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Ενημερωτικό Δελτίο Οικονομικής  Επικαιρότητας 03 2012.  

Τοσ Επιμελητηρίοσ Αιτωλοακαρνανίας 

 Antenna Enterprise Europe Network - Hellas.  
 

 

ΘΔΜΑΣΑ  ΔΠΙΚΑΙΡΟΣΗΣΑ 

 
 

Μεηαθνξά Γξαθείνπ Οηθνλνκηθνύ Δπηκειεηεξίνπ. 

Τν Δπηκειεηήξην Αηησιναθαξλαλίαο  ελεκεξώλεη ηα κέιε ηνπ όηη ζην θηίξην ηεο έδξαο 

ηνπ, επί ηεο νδνύ Παπαζηξάηνπ 53 & Σκύξλεο 1 ζην Αγξίλην    (2νο όξνθνο), 

κεηαθέξζεθε ην Γξαθείν Αγξηλίνπ ηνπ 10νπ Πεξηθεξεηαθνύ  Τκήκαηνο  ηνπ  

Οηθνλνκηθνύ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδαο. 

Τν Γξαθείν ζα ιεηηνπξγεί θάζε Τεηάξηε ηηο ώξεο 9.00 έσο 13.30. 

Γηα θάζε πιεξνθνξία κπνξείηε λα θαιείηε ζην ηειέθσλν 26410 74625 

   

 Αύμεζε 9,7% ην 2011, ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ. 

Καηά 9,7% απμήζεθε ην 2011 ε ζπλνιηθή αμία ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ, παξά ηε λέα 

κηθξή πηώζε πνπ ζεκείσζαλ ηνλ πεξαζκέλν Γεθέκβξην. Αληίζεηα,  ε ζπλνιηθή αμία 

ησλ εηζαγσγώλ, ιόγσ ηνπ δξαζηηθνύ πεξηνξηζκνύ ηεο εγρώξηαο θαηαλαισηηθήο 

δήηεζεο, κεηώζεθε θαηά 13,1%. Απηό πξνθύπηεη από ηηο εθηηκήζεηο ηεο Διιεληθήο 

Σηαηηζηηθήο Αξρήο (ΔΛΣΤΑΤ) γηα ηηο εκπνξεπκαηηθέο ζπλαιιαγέο ηεο ρώξαο θαη νη 

νπνίεο έρνπλ αλαιπηηθα    σο εμήο: Η ζπλνιηθή αμία ησλ εηζαγσγώλ- αθίμεσλ, ρσξίο 

ηα πεηξειαηνεηδή, ηνλ Γεθέκβξην 2011 αλήιζε ζην πνζό ησλ 2.298,4 εθαη. επξώ, 



έλαληη 2.910,8 εθαη. επξώ ζε ζύγθξηζε κε ηνλ αληίζηνηρν κήλα ηνπ 2010, 

παξνπζηάδνληαο κείσζε 21%.  

  

ΠΡΟΚΛΗΗ 

Τν Δπηκειεηήξην Αηησιναθαξλαλίαο δηνξγαλώλεη εκεξίδα κε ζέκα: 

«Καηλνηνκία -Δπηρεηξεκαηηθόηεηα – Δπελδύζεηο θαη Οηθνλνκηθή          

Αλάπηπμε» 

Η Δθδήισζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηε 

Σπλεδξηαθή Αίζνπζα  ηνπ Δπηκειεηεξίνπ  Αηησιναθαξλαλίαο 

(Παπαζηξάηνπ 53 & Σκύξλεο 1, Αγξίλην) 

ηελ Κπξηαθή 11 Μαξηίνπ 2012 θαη ώξα 11.00 π.κ.. 

Οκηιεηήο: Γξ. Βαζίιεο Καηζηθηώηεο, Πξόεδξνο ηνπ Γ.Σ. ηεο Δπελδπηηθήο θαη                    

Σπκβνπιεπηηθήο εηαηξείαο WINDJAMMER WAY ADVISORS, LLC κε έδξα ηε Νέα 

Υόξθε. 

 

Πηζαλέο αιιαγέο ζην άξζξν 99 πξναλήγγεηιε ν ππνπξγόο Γηθαηνζύλεο. 

Αιιαγέο ζην άξζξν 99 ηνπ Πησρεπηηθνύ Κώδηθα κε αληηθεηκεληθό ζθνπό ηελ                     

εμπγίαλζή ηνπ, επεμεξγάδεηαη ε θπβέξλεζε, όπσο ηόληζε ν ππνπξγόο                        

Γηθαηνζύλεο. Φαξαθηεξηζηηθά, ν ππνπξγόο Γηθαηνζύλεο επεζήκαλε όηη ζηελ πξάμε 

από πνιιέο επηρεηξήζεηο παξαηεξείηαη θαηαρξεζηηθή άζθεζε ησλ                 

δηθαησκάησλ πνπ ηνπο παξέρεη ην άξζξν 99, θάηη πνπ έρεη σο ζπλέπεηα ηελ  

απνθπγή άκεζσλ ππνρξεώζεσλ πξνο ην Γεκόζην θαη ηνπο εξγαδνκέλνπο,                 

ελώ παξάιιεια επηηπγράλνπλ ηελ πνηληθή αηηκσξεζία ηνπο. Ωο παξάδεηγκα αλέθεξε 

όηη ην 2005 είραλ θαηαηεζεί κόλν πέληε σο επηά ζρεηηθέο αηηήζεηο,  ελώ ην 2011 

μεπέξαζαλ ηηο 2.000.  

  

Δθξεθηηθή αύμεζε ηνπ ρξένπο ην 2011. 

Αύμεζε θαηά 21 εθαηνζηηαίεο κνλάδεο ηνπ ΑΔΠ παξνπζίαζε ην ζπλνιηθό                   

δεκόζην ρξένο ηεο ρώξαο ην 2011, ελώ ηαπηόρξνλα εληζρύζεθε θαη ν                       

βξαρππξόζεζκνο ραξαθηήξαο ηνπ ρξένπο, αθνύ ζε κηα εμαεηία νη ιήμεηο ησλ 

νκνιόγσλ αγγίδνπλ ηα 226 δηζ. επξώ ή ην 61,4% ηνπ ζπλνιηθνύ ρξένπο, όπσο 

πξνθύπηεη από ηα νξηζηηθά ζηνηρεία ηνπ Γεληθνύ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο.                

Δηδηθόηεξα, ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ην δεκόζην ρξένο ηεο ρώξαο αλήιζε ζε 367,98 

δηζ. επξώ θαη εθηνμεύηεθε ζην 171% ηνπ ΑΔΠ, από 340,29 δηζ. επξώ ή 149,7% ηνπ 

ΑΔΠ, πνπ ήηαλ ην ρξένο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010.   

  



Ύςνπο 223 Δθαη. Δπξώ ην «ΜΑΤΡΟ ΥΡΗΜΑ» πνπ δεζκεύηεθε ην 2011. 

Τν πνζό ησλ 223.982.146 επξώ δέζκεπζε ε Αξρή Καηαπνιέκεζεο                           

Ννκηκνπνίεζεο Δζόδσλ από Δγθιεκαηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο κέζα ζην 2011, από ηα 

νπνία ηα 73.324.918 επξώ αθνξνύλ πεξηπηώζεηο θνξνδηαθπγήο.       Τν ίδην 

δηάζηεκα εξεπλήζεθαλ 4.618 ππνζέζεηο, ελώ 162 πεξηπηώζεηο γηα ηηο νπνίεο 

ζηνηρεηνζεηήζεθε ην αδίθεκα ηνπ μεπιύκαηνο καύξνπ ρξήκαηνο                   

παξαπέκθζεθαλ ζηε Γηθαηνζύλε, ζύκθσλα κε ζηνηρεία πνπ θαηέζεζε ν                 

πξόεδξνο ηεο Αξρήο Παλαγηώηεο Νηθνινύδεο ζηελ Δπηηξνπή Θεζκώλ                     

θαη Γηαθάλεηαο ηεο Βνπιήο.  

  

ΓΔΒΔΔ: Δθηηκήζεηο γηα 61.200 «ΛΟΤΚΔΣΑ» εληνο 12κελνπ. 
Απνζαξξπληηθά είλαη ηα ζηνηρεία έξεπλαο ηεο ΓΣΔΒΔΔ γηα ηε βησζηκόηεηα ησλ 

ειιεληθώλ κηθξώλ επηρεηξήζεσλ (πνπ απαζρνινύλ έσο 49 άηνκα πξνζσπηθό). 

Δηδηθόηεξα, εθηηκάηαη όηη 61.200 επηρεηξήζεηο ζα βάινπλ ινπθέην ηνπο                       

επόκελνπο 12 κήλεο, εθ ησλ νπνίσλ πεξίπνπ 12.000 κέζα ζην επόκελν                   

ηξίκελν. Τα παξαπάλσ ζηνηρεία ζπλδένληαη άκεζα κε θίλδπλν απώιεηαο 240.000 

ζέζεσλ απαζρόιεζεο (εξγνδόηεο, απηναπαζρνινύκελνη, κηζζσηνί) ζην επόκελν 

12κελν. Παξάιιεια, πεξίπνπ 180.000 επηρεηξήζεηο δειώλνπλ όηη αληηκεησπίδνπλ 

θίλδπλν θιεηζίκαηνο ην επόκελν 12κελν. 

 

Με ηελ πώιεζε ηεο ΓΔΠΑ μεθηλνύλ νη απνθξαηηθνπνηήζεηο.  

Τελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ πώιεζε, ζύκθσλα κε ην                                

κλεκόλην, ηνπ ζπλόινπ ησλ κεηνρώλ ηνπ Γεκνζίνπ ζηε   ΓΔΠΑ (65%) θαη ηνπ 34% 

ηεο ζπκκεηνρήο ζηε ΓΔΣΦ (επί ζπλόινπ 65%), απνθάζηζε ε Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή                                         

Απνθξαηηθνπνηήζεσλ. Δηδηθόηεξα, ζύκθσλα κε ηελ απόθαζε                                        

ηεο Γηππνπξγηθήο Δπηηξνπήο, ην Γεκόζην πξνρσξά ζηελ                                           

πώιεζε (από θνηλνύ, κε ηα ΔΛΠΔ θαη ην Τακείν Αμηνπνίεζεο ηεο                                         

Ιδησηηθήο Πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ) έσο ηνπ ζπλόινπ ησλ                                        

κεηνρώλ ηεο ΓΔΠΑ, θπξηόηεηαο ηνπ Γεκνζίνπ. Η πώιεζε απηή,                             

όπσο αλαθέξεηαη ζηελ απόθαζε, ζα γίλεη πξηλ, ηαπηόρξνλα ή κεηά ηε                 

κεηαβίβαζε ζην Γεκόζην κεηνρώλ ηεο ΓΔΣΦΑ, πνζνζηνύ 34% επί ηνπ                   

κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο. 

 

 

 

 

 

 

 



ΣΣΔ: Νέα κείσζε ησλ θαηαζέζεσλ — ππνρώξεζε ε πηζησηηθή επέθηαζε. 

Νέα κείσζε εκθάληζαλ νη ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο λνηθνθπξηώλ θαη επηρεηξήζεσλ ηνλ 

Ιαλνπάξην. Σπγθεθξηκέλα, ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Τξάπεδαο ηεο                

Διιάδνο ππνρώξεζαλ 3% ηνλ Ιαλνπάξην, ζε κεληαία βάζε θαη δηακνξθώζεθαλ ζε 

168,96 δηζ. επξώ από 174,23 δηζ. ην Γεθέκβξην. Τνλ ίδην κήλα, ε πηζησηηθή 

επέθηαζε επίζεο ππνρώξεζε πεξαηηέξσ, θαζώο ν εηήζηνο ξπζκόο κεηαβνιήο ηεο 

ζπλνιηθήο ηξαπεδηθήο ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ εγρώξηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα               

κεηώζεθε ζε -3,3% ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2012 (Γεθέκβξηνο 2011: -3,1%). 

 

  

ΙΟΒΔ: Μείσζε ηεο επελδπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο θαηά 5,6%. 
Μείσζε ηεο επελδπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζηε κεηαπνίεζε ην 2012 θαηά 5,6%, 

εληνλόηεξε δειαδή ζε ζύγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε ησλ ηειεπηαίσλ πξνβιέςεσλ γηα 

ην 2011, πξνβιέπεη ζε κειέηε ηνπ ην ΙΟΒΔ επηζεκαίλνληαο ηαπηόρξνλα όηη ηα 

πεξηζώξηα πξνζδνθηώλ αλάθακςεο ηεο επελδπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο είλαη εμαηξεηηθά 

ζηελά θάησ από ην ππάξρνλ, αιιά θαη πξνβιεπόκελν, δπζκελέο  νηθνλνκηθό θιίκα.  

  

 

Αύμεζε 9,4% ησλ εμαγσγώλ. 

Αύμεζε θαηά 9,4% παξνπζίαζε ε ζπλνιηθή αμία ησλ εμαγσγώλ,                         

αλεξρόκελε ζην πνζό ησλ 16.014,8 εθαη. επξώ, ρσξίο πεηξειαηνεηδή, θαηά ην 

ρξνληθό δηάζηεκα Ιαλνπαξίνπ-Γεθεκβξίνπ 2011, ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία              ηεο 

ΔΛ.ΣΤΑΤ. Αληίζηνηρα, ε ζπλνιηθή αμία ησλ εηζαγσγώλ - αθίμεσλ, ρσξίο 

πεηξειαηνεηδή, θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα Ιαλνπαξίνπ-Γεθεκβξίνπ 2011                    

δηακνξθώζεθε ζην πνζό ησλ 31.888,2 εθαη. επξώ, παξνπζηάδνληαο κείσζε, ζε 

επξώ, 13,2%. 

 

Παξάηαζε ξύζκηζεο νθεηιώλ ζηνλ ΟΑΔΔ 

Έσο ηηο 31 Μαξηίνπ ζα κπνξνύλ νη αζθαιηζκέλνη λα ξπζκίζνπλ ηηο νθεηιέο              

ηνπο πξνο ηνλ Οξγαληζκό Αζθάιηζεο Διεπζέξσλ Δπαγγεικαηηώλ κε έθπησζε κέρξη 

100%, ζύκθσλα κε εγθύθιην ηνπ νξγαληζκνύ. Δηδηθόηεξα, ζα πξέπεη νη επηρεηξήζεηο 

λα ππνβάινπλ αίηεζε γηα ηελ θεθαιαηνπνίεζε ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ έσο 

31/12/2012. Η ιήςε αλαγθαζηηθώλ θαη ινηπώλ κέηξσλ  είζπξαμεο αλαζηέιιεηαη έσο 

ηελ 31/12/2012 γηα ηνπο νθεηιέηεο πνπ ζα   ππαρζνύλ ζηελ παξνύζα ξύζκηζε θαη 

έρνπλ θαηαβάιεη ηελ πξώηε δόζε. Τν ειάρηζην νθεηιόκελν πνζό ζα πξέπεη λα είλαη 

2.500 επξώ, ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη θάζε είδνπο εηζθνξέο ρσξίο ηα ηέιε 

θαζπζηέξεζεο.  

  

 



ηα 490 Δθαη. Δπξώ ην έιιεηκκα ηνπ θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ. 

Σύκθσλα κε ηα ζηνηρεία εθηέιεζεο ηνπ θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ γηα ηνλ             

Ιαλνπάξην 2012, πνπ δεκνζηνπνίεζε ην ππνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, ην έιιεηκκα ηνπ 

θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ αλήιζε ζε 490 εθ. επξώ θαη ην πξσηνγελέο έιιεηκκα γηα 

ηελ ίδηα πεξίνδν δηακνξθώζεθε ζηα 33 εθ. επξώ. Δηδηθόηεξα, ην ύςνο ησλ θαζαξώλ 

εζόδσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ αλήιζε ζε 4.872 εθ. επξώ ηνλ Ιαλνπάξην 2012 ελώ, νη 

δαπάλεο αλήιζαλ ζηα 5.362 εθαη. επξώ.  

  
 

 Δπηρεηξεζηαθή κνλάδα είζπξαμεο γηα κεγαιννθεηιεηεο                                     

άλσ ησλ 5 Δθαη. Δπξώ. 

Δπηρεηξεζηαθή Μνλάδα Δίζπξαμεο ε νπνία ζα παξαθνινπζεί νθεηιέηεο κε             

ρξέε πξνο ην Γεκόζην άλσ ησλ 5 εθ. επξώ νξίζηεθε κε απόθαζε ηνπ                  

πθππνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ Παληειή Οηθνλόκνπ. Γηα ηελ είζπξαμε                            

ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ, ε Δπηρεηξεζηαθή                               

Μνλάδα Δίζπξαμεο ζα ρξεζηκνπνηήζεη θάζε πξόζθνξν κέζν,                                   

ελώ ε παξαθνινύζεζε δηαηεξείηαη γηα δύν έηε από ηε                                                  

κείσζε ησλ  νθεηιώλ θάησ ηνπ αλσηέξσ νξίνπ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν. 

 

Ννκνζεηηθή παξέκβαζε γηα ηελ ιεηηνπξγηά ηνπ                                                   

Γεληθνύ Δκπνξηθνύ Μεηξώνπ Δπηρεηξήζεσλ 

Σπζηάζεθε Οκάδα Δξγαζίαο ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ ηνπ                        

ππνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο, κε απόθαζε ηνπ 

αλαπιεξσηή ππνπξγνύ Αλάπηπμεο Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο                       

Σ. Ξπλίδε, ε νπνία ζα έρεη σο αληηθείκελν ηε λνκνζεηηθή ππνζηήξημε ηνπ             

ζρεδηαζκνύ θαζώο θαη ηελ παξαγσγή ησλ αλαγθαίσλ λνκνηερληθώλ                       

πξνηάζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ην ζεζκηθό πιαίζην γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο 

κεξίδαο ησλ επηρεηξήζεσλ ζην Γεληθό Δκπνξηθό Μεηξών .Όπσο                       

αλαθέξεηαη ηόζν ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ 2012 όζν θαη ζε όζα πξνβιέπνληαη από 

ην λέν κλεκόλην, έσο ηνλ Ινύιην ηνπ 2012 πξέπεη όιεο νη εηαηξείεο πνπ έρνπλ ηδξπζεί 

ζηελ Διιάδα λα κπνξνύλ λα δεκνζηεύνπλ όια ηα ζρεηηθά               εηαηξηθά ζηνηρεία 

ηνπο (κεηαμύ ησλ νπνίσλ είλαη θαη νη ηζνινγηζκνί) ζην ΓΔΜΗ. 

  

 

  

 

    

 

 

 



«ΒΟΤΣΙΑ» ηνπ ηδίξνπ ζηηο ρεηκεξηλέο εθπηώζεηο.  

Καηαθόξπθε κείσζε ηνπ ηδίξνπ ησλ εκπνξηθώλ θαηαζηεκάησλ, πνπ ζε          

νξηζκέλεο πεξηνρέο άγγημε κάιηζηα ην 80%, θαηαγξάθεη έξεπλα ηεο Δζληθήο    

Σπλνκνζπνλδίαο Διιεληθνύ Δκπνξίνπ γηα ηελ πεξίνδν ησλ ρεηκεξηλώλ            

εθπηώζεσλ. Όπσο πξνθύπηεη από ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο ε κείσζε ηνπ ηδίξνπ ζε 

κηθξέο θαη κεγάιεο πόιεηο θπκάλζεθε θαηά κέζν όξν ζην 43%, ελώ ζε                      

αξθεηέο πόιεηο θαηαγξάθεθε κείσζε ηδίξνπ κεγαιύηεξε ηνπ 60%.  

  

Έγθξηζε γηα επελδύζεηο ―FAST TRACK‖ 5,5 Γηο. Δπξώ                                      

Πξάζηλεο ελέξγεηαο.  

Τελ πινπνίεζε επελδπηηθώλ πξνγξακκάησλ κε ηε δηαδηθαζία ηνπ fast track 

πξνϋπνινγηζκνύ 5,6 δηζ. επξώ απνθάζηζε ζηελ πξώηε κεηά από κήλεο                     

ζπλεδξίαζή ηεο ε Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή Σηξαηεγηθώλ Δπελδύζεσλ.                         

Από ηηο ζπλνιηθά έμη επελδπηηθέο πξνηάζεηο νη πέληε αθνξνύλ ηελ “πξάζηλε” 

νηθνλνκία θαη εηδηθόηεξα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ από αλαλεώζηκεο                     

πεγέο ελέξγεηαο κε ζπλνιηθό πξνϋπνινγηζκό πεξίπνπ 5,48 δηζ. επξώ.                        

Η έθηε επελδπηηθή πξόηαζε αθνξά ηελ αμηνπνίεζε ησλ ρξπζνξπρείσλ                      

ηνπ λνκνύ Έβξνπ θαη έρεη πξνϋπνινγηζκό πεξίπνπ 150 εθαη. επξώ.  

  
 

 

ην  7% ε ύθεζε ζηελ Διιάδα. 

Σην 7% αλήιζε ε ύθεζε ζηελ Διιάδα ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2011, ηε  βαζύηεξε 

ζηελ επξσδώλε, όπσο πξνθύπηεη από ηα ζηνηρεία πνπ ήξζαλ ζην θσο ηεο 

δεκνζηόηεηαο από ηελ Eurostat. Τν πξώην ηξίκελν ηνπ 2011,  ε ειιεληθή νηθνλνκία 

θαηέγξαςε πηώζε 8%, ην δεύηεξν 7,3% θαη ην ηξίην 5%. Όζνλ αθνξά ζην ζύλνιν 

ηεο επξσδώλεο, θαηαγξάθεθε κείσζε θαηά 0,3% ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 

πεξαζκέλνπ έηνπο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

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 
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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 
Γιεσθύνζεις
: 

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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