείκελα, θαλνληζκνχο θαη άιιε ζρεηηθή πιεξνθφξεζε θαζψο επίζεο θαη 

ηε δπλαηφηεηα ππνβνιήο θαη έγθξηζεο επελδπηηθψλ ζρεδίσλ  

 

ηελ πιαηθφξκα απηήλ, ζα θηινμελνχληαη νη επίζεκνη νξγαληζκνί θαη Αξρέο πνπ πξνσζνχλ 

ηηο αηηήζεηο γηα ηελ παξνρή αδεηνδφηεζεο θαη έγθξηζεο επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ζηελ Κέλπα ελψ 

ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αληαιιάζζνπλ ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. 

 

Παξάιιεια κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ειεθηξνληθνχ θέληξνπ ζα ιεηηνπξγεί θαη θπζηθφ θαηάζηεκα 

κία ζηάζεο ζην Νατξφκπη γηα ηελ επηηάρπλζε θαη δηεπθφιπλζε ηεο αδεηνδφηεζεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη έγθξηζεο ησλ επελδχζεσλ. 

 

 

 

Π Ρ Ο  Κ Λ Η  Η 

ΓΙΑ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 

ΔΞΑΓΟΡΑ ΔΛΛΗΝΙΚΧΝ ΔΣΑΙΡΙΧΝ 

Δπενδςηικψ FUND (έδπα Hong Kong) πξνηίζεηαη λα δερζεί πξνο εμέηαζε αιηήμαηα 
εξαγοπάρ – πιήξνπο , ή θαη κεξηθήο – Δλληνικϊν εηαιπιϊν νπνηνπδήπνηε θιάδνπ , 
αδηαθφξσο ηφπνπ έδξαο ηνπο εληφο ηεο Διιάδνο, ελ ιεηηνπξγία. Μφλν ζνβαξέο πξνηάζεηο 
πξνο εμέηαζε ήδε ηεθκεξησκέλεο κε ην πξνβιεπφκελν κειεηεηηθφ πιηθφ ζηελ αγγιηθή 
γιψζζα (αμηνιφγεζε, business plan, εθηίκεζε). 

Οη ππνςήθηεο εηαηξίεο κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηελ αληηπξφζσπφ καο εηαηξία γηα ηελ 
Διιάδα : 
  

Λεσθ Πνζεηδψλνο 42 – 17675 ΚΑΛΛΗΘΔΑ 

Σει. +30 2109400085 Fax +30 2118009404 
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 ΕΛΛΗΝΟΡΩΙΚΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΠΟΙΟ: 

«Προωθώνηας Ελληνικά προϊόνηα ζηην ρωζική αγορά: Σρόθιμα -

Ποηά» 
 

30 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ – 31 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2015 

ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΟΛΤΜΠΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΞΙΦΑΚΙΑ, 

ΑΘΗΝΑ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

 

Σν Ειιελνξωζηθό Εκπνξηθό Επηκειεηήξην είλαη ζε επράξηζηε ζέζε λα αλαγγείιεη ηελ 

δηνξγάλωζε ηνπ 4ος Δλληνοπωζικού Δξαγωγικού Σςμποζίος: «Πποωθώνηαρ Δλληνικά 

πποϊόνηα ζηην πωζική αγοπά» πνπ ζα ιάβεη ρώξα ζηελ Αζήλα  ζηηο 30 Ιανοςαπίος –  31 

Ιανοςαπίος 2015.  

Επηδηώθνληαο ηελ ηόλωζε ηωλ ειιελνξωζηθώλ εκπνξηθώλ θαη νηθνλνκηθώλ ζρέζεωλ θαζώο 

θαη  ηελ ζηήξημε ηωλ ειιεληθώλ επηρεηξήζεωλ ηδηαηηέξωο ηελ θξίζηκε απηή πεξίνδν γηα ηηο 

εκπνξηθέο ζρέζεηο ηεο Ρωζίαο θαη ηωλ ρωξώλ ηεο Ε.Ε., ην 4ν Ειιελνξωζηθό Εμαγωγηθό 

πκπόζην 

πξαγκαηνπνηείηαη παξάιιεια  κε ηελ Έθζεζε ηξνθίκωλ θαη πνηώλ «ΕΞΠΟΣΡΟΦ-2015», 

κηα από ηηο κεγαιύηεξεο εθζέζεηο γηα ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ θιάδνπ. 

 

Εμαζθαιίδνληαο κηα ζεκαληηθή πωζική αποζηολή δπλεηηθώλ ζπλεξγαηώλ – buyers, ην 

πκπόζην ζα απνηειέζεη ηελ θαηαιιειόηεξε πιαηθόξκα ζπλάληεζεο γηα ηηο εμωζηξεθείο 

επηρεηξήζεηο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο κέζω πξνθαζνξηζκέλωλ επηρεηξεκαηηθώλ 

ζςνανηήζεων Β2Β. 
Η ξωζηθή απνζηνιή ζα πιαηζηώλεηαη από εθπξνζώπνπο δπλακηθώλ εηζαγωγηθώλ 

επηρεηξήζεωλ, κεηαμύ ηωλ νπνίωλ: αλςζίδερ supermarket, ειζαγωγείρ, σονδπέμποποι, θαζώο 

θαη πώζοι εμπειπογνώμονερ πνπ δύλαηαη λα ηνπνζεηεζνύλ ζε θαίξηα εξωηήκαηα γηα 

ζέκαηα  πηζηνπνηήζεωλ, ηειωλεηαθώλ δηαδηθαζηώλ, ηξαπεδηθώλ δηαδηθαζηώλ, logistics θαη 

άιιωλ ζεκαληηθώλ παξαγόληωλ ηεο επηρεηξεκαηηθήο θνηλόηεηαο ηεο Ρωζίαο. 

ε ζηελή ζπλεξγαζία γηα δεύηεξε ζπλερή ρξνληά κε ηελ εθζεζηαθή δηνξγάλωζε 

«ΕΞΠΟΣΡΟΦ-2015», κηα από ηηο κεγαιύηεξεο δηνξγαλώζεηο ηνπ θιάδνπ ζηε ρώξα καο όπωο 

απνδείρηεθε από ηηο πεξζηλέο ζπκκεηνρέο, ην Ειιελνξωζηθό Εκπνξηθό Επηκειεηήξην 

απεπζύλεη κηα αλνηθηή πξόζθιεζε ζπκκεηνρήο γηα όιεο ηηο επηρεηξήζεηο ηεο Ειιάδαο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ κλάδο Τποθίμων και Ποηών αλλά και ηος Δξοπλιζμού και 

Τεσνολογίαρ Τποθίμων, κε ζηόρν λα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο πξνώζεζεο ηωλ 

ειιεληθώλ πξνϊόληωλ, δηάζεκωλ γηα ηελ πνηόηεηα θαη ηελ αλωηεξόηεηά ηνπο, παγθνζκίωο 

θαη λα πξνζθέξεη  κηα νινθιεξωκέλε ζπλάληεζε όιωλ ηωλ παξαγόληωλ πνπ εκπιέθνληαη 

ζηε δηαδηθαζία παξαγωγήο, ζπζθεπαζίαο, εκπνξίαο θαη δηαθίλεζεο ηωλ ηξνθίκωλ θαη 

πνηώλ.  Έλαο ζηόρνο πνπ ηαπηίδεηαη άκεζα κε ηελ απνζηνιή ηεο ΕΞΠΟΣΡΟΦ πνπ απνηειεί 

θάηη παξαπάλω από κηα απιή έθζεζε, αθνύ ν δηεζλήο ραξαθηήξαο ηεο μεπεξλά ηα ζύλνξα ηεο 

ρώξαο καο, κε βαζηθνύο άμνλεο ηελ πξναγωγή ηνπ θιάδνπ, ηε ζηήξημε δεκηνπξγηθώλ 

ζπλεξγαζηώλ ηωλ ειιεληθώλ εηαηξηώλ κεηαμύ ηνπο αιιά θαη κε εηαηξίεο από ην εμωηεξηθό.  

Γηα δηεπθξηλήζεηο θαη δηλώζειρ ζςμμεηοσήρ ζην Σςμπόζιο και ηα Β2Β κπνξείηε λα 

επηθνηλωλείηε κε Ειιελνξωζηθό Εκπνξηθό Επηκειεηήξην ζηα ηει. 210 69 81 127, 211 700 

7043 ή ζηα e-mail: secretary@hrcc.gr;office@hrcc.gr . 
 Η Έκθεςη «ΕΞΠΟΣΡΟΦ-2015» θα διαρκζςει από και θα πραγματοποιηθεί 30 Ιανουαρίου – 

02 Φεβρουαρίου 2015 ςτο Ολυμπιακό κζντρο Ξιφαςκίασ ςτην Αθήνα. Για διευκρινήςεισ και 

δηλώςεισ ςυμμετοχήσ ςτην Έκθεςη επικοινωνήςτε με την οργανωτική επιτροπή 

τησ  «ΕΞΠΟΣΡΟΦ-2015» ςτο τηλ. 210 96 101 35 ή ςτα e-mail: info@trofima-pota.gr 

 

 ημειώνεται, ότι το Ελληνορωςικό Εμπορικό Επιμελητήριο ζχει εξαςφαλίςει για τα μζλη 

του  προνομιακοφσ όρουσ ςυμμετοχήσ ςτην  Έκθεςη.  
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A. YARN FAIR 2015  

12η Διεθνήσ Έκθεςη Κλωςτοϋφαντουργίασ 

 
“Νημάτων από βαμβάκι, Μαλλί, Μετάξι , Βιςκόζη, Ακρυλικό, Πολυεςτέρα.., 

Πλεξίματοσ, Κεντημάτων, Μηχανημάτων Κλωςτοϋφαντουργίασ, Χημικών & 

Μηχανημάτων Υφαςμάτων”. 
 

(International Knitting, Embroidery, Hosiery, Printing, Narrow Weaving Machines 

Side Industries, Textile Finishing Machinery and Chemicals) 

http://www.istanbulyarnfair.com/ 

B. TEXPO EURASIA 2015 

32η Διεθνήσ Έκθεςη Κλωςτοϋφαντουργικών Μηχανημάτων, 

Εξοπλιςμών Ύφανςησ, Πλέξησ, κ.α. 

(International Textile, Weaving, Spinning, Finishing, Knitting, Hosiety Machines, 

Related Industries And Chemicals Fair)  

http://www.texpoeurasia.com/ 

 

ΘΕΜΑ: 

IFEXPO 2015 
12

η
 Διεθνής Έκθεζη για Εζώροστα (ανηρικά, γσναικεία, παιδικά), 

Κάληζες, και Καλζόν (12
th

 International Underwear and Hosiery 

Fair) 

http://www.ifexpo.com/ 

Από 5 έωσ 7 Φεβρουαρίου 2015 ςτην Κωνςταντινούπολη τησ 

Τουρκίασ. 
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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 
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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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