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Πρόσκληση σε Workshop  

Ευκαιρίες χρηματοδότησης για υφιστάμενες και νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις 

"Επιχειρούμε δυναμικά & Επιχειρηματική Ευκαιρία 

 

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας εταίρος στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΙΤΩΛΙΑ» στο 

πλαίσιο της Δράσης 7 «Δικτύωση σε τοπικό επίπεδο» της Πράξης «Δίκτυο Προώθησης της 

Απασχόλησης στην ΑΙΤΩΛΙΑ», σας προσκαλεί στο 7ο Workshop με θέμα, «Ευκαιρίες 

χρηματοδότησης για υφιστάμενες και νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις - "Επιχειρούμε δυναμικά & 

Επιχειρηματική Ευκαιρία"» που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 14η Ιανουαρίου 2015 και 

ώρα 18.00μ.μ., στην αίθουσα εκδηλώσεων του παραρτήματος Επιμελητηρίου 

Αιτωλοακαρνανίας (2ος όροφος), πλ. Μπότσαρη, Ι.Π. Μεσολογγίου 

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν οι 2 προδημοσιεύσεις των νέων προγραμμάτων στήριξης 

υφιστάμενων επιχειρήσεων καθώς και χρηματοδότησης νεοϊδρυθέντων επιχειρήσεων. 

 

ΠΟΛ.1002/2014: Επιχειρήσεις/επαγγελματιες που απαλλάσσονται από χρήση 

ταμειακής μηχανής. 

Στη δημοσιότητα έδωσε η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Αικ. Σαββαΐδου την 

εγκύκλιο ΠΟΛ.1002/31-12-2014 με τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες που 

απαλλάσσονται από το φορολογικό έτος 2015 και εφεξής από τη χρησιμοποίηση 



φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (φορολογική ταμειακή μηχανή ή μηχανισμός 

Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.)λόγω της καθιέρωσης των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.  

 

Μέχρι τις 12/1/2015 οι αιτήσεις για απαλλαγή από τον ΦΠΑ για περίπου 450.000 

επιχειρήσεις – επαγγελματίες. 

Μέχρι τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου θα μπορούν να υποβάλουν δηλώσεις μεταβολής για να 

εξαιρεθούν από τον ΦΠΑ, εφόσον το επιθυμούν, στα Τμήματα Μητρώου των αρμοδίων 

Δ.Ο.Υ. οι περίπου 450.000 ελεύθεροι επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που κατά 

το 2014 είχαν ετήσιο τζίρο κάτω από 10.000 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), 

βάσει του άρθρου 251 του ν. 4281/2014, που ψηφίστηκε από τη Βουλή τον Αύγουστο του 

περασμένου έτους. 

Σε εφαρμογή τέθηκε το «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΦΙΑ». 

Σε εφαρμογή τέθηκε από τις αρχές του νέου έτους το «πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ», σύμφωνα με 

την ΠΟΛ 1004/ 02-01-20115, το οποίο χρειάζεται για όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων που θα 

πρέπει να κάνουν κάποια συναλλαγή η οποία αφορά την περιουσία τους, από τη μεταβίβαση 

του ακινήτου, την ενοικίαση ή ακόμη και αν πρέπει να γίνει έξωση σε έναν κακοπληρωτή 

μισθωτή. Το πιστοποιητικό μπορεί να εκδίδεται ηλεκτρονικά. 

  

Πάνω από 1,7 ΔΙΣ. Ευρώ ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τα ταμεία έχουν ρυθμιστεί. 

Περισσότερα από 1,7 δισ. ευρώ ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν 

ρυθμιστεί από το σύνολο των ρυθμίσεων που έχουν εφαρμοσθεί μετά το 2013, ενώ 

εισέρευσαν στα ταμεία των φορέων κοινωνικής ασφάλισης περί το μισό δισεκατομμύριο 

ευρώ. Συγκεκριμένα, από τον Μάιο του 2013 έως τις 30 Δεκεμβρίου του 2014, 169.336 

οφειλέτες εντάχθηκαν σε ρύθμιση. Ρυθμίστηκαν οφειλές ύψους 1.741.026.141,29 ευρώ, ενώ 

εισπράχθηκαν 476.999.425,19 ευρώ. 

 

ΥΠ.ΟΙΚ.: Διευκρινήσεις για τη φορολογική επιβάρυνση όσων αμείβονται με δελτίο 

παροχής υπηρεσιών. 

Διευκρινίσεις για τη φορολογική επιβάρυνση από φέτος όσων αμείβονται με Δελτίο Παροχής 

Υπηρεσιών παρέχει το υπουργείο Οικονομικών, με αφορμή δημοσιεύματα για τα νέα 

φορολογικά βάρη που φέρει το 2015 για μισθωτούς που αποκτούν εισόδημα και από 

μπλοκάκι. Ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος είναι πιο δίκαιος και για αυτήν την 

κατηγορία φορολογουμένων, υποστηρίζει μεταξύ άλλων το υπουργείο. Επίσης τονίζει ότι το 

τέλος επιτηδεύματος για όσους αμείβονται με «μπλοκάκια» θα παραμείνει μειωμένο στα 500 

ευρώ. 

 

Νέο πρόγραμμα για 7.000 ανέργους πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών 

Ιδρυμάτων Πανεπιστήμιων/ΤΕΙ θέτει σε εφαρμογή ο ΟΑΕΔ σε συνεργασία με τα 

Υπουργεία Ανάπτυξης και Παιδείας. 

Με το νέο πρόγραμμα παρέχονται σε 7.000 άνεργους, αποφοίτους Πανεπιστημίων/ΤΕΙ, 

ηλικίας έως 29 ετών, υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης με έμφαση σε 

θέματα ανάπτυξης οριζόντιων δεξιοτήτων καθώς και σε θέματα της αγοράς απασχόλησης, 

σύνταξη βιογραφικού και σε έννοιες που σχετίζονται με το περιβάλλον του «επιχειρείν» 

καθώς και σε δεξιότητες Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). 

 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: 

 Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 208 ωρών 

 Πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της 

οικονομίας διάρκειας 832 ωρών. 



 Υπηρεσίες Υποστήριξης και Συμβουλευτικής καθοδήγησης 

  

Τα κριτήρια επιλογής είναι τα ακόλουθα: 

 Βαθμός Κτήσης Πτυχίου. 

  Ηλικία υποψηφίου. 

 Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή/και συζύγου (οικονομικό έτος 2014). 

 Χρόνος ανεργίας 

 

Ημερομηνίες Υποβολής αιτήσεων 

1) Για τους ωφελούμενους πτυχιούχους ανέργους: από 22.12.2014 ώρα 11:00 έως 

14.1.2015 ώρα 24:00. 

2) Για τους παρόχους κατάρτισης: από 29.12.2014 ώρα 11:00 έως 14.1.2015 ώρα 24:00. 

Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι πτυχιούχοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην 

ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr. Πληροφορίες για το πρόγραμμα καθώς και η Δημόσια 

Πρόσκληση έχουν αναρτηθεί στο www.oaed.gr. 

Ανακοινώνουμε επίσης ότι : 

Ως προς την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων των δυνητικών Παρόχων Κατάρτισης και 

Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο «Επιταγή 

διασύνδεσης με την αγορά εργασίας ανέργων αποφοίτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ» 

(ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12/2014), ανακοινώνεται ότι λόγω προγραμματισμού της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας www.voucher.gov.gr η ανάρτηση της ηλεκτρονικής αίτησης των Παρόχων θα 

γίνει στις 19 Ιανουαρίου 2015. 

Για τον λόγο αυτό θα προηγηθεί η κατάθεση των φακέλων των δικαιολογητικών, σύμφωνα με 

οδηγίες οι οποίες αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ και στη συνέχεια θα γίνει και η 

ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης. 

Επίδομα μητρότητας για τέσσερις μήνες θα καταβάλει ο ΟΑΕΕ. 

Επίδομα μητρότητας, ύψους 150 ευρώ τον μήνα, για τέσσερις μήνες, θα δικαιούνται από το 

2015 και οι νέες μητέρες ασφαλισμένες στον ΟΑΕΕ. Το υπουργείο Εργασίας αναμένεται να 

κάνει αποδεκτό αίτημα της διοίκησης του Οργανισμού για την αποκατάσταση μιας αδικίας 

ετών, καθώς όλα τα υπόλοιπα Ταμεία μισθωτών καταβάλλουν αντίστοιχο επίδομα. Τον 

περασμένο Οκτώβριο μάλιστα, ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης υπέγραψε 

απόφαση σύμφωνα με την οποία καταβάλλεται επίδομα μητρότητας στις γυναίκες άμεσα 

ασφαλισμένες του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Αυτοαπασχολουμένων (ΕΤΑΑ) έπειτα και από 

παρέμβαση της ανεξάρτητης αρχής του Συνηγόρου του Πολίτη. Για τη χορήγηση του 

επιδόματος μητρότητας απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι νέες μητέρες να έχουν πλήρη 

κάλυψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (ασφαλιστική ικανότητα για παροχές ασθένειας σε 

είδος), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να ασκούν αποκλειστικά το ελεύθερο 

επάγγελμα, ενώ τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι: (α) Αίτηση της ασφαλισμένης στον 

οικείο Τομέα Ασφάλισης του ΟΑΕΕ., (β) Ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου ή βεβαίωση 

γιατρού του μαιευτηρίου για την πραγματοποίηση του τοκετού, (γ) Υπεύθυνη δήλωση του N. 

1599/1985 ότι ασκεί αποκλειστικά ελεύθερο επάγγελμα και δεν δικαιούται από άλλον 

ασφαλιστικό οργανισμό επίδομα μητρότητας. Η αίτηση για χορήγηση του συγκεκριμένου 

επιδόματος θα πρέπει να υποβάλλεται από την ασφαλισμένη εντός 6 μηνών από την 

ημερομηνία τοκετού. 

 

Άνω των 3,2, Δις οι επιστροφές φόρων το 2014. 

Άνω των 3,2 δισ. ευρώ έχουν φτάσει οι επιστροφές φόρων το 2014, σύμφωνα με 

ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών. Αφορμή για την 

ανακοίνωση αποτέλεσαν δημοσιεύματα σε εφημερίδες και ηλεκτρονικά ΜΜΕ περί 

http://www.oaed.gr/


«παγώματος» επιστροφής φόρων (ΦΠΑ κλπ) σε ιδιώτες και επιχειρήσεις, εξαιτίας της 

προεκλογικής περιόδου. 

 

Χαμηλός ο τζίρος της χριστουγεννιάτικης αγοράς. 

Χαμηλότερος των προσδοκιών ήταν ο τζίρος της χριστουγεννιάτικης αγοράς, σύμφωνα με τα 

πρώτα στοιχεία της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. "Λόγω 

έλλειψης διαθέσιμου εισοδήματος, αλλά κυρίως λόγω του κλίματος αβεβαιότητας από τις 

πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις" δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Βασίλης Κορκίδης. Σύμφωνα 

με τα στοιχεία, το βασικό συμπέρασμα από την κίνηση των εμπορικών καταστημάτων την 

περίοδο των Χριστουγέννων, είναι η περαιτέρω μείωση της κατανάλωσης. 

  

Πρόσβαση στο ασφαλιστικό βιογραφικό ,  www.atlas.gov.gr 

Ατομικό ηλεκτρονικό ασφαλιστικό βιογραφικό αποκτούν όλοι οι ασφαλισμένοι της χώρας, 

ενώ παράλληλα θα έχουν, μέσω του διαδικτύου, άμεση πρόσβαση στα ατομικά στοιχεία 

τους, ώστε να παρακολουθούν την καταγραφή των ενσήμων τους. Το νέο σύστημα, θα 

καλύπτει αρχικά τα τελευταία 21 ασφαλιστικά χρόνια. Οι ασφαλισμένοι σε  ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, 

ΕΤΑΑ και τους 2 μεγαλύτερους τομείς του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ μπορούν να επισκεφθούν το web site 

www.atlas.gov.gr να επιλέξουν «Ασφαλιστικό Βιογραφικό» και να καταχωρήσουν τους 

κωδικούς τους στο Τaxis και τον ΑΜΚΑ τους.  

Εξαιρέθηκαν τελικά τα ενοικιαζόμενα δωμάτια από τον συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ. 

Διάταξη που εξαιρεί τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και τα κτίρια που ιδιοχρησιμοποιούνται από 

ξενοδοχειακές ατομικές επιχειρήσεις από τον συμπληρωματικό φόρο του ΕΝΦΙΑ εμπεριέχει 

ο Ν. 4316/2014 που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

 

 

ΤτΕ: Στα 3,4 Δις το πλεόνασμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. 

Αύξηση στα 3,4 δισ. ευρώ εμφάνισε το πλεόνασμα του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών 

της χώρας στο δεκάμηνο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2014, έναντι πλεονάσματος 2,1 δισ. ευρώ 

το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.  

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά την αύξηση των συνολικών εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών 

κατά 8,6% (έναντι 3,1% την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους). Ειδικότερα, οι εισπράξεις 

από εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 4,9%, ενώ οι εισπράξεις από υπηρεσίες αυξήθηκαν 

κατά 11,4%.  

     

Οι  4 πρώτες συμβάσεις χρηματοδότησης επιχειρήσεων από το επενδυτικό ταμείο  

Οι τέσσερις πρώτες δανειακές συμβάσεις του Ταμείου Χρηματοδότησης Μικρομεσαίων 

Επιχειρήσεων υπογράφηκαν, περίπου επτά μήνες μετά την ίδρυση του Ταμείου. Το Ταμείο 

Χρηματοδότησης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων είναι το πρώτο από τα τρία υπο-ταμεία του 

Ελληνικού Επενδυτικού Ταμείου (ΕΕΤ), το οποίο τίθεται σε λειτουργία. Για τη λειτουργία του 

Ταμείου έχουν συγκεντρωθεί κεφάλαια ύψους 200 εκατ. ευρώ, τα οποία θα έχουν διοχετευτεί 

στην αγορά ως το τέλος Φεβρουαρίου 2015, εκτιμούν στελέχη του ΕΕΤ. 

  

ΝΕΟ ΕΣΠΑ: «πράσινο φως» από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Εγκρίθηκαν και τα 18 μεγάλα επενδυτικά προγράμματα της Ελλάδας για απασχόληση, 

ανάπτυξη, καλύτερη ποιότητα ζωής και έξοδο από την κρίση. Η Κομισιόν έδωσε το «πράσινο 

φως» για 18 νέα επενδυτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ελλάδα 

συνολικά και για καθεμία από τις περιφέρειές της για την περίοδο 2014-2020 στο πλαίσιο του 

νέου ΕΣΠΑ. Η συνολική επένδυση της Ε.Ε. για τα προγράμματα αυτά ανέρχεται πάνω από 

17 δισ. ευρώ, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής. Θα υποστηριχθούν 34.500 ΜμΕ, αναμένεται η 

http://www.atlas.gov.gr/
http://www.atlas.gov.gr/


ίδρυση περίπου 2.700 νέων επιχειρήσεων και η συνεργασία 2.000 μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων με ερευνητικούς φορείς. 

 

ΟΑΕΔ: 900 προσλήψεις από ειδικές κατηγορίες  

Ζήτημα ημερών είναι η προκήρυξη από τον ΟΑΕΔ 900 μόνιμων θέσεων στο Δημόσιο για 

ΑΜΕΑ, τρίτεκνους, πολύτεκνους και άλλες ειδικές κατηγορίες του Νόμου 2643. 

Με υπουργική απόφαση, δίνεται το «πράσινο φως» στον ΟΑΕΔ να προκηρύξει τις 900 

θέσεις του Ν. 2643 οι οποίες είχαν κρατηθεί από τις προσλήψεις που έγιναν τα τελευταία 

χρόνια και προορίζονταν για ΑΜΕΑ, μέλη τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών, παιδιά 

αντιστασιακών και αναπήρων πολεμικής και ειρηνικής περιόδου. 

Όσοι από τις παραπάνω κατηγορίες έχουν τα προσόντα για τις ειδικότητες που θα 

προκηρυχθούν θα υποβάλουν αίτηση στις περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ. 

 

Μέσα σε 3 μέρες η διαδικασία για το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου από τα ΚΕΠ. 

Με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Εθνικού Ποινικού Μητρώου του 

Υπουργείου Δικαιοσύνης συνδέθηκαν τα 1.060 Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) σε όλη 

την Ελλάδα, παρέχοντας τη δυνατότητα στους πολίτες που καθημερινά αιτούνται αντίγραφο 

Ποινικού Μητρώου γρήγορης, αποτελεσματικής και φιλικής εξυπηρέτησης. 

Η υπηρεσία αυτή – μια ακόμη τους τελευταίους 18 μήνες – που προσφέρεται από τα ΚΕΠ 

δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση για την έκδοση 

αντιγράφου Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης και να το παραλαμβάνουν εντός 3 ημερών, 

ενώ μέχρι πρότινος χρειαζόταν σχεδόν ένα μήνα. 

Ειδικότερα, η διαδικασία έχει ως εξής: 

– Ο πολίτης καταθέτει ηλεκτρονικά την αίτηση και παραλαμβάνει εκτυπωμένη την αίτησή του, 

η οποία αναγράφει έναν αριθμό πρωτοκόλλου. Με τον αριθμό αυτό μπορεί να προβεί 

μελλοντικά σε νέα αναζήτηση, είτε απευθείας από το σύστημα του Ποινικού Μητρώου, είτε 

μέσω ΚΕΠ 

– Εντός 3 ημερών παραλαμβάνει το Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου από το ΚΕΠ, ενώ μέχρι 

σήμερα ο αντίστοιχος χρόνος ήταν 20 – 25 ημέρες. 

Επιπλέον, πολίτες οι οποίοι έκαναν από το σπίτι τους ηλεκτρονικά την αίτηση, αλλά δεν 

έχουν εκτυπωτή να την τυπώσουν, μπορούν να επισκεφτούν οποιοδήποτε ΚΕΠ με την 

ταυτότητά τους και τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης και να παραλάβουν εκτυπωμένο το 

αντίγραφο με την υπογραφή του υπαλλήλου του ΚΕΠ. 

Η συγκεκριμένη υπηρεσία είναι από τις πλέον ζητούμενες από τα ΚΕΠ. Το 2013 με 

συμβατικό τρόπο δόθηκαν από τα ΚΕΠ 73.071 αντίγραφα Ποινικού Μητρώου, ενώ στο 

δεκάμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2014 έχουν δοθεί ήδη 87.114. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Εθνικού Ποινικού 

Μητρώου καλύπτει τον ευρύτερο κύκλο του Ποινικού Μητρώου και μέσω αυτού 

καταχωρίζονται και υπόκεινται σε διαχείριση με συστηματικό τρόπο τα μητρώα των πολιτών 

από το σύνολο των Εισαγγελιών Πρωτοδικών της χώρας με άμεσο, αποτελεσματικό και 

διαφανή τρόπο. Καλύπτονται συγκεκριμένα 165 Εισαγγελίες Πρωτοδικών, Πρωτοδικεία, 

Εισαγγελίες Εφετών και Εφετεία ανά την επικράτεια σε 63 πόλεις της χώρας. 

 

Ευκαιρίες στην Μαυριτανία 

Η εταιρεία G11/Grw Global- Greek Agency σας προσκαλεί να γνωρίσετε μέσω του δικτύου 

της τις εμπορικές δυνατότητες εξαγωγών και εισαγωγών με την Μαυριτανία σε ένα 

σύντομο  κατατοπιστικό συννημένο αφιέρωμα του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου τους 

στην χώρα. 

Επικοινωνία: Μάξιμος Πυροβέτσης τηλ: 00302106140979 , κιν: 00306933348800 

www.grwglobal.com 

 

http://www.aftodioikisi.gr/ergasiaka-ypallilwn-ota/oaed-900-proslipseis-apo-eidikes-katigories-lista
http://www.aftodioikisi.gr/proto-thema/mesa-se-3-meres-i-diadikasia-gia-to-antigrafo-poinikou-mitroou-apo-ta-kep
http://lcci.us8.list-manage.com/track/click?u=934a1cb158dc8fa7fd41f2f4c&id=9b868b278a&e=d6a45a24f9
tel:00302106140979
tel:00306933348800
http://www.grwglobal.com/


 
 

Νέες διατροφικές συνήθειες και τάσεις, καινοτομίες στον τομέα τεχνολογίας τροφίμων μα, 

κυρίως,  η ανάγκη ενός ολοένα αυξανόμενου καταναλωτικού κοινού για ποιοτικότερη και πιο 

υγειϊνή διατροφή,  αποτέλεσαν την αφορμή για την δημιουργία της FREE FROM FOOD 

EXPO,  της μοναδικής διεθνούς έκθεσης τροφίμων και ποτών "ελεύθερων" από 

συστατικά  όπως γλουτένη, λακτόζη, ζάχαρη, πρόσθετα, συντηρητικά κ.ο.κ. στην Ευρώπη.  

Η FREE FROM FOOD EXPO, επιχειρώντας να καλύψει σημαντικά τμήματα της ευρωπαϊκής 

επικράτειας και αγοράς, περιοδεύει από χρονιά σε χρονιά σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις και 

φέτος θα φιλοξενηθεί στην Βαρκελώνη. 

Η GREAT- Trade Exhibitions and Exports, που παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις στον 

κλάδο τροφίμων- ποτών παγκοσμίως,  εντάσσει στον προγραμματισμό της υποσχόμενα 

εξειδικευμένα εκθεσιακά γεγονότα με μεγάλη δυναμική  και σας καλωσορίζει στην 3η FREE 

FROM FOOD EXPO στις 4-5 Ιουνίου 2015, ως η αποκλειστική αντιπρόσωπος για την 

Ελλάδα. 

 

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210-

7755080 ή στο info@greatexhibitions.gr . 
 

 

 

 
 

 

 

  

  

OLIVE D'OR 2015 

The leading international 
olive oil conetst in Canada 

Can not view the page? 
Click here 

 
 

 

mailto:info@greatexhibitions.gr
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=viASwBH22RGbGhX3mGtf_ewiUs_eWDN-WiHmOop-6qDlq57KPq0qwrd_D9lh2NXEjbnVZiPm-awhTuV_GrKRTw~~


  

 

EURASIA 2015 AGROEXPO & 
ANIMALEXPO 

12 - 15 Φεβρουαρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο της 
Σμύρνης - Τουρκία 

 

 

 

    

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 



 

  

 Τον ερχόμενο Μάιο (14-16/05/2015) ανοίγει για πρώτη φορά τις πόρτες της στον εμπορικό 

κόσμο του κλάδου τροφίμων και ποτών η διεθνής έκθεση ANUFOOD Eurasia στην 

Κωνσταντινούπολη. Με την υποστήριξη της ANUGA, της μεγαλύτερης έκθεσης του κλάδου 

παγκοσμίως, η ANUFOOD προορίζεται ναποτελέσει το κομβικό εκθεσιακό γεγονός που θα 

στρέψει και θα εδραιώσει το διεθνές εξαγωγικό ενδιαφέρον στην ευρύτερη περιοχή της 

Τουρκίας, των Βαλκανίων, των χωρών της Μέσης Ανατολής και Βορείου Αφρικής (ΜΕΝΑ) 

και της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών (CIS). Με σταθερή, ετήσια παρουσία, η 

ANUFOOD, καλύπτοντας όλο το φάσμα του τομέα τροφίμων- ποτών, έρχεται να προστεθεί 

στον μακρύ κατάλογο των επιτυχημένων παραδειγμάτων διεθνών εκθέσεων σε χώρες- 

κλειδιά, που η διοργανώτρια Koelnmesse «έσπειρε» ανά την υφήλιο. Για περισσότερες 

πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευτείτε την επίσημη ιστοσελίδα της έκθεσης: 

www.anufoodeurasia.com. 

 Η GREAT – Greek Export And Trade, έχοντας εντάξει στον στρατηγικό της σχεδιασμό την 

συμμετοχή σε νέα εκθεσιακά γεγονότα που προτείνουν εναλλακτικές κατευθύνσεις για τον 

εξαγωγικό προσανατολισμό της χώρας, διοργανώνει την ελληνική συμμετοχή για την πρώτη 

ANUFOOD. Η GREAT έχει εξασφαλίσει για τους συνεργάτες της προνομιακή θέση στο 

εκθεσιακό κέντρο Tuyap και σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη και ελκυστική πρόταση 

συμμετοχής, που σύντομα θα έχετε στα χέρια σας. 

 
 
 
 
 

http://www.anufoodeurasia.com/


 

Επιχειρηματικές αποστολές σε διεθνείς εκθέσεις στην Τουρκία 

Το Ελληνοτουρκικό Εμπορικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με τις διοργανώτριες εταιρίες 

πραγματοποιούν επιχειρηματικές αποστολές στα πλαίσια των εκθέσεων  

 12η Διεθνής Έκθεση Κλωστοϋφαντουργίας 

 32η Διεθνής Έκθεση Κλωστοϋφαντουργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμών Ύφανσης, 

Πλέξης, κ.α. 

Το επιμελητήριο σε συνεργασία με τις διοργανώτριες εταιρίες καλύπτουν: 

Α. Το κόστος του ξενοδοχείου 5 αστέρων για 2 νύχτες με πρωινό. 

Β. Δωρεάν εισιτήριο για την είσοδο στην έκθεση 

Γ. Χρήση της αίθουσας VIP του εκθεσιακού κέντρου για επιχειρηματικές συναντήσεις 

Οι εταιρίες που θέλουν να επισκεφθούν την ανωτέρω έκθεση παρακαλούνται να 

επικοινωνήσουν στο e-mail info@etee.gr ή στο τηλέφωνο 2117000264-7. 

 

IFEXPO 2015-ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ 
12

η
 Διεθνής Έκθεση για Εσώρουχα (αντρικά, γυναικεία, παιδικά), 

Κάλτσες, και Καλσόν (12
th

 International Underwear and Hosiery Fair). 

http://www.ifexpo.com/ 
 

Οι εταιρίες που θέλουν να επισκεφθούν την ανωτέρω έκθεση παρακαλούνται να 

επικοινωνήσουν στο e-mail info@etee.gr ή στο τηλέφωνο 2117000264-7. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Discover the exhibition  

 
Who visits?  

 
List of exhibitors  

 
Events  

 

 

 

Made by   

mdd-expo@gl-events.com  

T +33 (0)5 53 36 78 78  

www.mdd-expo.com   

 

mailto:info@etee.gr
http://www.ifexpo.com/
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                     JEWEX IZMIR 2015 
Διεθνής Έκθεση Κοσμημάτων, Χρυσού, Δαχτυλιδιών Γάμου, Ασημένιων 

Στολιδιών και Ρολογιών 
http://www.jewexfair.com/eng/ 

 
Από 23 έως 26 Ιανουαρίου  2015 στην Σμύρνη της Τουρκίας 

Οι εταιρίες που θέλουν να επισκεφθούν την ανωτέρω έκθεση παρακαλούνται να 

επικοινωνήσουν στο e-mail info@etee.gr ή στο τηλέφωνο 2117000264-7. 

 

 

 
ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ 

ISMOB 2015 

Κατά τις ημερομηνίες 27 Ιανουαρίου – 1 Φεβρουαρίου 2015 πρόκειται να πραγματοποιηθεί η 

Διεθνής Έκθεση ISMOB 2015 – ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ από την Ένωση 

Εξαγωγέων Istanbul στην Istanbul - Turkey  με επιχορήγηση του σχετιζόμενου φορέα 

εξαγωγών. 

 

Στην έκθεση προσκαλούνται τα στελέχη των διοικήσεων των εταιριών που 

δραστηριοποιούνται στον κλάδος της παραγωγής και εμπορίας κλασσικού και μοντέρνου 

επίπλου, επίπλων οικίας και γραφείου, καθώς και παιδικού επίπλου. 

 

Παράλληλα με την έκθεση υπάρχει ειδική διοργάνωση από το Υπουργείο μας, το οποίο 

διαρκεί 3 μέρες και περιλαμβάνει επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο καθώς και συναντήσεις με 

τους παραγωγούς. Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι οι εταιρείες θα επιλεγούν από το 

Υπουργείο μας και όχι από το Γραφείο μας. Οι λεπτομέρειες της συγκεκριμένης διοργάνωσης 

είναι όπως παρακάτω: 

 

Κατά τη διάρκεια των ημερομηνιών της έκθεσης 25-28 Ιανουαρίου 2015 το Υπουργείο μας θα 

καλύψει τα έξοδα διαμονής ενός εκπροσώπου από κάθε εταιρία για 3 νύχτες σε ξενοδοχείο 4 

ή 5 αστέρων, το πρωινό και τις μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο καθώς και στον 

εκθεσιακό χώρο.  

 

Τα έξοδα διαμονής θα καλυφθούν μόνο εφόσον οι επισκέπτες λάβουν μέρος στο 

συγκεκριμένο πρόγραμμα και ταξιδέψουν στις συγκεκριμένες ημερομηνίες των 25-28 

Ιανουαρίου 2015 (διαμονή 3 νυχτών).  

 

Σε περίπτωση που οι επισκέπτες επιθυμούν να ταξιδέψουν λιγότερες μέρες ή σε 

διαφοροποιημένες ημερομηνίες, θα πρέπει να καλύψουν οι ίδιοι τα έξοδά τους. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα  

http://ismob.com.tr/katilimci.aspx?kk=1     

  

Παρακαλούμε όπως οι εταιρείες που επιθυμούν να επισκεφτούν την έκθεση, να 

επικοινωνήσουν με το Γραφείο μας, ώστε να τους προμηθεύσουμε την αίτηση, την οποία 

πρέπει να συμπληρώσουν και στείλουν σε εμάς το αργότερο μέχρι τις 17.01.2015 στο φαξ  

210 72 42 948  ή στο e-mail   atina@ekonomi.gov.tr   

 
 
 

http://www.jewexfair.com/eng/
mailto:info@etee.gr
http://ismob.com.tr/katilimci.aspx?kk=1
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The International Trade Exhibition for Food & Beverages 
 

6 - 9 May 2015 
 

 

 

 
 

 
7-9 Νοεμβρίου 2015 

Με νέο logo & νέα διάθεση η 5η Διεθνής Έκθεση “Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics” 

Ανανεωμένη, με νέο λογότυπο, που φιλοδοξεί να  συνδεθεί με το νέο κλίμα της αγοράς και 

της οικονομίας, ανανεώνει το ραντεβού της σε νέα εποχή, μεταφερόμενη το Νοέμβριο 2015, 

η έκθεση “Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics”. 

  

Η μοναδική έκθεση για το είδος της στην ελληνική αγορά,  που διοργανώνεται από την 

o.mind Creatives και το περιοδικό Supply Chain & Logistics, στις 7-9 Νοεμβρίου 2015, στο 

Metropolitan Expo στην Αθήνα, θέτει υπό την “ομπρέλα” της όλους τους κρίκους της 

εφοδιαστικής αλυσίδας, των μεταφορών, και των υπηρεσιών freight forwarding & logistics και 

σας καλεί να την ανακαλύψετε εκ νέου, με νέα διάθεση, νέες συνεργασίες, νέο όραμα, και 

ευρωπαϊκές προδιαγραφές. 

  

Η διοργανώτρια εταιρεία έχει θέσει ως στόχο την ανάπτυξη της έκθεσης σε 3 τομείς: 1. 

Εμπορευματικές μεταφορές 2. Εξοπλισμός αποθήκης & συσκευασία 3. Υπηρεσίες και 

τεχνολογίες logistics. Η κάθε ενότητα από αυτές εμπεριέχει πλήθος κατηγοριών εκθεμάτων, 

που θα παρουσιαστούν σε ένα δυναμικό 3ημερο εκδηλώσεων. 

  

Συνδέοντας την επιχειρηματική παρουσία με τη γνώση 

Κατά τη διάρκεια της 5ης διοργάνωσης το 2015, κομβικό ρόλο για τη σύνδεση εκθετών – 

επισκεπτών – εν δυνάμει πελατών, θα δώσουν τα Συνεδριακά Events, που θα διεξαχθούν 

στο πλαίσιο της έκθεσης, σε συνεργασία με τους μεγαλύτερους Φορείς Υποστηρικτές, 

Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, Συμβουλευτικές Εταιρείες και Επιχειρήσεις του ευρύτερου κλάδου. 

Η αγορά ύστερα από αρκετά χρόνια ύφεσης, αναμένεται στην έκθεση του 2015 να αναδείξει 

την δυναμική της, να προσδιορίσει εκ νέου τους στόχους της και να θέσει προτεραιότητες για 

την περαιτέρω ανάπτυξή της. 

  

Στο πλαίσιο αυτό, όλες οι θεματικές – υποκατηγορίες της αγοράς που παρουσιάζουν 

δυναμική ανάπτυξη, θα βρουν χώρο & βήμα τόσο στο πλαίσιο των Συνεδρίων, όσο και στον 

εκθεσιακό χώρο της 5ης Έκθεσης “Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics 2015”. 



  

Μεταξύ άλλων, οι ενότητες που θα προσεγγισθούν, Συνεδριακά & Εκθεσιακά θα είναι: 

 Cargo & Freight Services 

 Μικρή Λιανική & City Logistics 

 FruitLogistics 

 PharmalLogistics 

 Τεχνολογίες για τη λειτουργία της Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

 Τουρισμός & Logistics 

Όλες οι παραπάνω ενότητες θα πρωταγωνιστήσουν στην 5η ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ & 

LOGISTICS 2015 και θα δυναμώσουν τη διοργάνωση, προσελκύοντας νέους επισκέπτες. 

  

Επίσης για πρώτη φορά η διεξαγωγή της έκθεσης θα πραγματοποιηθεί παράλληλα και με 

άλλες 3 επιτυχημένες εκθέσεις για τη βιομηχανία τροφίμων και το χονδρεμπόριο. Στις 

διπλανές αίθουσες του εκθεσιακού κέντρου, παράλληλα θα πραγματοποιηθούν οι 

πετυχημένες εκθέσεις MEAT DAYS – DAIRY EXPO – FROZEN FOOD. Οι επισκέπτες των 

συγκεκριμένων εκθέσεων θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν όλες τις εκθέσεις που θα 

διεξαχθούν με την ίδια πρόσκληση. 

  

Οι παραπάνω συνέργιες και ο νέος σχεδιασμός της έκθεσης, διασφαλίζουν την επιτυχία της 

5ης διοργάνωσης ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ & LOGISTICS 2015, η οποία αναμένεται να 

συγκεντρώσει περισσότερους από 200 εκθέτες, ενώ στο σύνολό της η διοργάνωση που θα 

πραγματοποιηθεί μεταξύ 7 - 9 Νοεμβρίου στο Metropolitan Expo υπολογίζεται να έχει 

περισσότερες από 400 εταιρείες εκθέτες και πάνω από 30.000 επισκέπτες. 

 

Περισσότερες πληροφορίες στο press1@supply-chain.gr ή 210-9010040 

 

 

 

 

 

FoodTouristica 2015. 

Ο ελληνικός γαστρονομικός τουρισμός απογειώνεται από το αεροδρόμιο Ελληνικού!! 

Η γαστρονομία αναβαθμίζει την ταξιδιωτική εμπειρία. Η καλή τοπική κουζίνα είναι η 

ραχοκοκαλιά της γαστρονομικής προσφοράς. Η προβολή της γαστρονομίας χρειάζεται 

αυτοτελείς-στοχευμένες ενέργειες. Με αυτές τις σκέψεις πραγματοποιείται η έκθεση 

FoodTouristica 2015 στον πρώην Δυτικού αεροδρομίου Ελληνικού. Ο γαστρονομικός 

τουρισμός έχει την ευκαιρία να απογειωθεί ενισχύοντας τον γαστρονομικό-τουριστικό κλάδο 

και την ελληνική οικονομία. 

Η γαστρονομία, η τέχνη της παρασκευής καλού και νόστιμου φαγητού, αναβαθμίζει την 

ταξιδιωτική εμπειρία για όλους ανεξαιρέτως τους τουρίστες, επιπλέον αποτελεί σημαντικό 

πόλο έλξης για εύπορους τουρίστες ειδικού ενδιαφέροντος. Η ελληνική κουζίνα διαθέτει 

αρετές αλλά χαρακτηρίζεται από δύο σοβαρές αδυναμίες: τα προβλήματα ποιότητας σε όλο 

το φάσμα παροχής γαστρονομικών υπηρεσιών και την απουσία αποτελεσματικής προβολής 

του γαστρονομικού πλούτου της Ελλάδας. Αυτήν ακριβώς την ανάγκη καλύπτει η έκθεση 

FoodTouristica 2015. Την δυνατότητα δηλαδή προβολής μέσα στο ίδιο εκθεσιακό κέντρο 

εταιριών τροφίμων και ποτών, πρώτων υλών και έτοιμων προϊόντων μαγειρικής, 

ζαχαροπλαστικής και αρτοποιίας και γενικά ότι έχει σχέση με τρόφιμα, ποτά και εξοπλισμούς 

που αφορούν τους επισιτιστικούς χώρους. Παράλληλα οι εταιρίες που ασχολούνται με τη 

λιανική πώληση έχουν την ευκαιρία να κάνουν επιδείξεις και tasting προϊόντων στο κοινό. Θα 

προβάλλει επίσης δυναμικά όλα τα είδη κλασσικού και εναλλακτικού τουρισμού τα οποία 

προσφέρει η Ελλάδα όπως ξενοδοχεία και παραδοσιακοί ξενώνες, ενοικιαζόμενα δωμάτια 

και καταλύματα, Spa Resorts, αγροτικά καταλύματα. 
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Μέσα από τις παράλληλες εκδηλώσεις στόχος είναι η ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος 

τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό μέσω του θρησκευτικού τουρισμού, του 

οινολογικού τουρισμού, του αγροτουρισμού και οικοτουρισμού. Καλή χρονική συγκυρία είναι 

η αναγνώριση της ποιότητας αρκετών ελληνικών ετικετών οίνου από διεθνείς κριτές και η 

βράβευσή τους σε ανάλογους διαγωνισμούς, η σταθερή παρουσία ελληνικών διατροφικών 

προϊόντων στις διεθνείς προτιμήσεις (ελαιόλαδο, μαστίχα, αυγοτάραχο κ.λπ.), η επιτυχία 

συγκεκριμένων προϊόντων (γιαούρτι) σε σημαντικές αγορές. 

FoodTouristica 2015 έκθεση για Μεσογειακές γεύσεις και μοναδικούς τουριστικούς 

προορισμούς, 15 έως 17 Μαΐου, στο Πρώην δυτικό αεροδρόμιο Ελληνικού. 

Συνδιοργανώνεται με την 7η Ελαιοτεχνία 2015 έκθεση ελιάς και ελαιολάδου. Τις ίδιες 

ημερομηνίες 7ο Αριστείον ελαιολάδου 2015 θα πραγματοποιηθούν οι διαγωνισμοί ποιότητας 

και συσκευασίας έξτρα παρθένου ελαιόλαδου.  

 

“FRESKON” - Διεθνή έκθεση Φρούτων & Λαχανικών. 

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τα μέλη του για την 1η Διεθνή Έκθεση 

Φρούτων και Λαχανικών, που φέρει την επωνυμία FRESKON, και που θα διοργανωθεί στη 

Θεσσαλονίκη από τις 23 έως τις 25 Απριλίου του 2015. Η έκθεση που θα εστιάζει στον κλάδο 

των φρέσκων φρούτων και λαχανικών, δρομολογείται από τη ΔΕΘ-Helexpo, στο πλαίσιο του 

ρόλου της για την ενίσχυση της ελληνικής παραγωγής και του πρωτογενούς τομέα και θα 

αποτελέσει ένα εξειδικευμένο και μοναδικό εκθεσιακό γεγονός στα Βαλκάνια και τη 

Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Στόχος της έκθεσης είναι η προβολή των προϊόντων της ελληνικής 

παραγωγής και της ευρύτερης περιοχής, η ενημέρωση για τις εξελίξεις του κλάδου, η 

δημιουργία προϋποθέσεων για εμπορικές επαφές και συναλλαγές, αλλά και η διερεύνηση 

νέων αγορών και η σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή. Η έκθεση απευθύνεται σε 

εταιρείες συσκευασίας και διακίνησης φρούτων και λαχανικών, εισαγωγείς και εξαγωγείς του 

κλάδου, εμπόρους λιανικής, αλυσίδες σούπερ μάρκετ, μεταφορικές εταιρείες. Θα φιλοξενεί δε 

εκθέματα όπως: φρέσκα φρούτα και λαχανικά, μηχανήματα, υλικά συσκευασίας και 

τυποποίησης, αλλά και εταιρείες μεταφορών και logistics, εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου, 

οργανισμούς και φορείς του κλάδου. Η έκθεση περιλαμβάνει ένα ευρύ πρόγραμμα 

προσκεκλημένων εμπορικών επισκεπτών με προγραμματισμένες επιχειρηματικές 

συναντήσεις και θα πλαισιωθεί από ένα ευρύ πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων 

διεθνούς επιπέδου, με σκοπό την προβολή των ελληνικών προϊόντων, αλλά και την 

προσέλκυση περισσότερων και εξειδικευμένων εμπορικών επισκεπτών.  

 

 

  
 

Κανονικά θα πραγματοποιηθεί η 2η ΕΞΠΟΤΡΟΦ! 
 

  

 
   

  
Η 2η ΕΞΠΟΤΡΟΦ θα πραγματοποιηθεί κανονικά στις 30 Ιανουαρίου έως 02 

Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τον αρχικό της προγραμματισμό. Οι πρόσφατες πολιτικές 

εξελίξεις δεν επηρεάζουν τη διεξαγωγή της διοργάνωσης αφού δεν προβλέπεται 2ος γύρος 

βουλευτικών εκλογών πριν τις διερευνητικές εντολές και την εκλογή προέδρου δημοκρατίας.  

  

Ανταποκρινόμενη στο ρόλο και τη σημασία της ως μια από τις σημαντικότερες εκθέσεις στον 

τομέα Τροφίμων και Ποτών, η EΞΠΟΤΡΟΦ 2015 συνεχίζει να μονοπωλεί το ενδιαφέρον των 

Ελλήνων παραγωγών καθώς και των μικρών και μεγάλων εταιριών του κλάδου. Γι’ αυτό σας 

περιμένουμε όλους, από τις 30 Ιανουαρίου έως τις 2 Φεβρουαρίου 2015, στο Ολυμπιακό 

Κέντρο Ξιφασκίας στο Ελληνικό, όπου οι πιο εκλεκτές γεύσεις της πατρίδας μας, προϊόντα 

εξαιρετικής καινοτομίας και υψηλής διατροφικής αξίας καθώς και απολαυστικά διαδραστικά 

events υπόσχονται να σας χαρίσουν σπάνιες συγκινήσεις και μια πλούσια γευστική εμπειρία 

που μόνο η ίδια η ΕΞΠΟΤΡΟΦ 2015 μπορεί να επαναλάβει. 
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 

 

Ιστοσελίδα του Πανευρωπαϊκού Δικτύου «Enterprise Europe Network» 

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

 

Ιστοσελίδα του Ελληνικού Δικτύου «Enterprise Europe Network - Hellas» 

http://www.enterprise-hellas.gr  

  

ΓΔ Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας  

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

  

Εκτελεστικός Οργανισμός για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (EACI) 

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

  

Ευρωπαϊκή πύλη για τις ΜΜΕ  

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

  

Επιτροπή των Περιφερειών  

http://www.cor.europa.eu  

  

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή  

http://eesc.europa.eu  

  

Δοκιμαστική ομάδα ευρωπαϊκών επιχειρήσεων 

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

 

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Επιστήμης & Τεχνολογίας του Ε.Κ.Τ. 

http://www.ekt.gr/diglib 

 

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 – 2013 

http://www.espa.gr  

 

ΕΠΑΝ ΙΙ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 

http://www.antagonistikotita.gr  

 

Η Κοινωνία της Πληροφορίας 

www.infosoc.gr 

 

ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων 
www.dytikiellada-peloponnisos-ionio.gr/ 
 

Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης 

www.ependyseis.gr 

 

Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας 

www.epimetol.gr 

www.etakcci.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύμβουλος 
Πληροφόρη
σης & 
Βάσεων 
Δεδομένων: 

Κος Ρόμπολας Γεώργιος 
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Δημόσιες 
Σχέσεις:  Κος Ρόμπολας Γεώργιος 

Οικονομικά:  Κος Αγγέλης Γεώργιος 

Στοιχεία Επικοινωνίας:  

Τηλέφωνα : 26410 74531 - 74511 

Fax : 26410 22590 

Ταχυδρομικ
ή 
Διεύθυνση: 

Ευρωπαϊκό Κέντρο "enterprise europe", ANTENNA Επιμελητήριο 
Αιτωλοακαρνανίας  Παπαστράτου 53 & Σμύρνης 1 
30100 ΑΓΡΙΝΙΟ 

Ηλεκτρονικ
ές 
Διευθύνσεις
: 

grombol@epimetol.gr  

Ιστοσελίδα: 

http://www.enterprise-hellas.gr/ 

http://www.cci-ioannina.gr/el/een.htm 

http://www.epimetol.gr/aitnia/articles/article.jsp?categoryid=5116&context=103&globali
d=23900&articleid=7135  
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