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Ενημερωτικό Δελτίο Οικονομικής  Επικαιρότητας 02 2012.  

Τοσ Επιμελητηρίοσ Αιτωλοακαρνανίας 

Antenna Enterprise Europe Network - Hellas.  
 

 

ΘΔΜΑΣΑ  ΔΠΙΚΑΙΡΟΣΗΣΑ 

ΠΡΟΚΛΗΗ 

Σν Δπηκειεηήξην Αηηωιναθαξλαλίαο, κέινο ηεο «Γηαρεηξηζηηθήο                           

Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ Γπηηθήο Διιάδνο – Πεινπνλλήζνπ – Ηπείξνπ & 

Ινλίσλ Νήζσλ», εηαίξνπ ηνπ ΔΦΔΠΑΔ Δλδηάκεζνπ Φνξέα Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα», ζαο  πξνζθαιεί ζηελ 

παξνπζίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο: 

«Δθζπγρξνληζκόο Φεξζαίωλ Δκπνξεπκαηηθώλ Οδηθώλ                         

Μεηαθνξώλ» 

Η Δθδήισζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηε  πλεδξηαθή Αίζνπζα  ηνπ                           

Δπηκειεηεξίνπ  Αηησιναθαξλαλίαο                                                        

(Παπαζηξάηνπ 53 & κχξλεο 1, Αγξίλην) 

 

ζηηο 6 Φεβξνπαξίνπ, εκέξα Γεπηέξα 

θαη ώξα  18:30. 

Η παξνπζίαζε ζα γίλεη απφ ηελ Τπεχζπλε ηνπ Πξνγξάκκαηνο γηα ηνλ 

«Δθζπγρξνληζκφ Υεξζαίσλ Δκπνξεπκαηηθψλ Οδηθψλ Μεηαθνξψλ», 

θ. Μάγδα Πεηξνπνχινπ. 



Σπλάληεζε ηεο Τξόηθα κε ηελ ΟΔΣΥΝΔ. 

Με εθπξνζψπνπο ηεο Οκνζπνλδίαο Διιεληθψλ πλδέζκσλ Νέσλ                      

Δπηρεηξεκαηηψλ ζπλαληήζεθε ε ηξφηθα, φπνπ παξνπζηάζηεθαλ φια ηα ρξφληα θαη 

ζνβαξά εκπφδηα πνπ επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ειιεληθψλ 

επηρεηξήζεσλ. Μεηαμχ απηψλ ήηαλ ε θαηάξγεζε ηνπ 1% θφξνπ ζπγθέληξσζεο 

θεθαιαίνπ ζην ζηάδην ίδξπζεο κίαο ΔΠΔ ή ΑΔ αιιά θαη ζε       κειινληηθή αχμεζε 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ε εθαξκνγή ηνπ πησρεπηηθνχ δηθαίνπ ζην πξφηππν ηεο Αγγιίαο 

θαη ηνπ Καλαδά, ψζηε λα δίλεηαη δεχηεξε επθαηξία ζηνπο ηίκηνπο επηρεηξεκαηίεο θαη 

δηαγξαθή ησλ ρξεψλ ηνπο, θαη πξνο ην δεκφζην ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη 

απνδεδεηγκέλα δφινο, ε θαηάξγεζε ηεο πνηληθήο δίσμεο θαη πξνζσπνθξάηεζεο γηα 

ρξέε πξνο ηνλ ΟΑΔΔ, γηα ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο θαη επηρεηξεκαηίεο θαη ε παληειήο 

έιιεηςε   θεθαιαίσλ πςεινχ θηλδχλνπ γηα λέεο θαηλνηφκεο ηδέεο.  

  

Υπ. Οηθ.: Καηαξγνύληαη από 1Η Φεβξνπαξίνπ ηα πεξηθεξεηαθά                               

ειεγθηηθά θέληξα. 

Αλαζηέιιεηαη απφ ηελ 1ε Φεβξνπαξίνπ 2012 ε ιεηηνπξγία ησλ Πεξηθεξεηαθψλ 

Διεγθηηθψλ Κέληξσλ (ΠΔΚ) ηνπ ππνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη νη αξκνδηφηεηεο 

επηζηξέθνπλ ζηηο Δθνξίεο. χκθσλα κε απφθαζε πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ 

ππνπξγφ Οηθνλνκηθψλ,  αλαζηέιιεηαη απφ ηελ 1ε Φεβξνπαξίνπ 2012 ε                    

ιεηηνπξγία ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Διεγθηηθψλ Κέληξσλ  θαη ε θαζ' χιελ θαη θαηά ηφπνλ 

αξκνδηφηεηά ηνπο πεξηέξρεηαη ζηηο ΓΟΤ, απφ ηηο νπνίεο έρεη                             

απνζπαζζεί ε αξκνδηφηεηα. Οη νξγαληθέο ζέζεηο πξνζσπηθνχ ησλ ΠΔΚ ησλ 

νπνίσλ αλαζηέιιεηαη ε ιεηηνπξγία, πεξηέξρνληαη ζηηο εθνξίεο ζηηο νπνίεο               

κεηαθέξεηαη ε θαηά ηφπνλ θαη θαζ’ χιελ αξκνδηφηεηά ηνπο, πξνζαπμάλνληαο, 

αληίζηνηρα, ηηο νξγαληθέο ζέζεηο απηψλ. ην ίδην πιαίζην, νη εθθξεκείο                       

ππνζέζεηο, θαζψο θαη ην θπζηθφ θαη ην καγλεηηθφ αξρείν ησλ ΠΔΚ                              

κεηαθέξνληαη, απφ ηελ εκεξνκελία αλαζηνιήο ηεο ιεηηνπξγία απηψλ,                         

ζηηο θαζ’ χιελ θαη θαηά ηφπνλ αξκφδηεο ΓΟΤ 

 

Σηα 21,726 Γηζ. Δπξώ ην έιιεηκκα ηνπ θξαηηθνύ                                               

πξνϋπνινγηζκνύ ην 2011. 

ηα 21,726 δηζ. επξψ, έλαληη ζηφρνπ 21,712 δηζ. επξψ, δηακνξθψζεθε ην έιιεηκκα 

ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ην δσδεθάκελν Ιαλνπάξηνπ -                     

Γεθεκβξίνπ 2012, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ ππνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ πνπ 

δφζεθαλ ζηε δεκνζηφηεηα. εκεηψλεηαη φηη ην 2010 ην έιιεηκκα ηνπ                     

θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ αλέξρνληαλ ζηα 21,457 δηζ. επξψ. Σν ππνπξγείν 

ζεκεηψλεη σζηφζν πσο ην ηειηθφ χςνο ησλ εζφδσλ ζα νξηζηηθνπνηεζεί                   



αθνχ πξνζκεηξεζνχλ θαη ηα έζνδα ησλ πξψησλ εκεξψλ ηνπ λένπ έηνπο,                    

κεηά ηελ παξάηαζε ησλ πξνζεζκηψλ. 

 

Έξεπλα ΙΟΒΔ: Δπηδείλωζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ πεξηβάιινληνο.  

Η επηδείλσζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ θαη ε αβεβαηφηεηα γηα ηε έθβαζε ηεο 

δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο επεξέαζαλ απνθαζηζηηθά ηελ επηρεηξεκαηηθή δξάζε, φπσο 

θαηαγξάθεηαη ζηελ εηήζηα έθζεζε ηνπ Ιδξχκαηνο Οηθνλνκηθψλ θαη                

Βηνκεραληθψλ Δξεπλψλ (ΙΟΒΔ) γηα ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα ζηελ Διιάδα              

(2010-2011). Αλαιπηηθφηεξα, ηα απνηειέζκαηα γηα ηελ εγρψξηα                            

επηρεηξεκαηηθφηεηα ππνρσξνχλ αηζζεηά θαη ππνγξακκίδνπλ ην θιίκα                      

αβεβαηφηεηαο πνπ επηθξαηεί ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία. Η επηρεηξεκαηηθφηεηα 

αξρηθψλ ζηαδίσλ θηάλεη ζην ρακειφηεξν πνζνζηφ ηεο πεληαεηίαο (5,3% απφ 8,8% 

ην 2009), κε ηνπο επίδνμνπο επηρεηξεκαηίεο λα απνηεινχλ ηελ θπξηφηεξε αηηία ηεο 

πηψζεο (2,0% έλαληη 4,5% ην 2009). Σν πνζνζηφ ησλ αηφκσλ ηνπ πιεζπζκνχ 

ειηθίαο 18-64 εηψλ πνπ δειψλεη πσο ζθέθηεηαη λα μεθηλήζεη             επηρεηξεκαηηθή 

δξάζε ηνπο επφκελνπο 36 κήλεο κεηψλεηαη (14,4% έλαληη 17,2% πέξπζη), 

θηάλνληαο ζηε δεχηεξε ρακειφηεξε επίδνζε απφ ην 2006.  

  

 

Σηε ΓΔΗ επηζηξέθνπλ 200.000 πειάηεο ηωλ HELLAS POWER - ENERGA 

ηε ΓΔΗ επηζηξέθνπλ νη 200.000 πεξίπνπ πειάηεο ησλ Hellas Power θαη               

Energa, χζηεξα απφ ηελ απφθαζε ηνπ ΓΔΜΗΔ θαη ηεο ζχκθσλεο γλψκεο ηεο 

Ρπζκηζηηθήο Αξρήο Δλέξγεηαο λα θαηαγγείιεη ηηο ζπκβάζεηο κε ηηο δχν εηαηξείεο θαη 

λα ηηο δηαγξάςεη απφ ην κεηξψν πξνκεζεπηψλ. ε θνηλή αλαθνίλσζή ηνπο 

ε ΡΑΔ θαη ν ΓΔΜΗΔ επηζεκαίλνπλ φηη νη δχν εηαηξίεο δελ κπνξνχλ πιένλ λα 

πξνκεζεχνπλ ειεθηξηθή ελέξγεηα ζε πειάηεο αιιά θαη φηη ε εμέιημε απηή δελ 

επεξεάδεη ηελ ειεθηξνδφηεζε ησλ πειαηψλ ηνπο, νχηε απαηηείηαη απφ ηελ               

πιεπξά ησλ θαηαλαισηψλ λα πξνβνχλ άκεζα ζε νπνηαδήπνηε ελέξγεηα.                

Δλησκεηαμχ ηε δηελέξγεηα πξνθαηαξηηθήο εμέηαζεο δηέηαμε ε πξντζηακέλε ηεο 

Δηζαγγειίαο Πξσηνδηθψλ, Διέλε Ράηθνπ, γηα ηελ ππφζεζε ησλ πνζψλ πνπ δελ 

απνδφζεθαλ ζηνλ ΓΔΜΗΔ, θαζψο θαίλεηαη λα πξνθχπηεη δήηεκα κεηαθνξάο 

ρξεκαηηθψλ πνζψλ ζην εμσηεξηθφ. 

  

 

Έξεπλα ΒΔΘ: Φάζεθαλ 27.500  Θέζεηο εξγαζίαο ζηηο βηνηερλίεο. 

Mε κία πφιε 27.500 θαηνίθσλ ζα κπνξνχζε λα ζπλαγσληζηεί επάμηα ην                    

εξγαηηθφ δπλακηθφ, πνπ είδε ην 2011 ηηο πφξηεο ησλ βηνηερληψλ ηεο                       

Θεζζαινλίθεο, φπνπ απαζρνινχληαλ κέρξη πξφηηλνο, λα θιείλνπλ πίζσ ηνπ 



εξκεηηθά. Σελ ίδηα ψξα νη απνδνρέο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε βηνηερλίεο, ηελ                 

πξνεγνχκελε ρξνληά, ζπξξηθλψζεθαλ θαηά κέζν φξν θαηά 26%. Σα ζηνηρεία απηά 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ έξεπλα ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ                        

Θεζζαινλίθεο (ΒΔΘ) κε ηίηιν «Οηθνλνκηθή ζπγθπξία θαη νη επηπηψζεηο ηεο ζηηο ΜκΔ 

ηεο Θεζζαινλίθεο», πνπ παξνπζηάζηεθε ζήκεξα ζε ζπλέληεπμε Σχπνπ. Η έξεπλα 

εθπνλήζεθε απφ ηελ εηαηξεία δεκνζθνπήζεσλ Interview, ζε 505 κέιε ηνπ 

Δπηκειεηεξίνπ, ην δηάζηεκα 16 έσο 17 Ιαλνπαξίνπ. 

 

 

Πξνηάζεηο γηα επελδύζεηο θαη εμαγωγέο ζε πξέζβεηο, πξνμέλνπο 

θαη νηθνλνκηθνύο αθνινύζνπο, από ληόπηεο επηρεηξήζεηο. 

Σα πξντφληα πνπ παξάγνληαη ζην λνκφ Αηησιναθαξλαλίαο αιιά θαη νη                        

επελδπηηθέο επθαηξίεο ζηελ πεξηνρή ήηαλ ην αληηθείκελν ηεο επίζθεςεο πνπ έθαλαλ 

ζην Δπηκειεηήξην Αηησιναθαξλαλίαο νη 32 Πξέζβεηο, Πξφμελνη θαη                  

εκπνξηθνί ή νηθνλνκηθνί αθφινπζνη πνπ ζήκεξα είραλ θαη’ ηδίαλ ζπλαληήζεηο κε 

επηρεηξεκαηίεο θαη εθπξνζψπνπο παξαγσγηθψλ θνξέσλ ζηελ έδξα ηνπ ζεζκνχ ζην 

Αγξίλην. 

Η επηρεηξεκαηηθή επίζθεςε ησλ μέλσλ δηπισκαηψλ νξγαλψζεθε απφ ηελ 

Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο θαη ηνλ θνξέα «Invest in Greece», κε ηελ ππνζηήξημε 

ηνπ Οξγαληζκνχ Πξνψζεζεο Δμαγσγψλ, ηνπ ΔΟΣ, ησλ Δπηκειεηεξίσλ                                  

Αηησιναθαξλαλίαο, Αραΐαο θαη Ηιείαο θαη ηνπ Economic and Commercial                            

Diplomats Club. 

Η νκάδα ησλ επηρεηξεκαηηθψλ  επηζθεπηψλ μεθίλεζε απφ ηελ  Πάηξα θαη έθαλε 

ζηάζε ζηε  Γέθπξα, φπνπ μελαγήζεθε θαη ζην Μνπζείν ηεο. ηε ζπλέρεηα                 

κεηέβε ζην Δπηκειεηήξην, αθνινπζψληαο ην πξφγξακκα παξνπζίαζεο ηνπ λνκνχ 

απφ εθπξνζψπνπο θνξέσλ, ην ζπληνληζκφ ηνπ νπνίνπ είρε ν ν                          

Αληηπεξηθεξεηάξρεο Αλάπηπμεο θαη Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο Γηώξγνο                            

Αγγειόπνπινο. Αξρηθά έδσζε ην ιφγν ζηνλ Πεξηθεξεηάξρε θ. Απόζηνιν 

Καηζηθάξα, ν νπνίνο ηφληζε φηη «ε αλάπηπμε κηαο ζηελήο ζπλεξγαζίαο ζην πεδίν 

ησλ επελδχζεσλ θαη ησλ εμαγσγψλ ζα έρεη ζίγνπξα θαη νπζηαζηηθά νθέιε θαη γηα 

ηηο δπν πιεπξέο». Ο θ. Καηζηθάξαο πξφζζεζε φηη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο 

αλέιαβε ηελ πξσηνβνπιία λα νξγαλψζεη ηελ επίζθεςε ησλ μέλσλ δηπισκαηψλ 

αθξηβψο γηα λα πξνβιεζνχλ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο πεξηνρήο θαη ε δπλακηθή ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηεο. Δπεζήκαλε δε φηη ε Πεξηθέξεηα έρεη ζέζεη σο πξσηεχνληα ζηφρν 

ηεο ηελ παξαγσγηθή αλαζπγθξφηεζε ηεο Γπηηθή  Διιάδαο, ηελ ηφλσζε ηεο 

εμσζηξέθεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ ζε ηνκείο πνπ ε 

πεξηνρή αλαπηχζζεη δπλακηθή, κε νξίδνληα ηελ δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. 

«Να πάξνπκε ηηο ηχρεο καο ζηα ρέξηα καο θαη λ’ αμηνπνηήζνπκε ηελ επθαηξία ηεο 



παξνπζίαο εδψ ησλ μέλσ  δηπισκαηψλ», είπε ν Πεξηθεξεηάξρεο απεπζπλφκελνπο 

ζηνπο επηρεηξεκαηίεο ηεο Αηησιναθαξλαλίαο.  

Καηφπηλ, αθνινχζεζε νκηιία-ραηξεηηζκφο απφ ηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε                           

θ. Β. Αλησλφπνπιν πνπ εζηίαζε ζην πδάηηλν δπλακηθφ ηεο Αηησιναθαξλαλίαο                          

θαη ζηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο πεξηνρήο θαη ζηε ζπλέρεηα απφ ηνλ                              

εθπξφζσπν ηνπ δήκνπ Αγξηλίνπ θ.Γ. Γξίλν πνπ δήισζε φηη: «ν Γήκνο Αγξηλίνπ 

είλαη έηνηκνο θαη δηαζέζηκνο λα παξάζρεη θάζε δπλαηή βνήζεηα ζηνπο μέλνπο 

επελδπηέο»  

Σν ιφγν ακέζσο κεηά πήξε ν Πξόεδξνο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Αηηωιναθαξλαλίαο 

θ. Παλαγηώηεο Τζηρξηηδήο, πνπ παξνπζίαζε ην παξαγσγηθφ αιιά θαη ην 

εμαγσγηθφ πξνθίι ηεο Αηησιναθαξλαλίαο. Ο θ. Σζηρξηηδήο ζπλεράξε ηελ                  

Πεξηθέξεηα θαη ηνλ Πεξηθεξεηάξρε πξνζσπηθά γηα ηελ πξσηνβνπιία, δίλνληαο 

έκθαζε ζε παξαγσγηθέο θαη εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ππάξρνπλ θαη                

δξνπλ ηελ ηνπηθή νηθνλνκία. Όπσο δήισζε « ν λνκφο καο είλαη θαηά βάζε             

αγξνηηθφο θαη θηελνηξνθηθφο», ελψ ζχκηζε, φηη ζ’ απηφλ παξάγεηαη δεθαπιάζηα 

«ειηά Καιακψλ» απφ φηη ζηελ Καιακάηα θαη ηε Μεζζελία ελ γέλεη. ηε                      

ζπλέρεηα έθαλε αλαθνξά ζηα εμαηξεηηθά πξντφληα ηεο ζάιαζζαο ζε                      

Ληκλνζάιαζζα Μεζνινγγίνπ θαη Ακβξαθηθφ θφιπν, κε ηδηαίηεξε κλεία ζην                

πεξίθεκν απγνηάξαρν πνπ βγάδεη ε πεξηνρή Μεζνινγγίνπ- Αηησιηθνχ.                     

Τπελζχκηζε ηνλ ηεξάζηην πδάηηλν πινχην ηεο πεξηνρήο πνπ φκσο έρεη                  

πξφβιεκα δηαρείξηζεο γηαηί φπσο αλέθεξε «έγηλαλ κειέηεο αθφκε θαη γηα              

κεηαθνξά λεξνχ ζηελ Αζήλα απφ ηε Σξηρσλίδα ελψ αθφκε δελ έρεη ιήμεη ε            

ππφζεζε ηεο εθηξνπήο ηνπ Αρειψνπ πνπ γηα ην λνκφ παξακέλεη λα είλαη               

εθηξνπή ηεο ινγηθήο. Αθφκε, επεζήκαλε ηηο ηεξάζηηεο δπλαηφηεηεο ηνπ λνκνχ γηα 

ηνπξηζηηθέο επελδχζεηο, αιιά θαη ην ξφιν πνπ κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ζην εκπφξην 

ηεο ρψξαο ιφγσ ζέζεο, αθνχ, αζθαιψο, ιπζνχλ ηα κεγάια ρξφληα                       

δεηήκαηα εηδηθά ησλ νδηθψλ ππνδνκψλ. 

Σέινο, εηδηθή αλαθνξά έθαλε ν θ. Σζηρξηηδήο ζηελ ΝΑΒΙΠΔ Πιαηπγηαιίνπ ζηνλ 

Αζηαθφ ε νπνία, φπσο είπε, κπνξεί λα εμειηρζεί ζε «αηκνκεραλή αλάπηπμεο φρη 

κφλν γηα ηελ Γπηηθή Διιάδα αιιά γηα νιφθιεξν ηνλ δπηηθφ άμνλα ηεο                 

ρψξαο», ελψ ζχκηζε φηη πξφθεηηαη γηα ην κνλαδηθφ ηδησηηθφ ιηκάλη ηεο ρψξαο  θαη ηε 

κνλαδηθή δψλε πνπ είλαη ειεχζεξε θαη γηα εκπνξηθή θαη γηα βηνκεραληθή ρξήζε.  

Ακέζσο κεηά μεθίλεζαλ νη θαη’ ηδίαλ ζπλαληήζεηο επηρεηξήζεσλ απφ ην λνκφ καο κε 

ηνπο εκπνξηθνχο θαη νηθνλνκηθνχο αθνινχζνπο ησλ μέλσλ πξεζβεηψλ, κε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο λα παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηνπο εδψ  επηρεηξεκαηίεο. 

ηε ζπλέρεηα ήηαλ πξνγξακκαηηζκέλεο επηζθέςεηο ζε                       επηρεηξήζεηο ηνπ 

λνκνχ φπσο κνλάδα δαραξνπιαζηηθήο  θαη αξηνπνηίαο,               κνλάδα 

πδαηνθαιιηεξγεηψλ, εκπνξίαο θαη κεηαπνίεζεο αιηεπκάησλ, κνλάδα ηρζπνηξνθείνπ 



θαη παξαγσγήο γφλνπ, αιιά θαη  ηνλ ιηκέλα ζην Πιαηπγηάιη          Αζηαθνχ, 

πξνθεηκέλνπ  νη αληηπξφζσπνη λα δηαπηζηψζνπλ απφ  θνληά ηηο               

δπλαηφηεηεο ησλ  επηρεηξήζεσλ ηνπ λνκνχ. 

 

Σύζηεκα έιεγρνπ εηζξνώλ — εθξνώλ ζηα πξαηήξηα θαύζηκωλ. 

Ξεθηλάεη ε δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο ζπζηήκαηνο ειέγρνπ εηζξνψλ - εθξνψλ ζηα 

πξαηήξηα θαπζίκσλ ε νπνία γηα ηελ Αηηηθή θαη ηε Θεζζαινλίθε ζα πξέπεη λα 

νινθιεξσζεί ζε 12 κήλεο. ηφρνο ε πάηαμε ηνπ ιαζξεκπνξίνπ                            

πγξψλ θαπζίκσλ. Με θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ αλαπιεξσηή ππνπξγνχ 

Οηθνλνκηθψλ Παληειή Οηθνλφκνπ θαη ηνπ αλαπιεξσηή ππνπξγνχ Αλάπηπμεο 

σθξάηε Ξπλίδε ηίζεληαη ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα εγθαηάζηαζεο ηνπ λένπ                 

ζπζηήκαηνο θαη νξίδεηαη ην είδνο, ην πεξηερφκελν, ν ηξφπνο , ν ρξφλνο έθδνζεο 

εηδηθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ησλ πξαηεξίσλ πγξψλ θαπζίκσλ,                                        

γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπο.  

  
 

 

ΥΡΗΙΜΔ ΤΝΓΔΔΙ 

 

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 

http://ec.europa.eu/enterprise-europe-network
http://www.enterprise-hellas.gr/
http://ec.europa.eu/enterprise/
http://europa.eu/agencies/executive_agencies/eaci/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/sme/
http://eesc.europa.eu/
http://ec.europa.eu/yourvoice/ebtp
http://www.ekt.gr/diglib
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www.infosoc.gr 

 

ΠΔΠ Γσηικής Δλλάδας, 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 

 

 

Δπικεθαλής
: Κα Χπςζάθη Άννα 

ύμβοσλος 
Πληροθόρη
ζης & 
Βάζεων 
Γεδομένων: 

Κορ Ρόμπολαρ Γεώπγιορ 

Γημόζιες 
τέζεις:  Κορ Ρόμπολαρ Γεώπγιορ 

Οικονομικά

:  Κορ Αγγέληρ Γεώπγιορ 

ηοισεία Δπικοινωνίαρ:  

Σηλέθωνα : 26410 74531 - 74511 

Fax : 26510 22590 

Σατσδρομικ
ή 
Γιεύθσνζη: 

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

Ηλεκηρονικ

ές 
Γιεσθύνζει
ς: 

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&global
id=23900&articleid=7135  
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