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ΘΕΜΑΤΑ  ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ 
 

Αντιπρόεδρος του ΕΦΕΠΑΕ ο Παναγιώτης Τσιχριτζής. 

Τα καθήκοντα του Αντιπροέδρου του ΕΦΕΠΑΕ ανέλαβε ο κ. Παναγιώτης Τσιχριτζής, μέλος 

του Δ.Σ. της Διαχειριστικής και Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας στην 53η 

συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΕΠΑΕ, που πραγματοποιήθηκε στην έδρα 

του Φορέα, στην Αθήνα.  

Στη συνεδρίαση που συμμετείχε  η Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής 

Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων ως εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ 

εκπροσωπούμενη από τον κ. Τσιχριτζή και τη Διευθύντρια του Φορέα κ. Μάγδα 

Πετροπούλου, συζητήθηκε η πορεία  των Δράσεων που έχουν προκηρυχτεί στο πλαίσιο του 

ΕΠΑνΕΚ , ζητήματα που ανακύπτουν την κατά την υλοποίηση των έργων, προτάσεις για 

βελτίωση και επιτάχυνση των διαδικασιών, και παράλληλα  ενημερώθηκαν για τα 

προγράμματα που πρόκειται να προκηρυχθούν και να ανατεθούν στον ΕΦΕΠΑΕ.  

 

Υπηρεσίες μιας στάσης και σημεία μιας επαφής από τα Επιμελητήρια μέχρι το τέλος 

του 2019. 

Σε Υπηρεσίες Μίας Στάσης και Σημεία Μίας Επαφής για τις εταιρείες, κάθε νομικής μορφής, 

θα αναβαθμιστούν  μέχρι το τέλος του 2019 τα  υπό σύσταση Κέντρα Υποστήριξης 

Επιχειρήσεων (Κ.Υ.ΕΠΙΧ.) των επιμελητηρίων όλης της χώρας. Το σχετικό έργο που 

εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ, με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 2.980.024 ευρώ και θα υλοποιηθεί μέσα 

σε ένα χρόνο από τη Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων (ΚΕΕ),  αφορά στην αναβάθμιση των 

Κέντρων Υποστήριξης Επιχειρήσεων των επιμελητηρίων «στο πλαίσιο του ρόλου τους για 

την παροχή πληροφοριών και την υποστήριξη των εταιρειών κάθε νομικής μορφής, στη 

διεκπεραίωση διαδικασιών δημοσίου δικαίου, από την υποβολή της αίτησης μέχρι την 

έκδοση της τελικής πράξης» όπως αναφέρει η απόφαση που δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια. 

 



Erasmus για Νέους Επιχειρηματίες: Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανταλλαγής για 

επιχειρηματίες 

 

Σίγουρα όλοι μας έχουμε διαβάσει διάφορα άρθρα για το πόσο σημαντικό είναι να στηριχθεί 

η επιχειρηματικότητα και ιδιαίτερα η νεοφυής επιχειρηματικότητα προκειμένου να «βγούμε» 

από την οικονομική κρίση. 

Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουμε τις περισσότερες φορές είναι ότι οι υφιστάμενες 

συνθήκες όχι μόνο δεν προωθούν την επιχειρηματικότητα, αλλά αποτελούν τροχοπέδη για 

την ανάπτυξή της. Υπάρχουν όμως εργαλεία/προγράμματα που να την στηρίζουν στην 

πράξη; 

Η απάντηση είναι ναι. Το πρόγραμμα Erasmus για Νέους Επιχειρηματίες αποτελεί ένα 

περίτρανο παράδειγμα ευρωπαϊκού προγράμματος το οποίο στηρίζει στην πράξη την 

επιχειρηματικότητα. Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα βοηθά φιλόδοξους Ευρωπαίους 

επιχειρηματίες να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να ξεκινήσουν και/ ή να 

διευθύνουν με επιτυχία μία μικρή επιχείρηση στην Ευρώπη. 

Νέοι επιχειρηματίες συναντώνται και ανταλλάσσουν γνώσεις και επιχειρηματικές ιδέες με 

έναν έμπειρο επιχειρηματία, κοντά στον οποίο μένουν και συνεργάζονται για μία περίοδο 1 

έως 6 μηνών. Η διαμονή χρηματοδοτείται κατά ένας μέρος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο 

νέος επιχειρηματίας, θα ωφεληθεί από την επιτόπια εκπαίδευση σε μία μικρού ή μεσαίου 

μεγέθους επιχείρηση σε μια άλλη χώρα που συμμετέχει στο πρόγραμμα. Αυτό θα 

διευκολύνει το επιτυχημένο ξεκίνημα της επιχείρησής του ή θα την ενισχύσει. Επίσης, 

μπορείτε να ωφεληθεί από την πρόσβαση σε νέες αγορές, τη διεθνή συνεργασία και τις 

πιθανές δυνατότητες συνεργασίας με επιχειρηματικούς εταίρους στο εξωτερικό. Και όλα αυτά 

με χρηματοδότηση η οποία εξαρτάται από την χώρα ανταλλαγής του νέου επιχειρηματία. 

Αν και εσύ θέλεις να επωφεληθείς από το πρόγραμμα και να αναπτύξεις τις επιχειρηματικές 

σου δεξιότητες μέσω ενός ταξιδιού σου στο εξωτερικό, το μόνο που χρειάζεται είναι μια 

ηλεκτρονική αίτηση. Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και κάποια βασικά στοιχεία για εσένα, 

επέλεξε το τοπικό σου σημείο επαφής και ξεκίνα το ταξίδι σου! 

Γενική λειτουργία του προγράμματος 

Το «Erasmus Νέοι Επιχειρηματίες» χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 

λειτουργεί στις συμμετέχουσες Χώρες με τη βοήθεια τοπικών σημείων επαφής, αρμόδιων για 

την παροχή επιχειρηματικής υποστήριξης (π.χ. Εμπορικά Επιμελητήρια, κέντρα υποστήριξης 

https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=19
https://ec.europa.eu/commission/index_en
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=05


νέων επιχειρήσεων, «εκκολαπτήρια» επιχειρήσεων, κ.τ.λ.). Οι δραστηριότητές τους 

συντονίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο από το Γραφείο Υποστήριξης του Προγράμματος. 

Σας παρακαλούμε να διαβάσετε τον οδηγό προγράμματος για περισσότερες πληροφορίες 

σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής.  

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και για την αίτηση μπορείτε να δείτε στο 

επίσημο site του προγράμματος εδώ ή να απευθυνθείτε στο Ινστιτούτο Ανάπτυξης 

Επιχειρηματικότητας το οποίο αποτελεί ένα από τα τοπικά σημεία επαφής του 

Προγράμματος για την Ελλάδα. 

 

«Νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την προστασία των προσωπικών δεδομένων». 

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του ότι  στις 

27.04.2016 ψηφίστηκε ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/679 (General Data Protection 

Regulation, GDPR) και τίθεται σε υποχρεωτική εφαρμογή για όλα τα κράτη μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 25.05.2018, διαμορφώνοντας ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο, χωρίς 

την ανάγκη ψήφισης εθνικής νομοθεσίας και καταργώντας την υφιστάμενη νομοθεσία. Ο νέος 

κανονισμός αυξάνει σημαντικά τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων, ενώ το μέγεθος των 

προβλεπόμενων προστίμων τον τοποθετεί πολύ υψηλά στην ατζέντα της ανώτατης 

διοίκησης. 

Αντικείμενο του Γενικού Κανονισμού 2016/679 

Η διαμόρφωση ενός ενιαίου νομικού πλαισίου για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων 

στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θέτει μία σειρά περιορισμών και νέων 

υποχρεώσεων στις επιχειρήσεις σχετικά με: 

1. την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σε όλο τον κύκλο ζωής τους, από τη 

συλλογή έως και την καταστροφή τους, 

2. τη δυνατότητα μεταφοράς τους σε άλλες χώρες, 

3. την προστασία των δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων, 

4. την ασφάλεια (εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα, διαθεσιμότητα) των προσωπικών 

δεδομένων και 

5. τις ενέργειες γνωστοποίησης που οφείλει να κάνει η επιχείρηση σε περίπτωση 

παραβίασης. 

 

Σε περίπτωση παράβασης προβλέπονται σημαντικά αυξημένα πρόστιμα, που ανάλογα με το 

είδος και το μέγεθός της, φθάνουν έως τα 20 εκατομμύρια ευρώ ή το 4% του παγκόσμιου 

ετήσιου κύκλου εργασιών. 

Ποιους αφορά 

Όλες τις ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις, καθώς και τις κρατικές αρχές που με 

οποιοδήποτε τρόπο συγκεντρώνουν, επεξεργάζονται και εν γένει διαχειρίζονται δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα πελατών, σχετιζόμενων με τους πελάτες τους, εργαζομένων, 

συνεργατών ή άλλων φυσικών προσώπων. Ως εκ τούτου, o νέος κανονισμός αφορά 

πρακτικά όλες τις επιχειρήσεις, εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον τα δεδομένα 

αφορούν Ευρωπαίους πολίτες. 

Υποχρεώσεις που ανακύπτουν 

Οι επιχειρήσεις και οργανισμοί που υπόκεινται στην τήρηση του κανονισμού θα πρέπει:  

http://www.eurochambres.eu/Content/Default.asp?
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/upload/Programme%20Guide%20EN%20May%202015.pdf
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/


1. Να τηρούν τις βασικές αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων, δηλαδή να τα 

συλλέγουν για συγκεκριμένο νόμιμο σκοπό και μόνο όσα εξ’ αυτών είναι απαραίτητα,  

2. να μην τα υποβάλουν σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο με το σκοπό, να 

τα επικαιροποιούν,  

3. να τα αποθηκεύουν για το μικρότερο δυνατό  χρονικό διάστημα που απαιτείται, να 

λαμβάνουν - κατά περίπτωση - την ελεύθερη και σαφή συγκατάθεση των φυσικών 

προσώπων,  

4. να τα μεταφέρουν σε χώρες εκτός ΕΕ μόνον υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να 

δίνουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σε συνεργάτες τους μόνον υπό 

συγκεκριμένες συνθήκες και εφόσον αυτοί αποδεικνύουν τη συμμόρφωσή τους με τον 

νέο κανονισμό,  

5. να αναπτύξουν ηλεκτρονικά εργαλεία για την έγκαιρη και δωρεάν ανταπόκριση σε 

αιτήματα για: 

 ανάκληση της συγκατάθεσης 

 πρόσβαση στα δεδομένα 

 διόρθωση των δεδομένων 

 διαγραφή των δεδομένων 

 περιορισμό της επεξεργασίας 

 παράδοση των δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή 

 μεταφορά των δεδομένων σε άλλο φορέα, 

6. να γνωστοποιούν κατάλληλα και εγκαίρως στα φυσικά πρόσωπα τα δικαιώματά τους να 

εξασφαλίζουν την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σε όλο τον κύκλο ζωής τους, 

7. να τηρούν σε αρχείο και να γνωστοποιούν κάθε παραβίαση των δεδομένων εντός 72 

ωρών στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και στα φυσικά 

πρόσωπα με απευθείας ενημέρωση ή δημόσια ανακοίνωση, 

8. να αποδεικνύουν ότι τηρούν όλες τις απαιτήσεις του Κανονισμού. 

 

Προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν 

Οι επιχειρήσεις και οργανισμοί που υπόκεινται στην τήρηση του κανονισμού έχουν να 

αντιμετωπίσουν στα πλαίσια του νέου κανονισμού τα ακόλουθα προβλήματα:  

1. Ακριβής γνώση για το ποια δεδομένα συλλέγουν και επεξεργάζονται σε κάθε φάση των 

δραστηριοτήτων τους, ποιοι εμπλέκονται και με ποια εργαλεία και με ποιες διαδικασίες 

γίνεται η επεξεργασία αυτή, 

2. Ακριβής καθορισμός και διαχωρισμός των επιχειρησιακών αναγκών, ώστε να 

διασφαλίζονται όλες οι απαιτούμενες συγκαταθέσεις του υποκειμένου και να μη γίνεται 

πλεονάζουσα επεξεργασία, 

3. Συστηματικός έλεγχος για την κάλυψη των απαιτήσεων του κανονισμού σε κάθε στάδιο 

επεξεργασίας των δεδομένων, 

4. Αξιολόγηση των κινδύνων που ενδέχεται να οδηγήσουν σε παραβίαση των προσωπικών 

δεδομένων, με αποτέλεσμα βαρύτατες οικονομικές κυρώσεις και επιπτώσεις στην 

εταιρική φήμη, 

 



 

5. Λήψη αποτελεσματικών ψηφιακών - με χρήση τεχνητής νοημοσύνης - μέτρων για τον 

περιορισμό του κινδύνου παραβιάσεων του κανονισμού, χωρίς να θίγονται οι 

επιχειρησιακές προτεραιότητες της επιχείρησης. 

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας έχοντας ως σκοπό την ενημέρωση και στήριξη των 

μελών του σχετικά με τον εξαιρετικά σημαντικό αυτό Γενικό Κανονισμό Προστασίας 

Προσωπικών Δεδομένων, θα διοργανώσει στο προσεχές χρονικό διάστημα ανοιχτή 

ενημερωτική εκδήλωση  με έγκριτους ομιλητές στην έδρα του Επιμελητηρίου στο Αγρίνιο. 

 

 

Προγραμματισμός συμμέτοχης του  Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας  

στην έκθεση «ΜΕΑΤ & GRILL DAYS 2018, DAIRY EXPO 2018 και FROZEN FOOD 2018» 

από 10 έως 12 Νοεμβρίου 2018. 

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας στα πλαίσια προγραμματισμού και εκτίμησης της 

δυνατότητας συμμετοχής του στην ΜΕΑΤ & GRILL DAYS 2018, DAIRY EXPO 2018 και 

FROZEN FOOD 2018, η οποία θα πραγματοποιηθεί  από 10 έως 12 Νοεμβρίου 2018 στον 

εκθεσιακό κέντρο METROPOLITAN EXPO στην Αθήνα,  καλεί τις ενδιαφερόμενες 

επιχειρήσεις να δηλώσουν το ενδιαφέρων συμμετοχής τους στον αρμόδιο προϊστάμενο του 

τμήματος Εμποροβιομηχανικών θεμάτων, του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας κ. Ρόμπολα  

Γεώργιο στο τηλέφωνο 26410-74531 ή στο grombol@epimetol.gr.  

 

Επειδή ο αριθμός των διαθέσιμων περιπτέρων είναι περιορισμένος θα τηρηθεί σειρά 

προτεραιότητας. 

 

 

Ξεκινά το 2ο εξάμηνο του 2018 το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ. 

Σε τροχιά υλοποίησης αναμένεται να εισέλθει, μέσα στο 2ο εξάμηνο του 2018, το πολύπαθο 

έργο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ. Το έργο θα έχει τριετή ορίζοντα 

ολοκλήρωσης και θα συγχρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ και από εθνικούς πόρους. Με το 

ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, οι δημόσιες υπηρεσίες θα μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους ταχύτερα και 

με χαμηλότερο κόστος, διευκολύνοντας ταυτόχρονα τις συναλλαγές των πολιτών με το 

Δημόσιο. Μέσα από την υλοποίησή του, αναμένεται δραστική μείωση των ετήσιων 

τηλεπικοινωνιακών δαπανών του ελληνικού Δημοσίου έως €100 εκατ. 

Το έργο έχει τριετή ορίζοντα ολοκλήρωσης και θα συγχρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ και από 

εθνικούς πόρουςΑντικείμενο του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ αποτελεί η τεχνολογική αναβάθμιση των 

υποδομών του ελληνικού Δημοσίου και η παροχή δικτυακών υπηρεσιών, που θα 

εξασφαλίζουν γρήγορη ευρυζωνική σύνδεση, ικανή να εξυπηρετήσει τις σύγχρονες ανάγκες 

ενός ψηφιακού Δημοσίου. Το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ θα εξασφαλίζει ευρυζωνική κάλυψη σε περίπου 

34.000 δημόσια κτίρια, συμπεριλαμβανομένων των σχολείων. Επίσης, θα εξασφαλίσει την 

παροχή ευρυζωνικών συνδέσεων σε 375 ασύρματα σημεία πρόσβασης για το κοινό (public 

hotspots). Στόχος είναι, μάλιστα, να υπάρξει πλήρης αξιοποίηση των 68 Μητροπολιτικών 

Ευρυζωνικών Δικτύων Οπτικών Ινών (ΜΑΝ). 

Υψηλές ταχύτητες 

Το έργο θα επιτρέψει υψηλές ταχύτητες σύνδεσης έως 1 Gbps σε δημόσιους φορείς, 

δίνοντας τους τη δυνατότητα ασφαλούς χρήσης βίντεο, τηλεσυνεργασίας και mobile 

τεχνολογιών. Ταυτόχρονα, η υλοποίηση του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ θα ανοίξει το δρόμο για παροχή 

νέων τηλεματικών υπηρεσιών. 

mailto:grombol@epimetol.gr


Το “πράσινο φως” για το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ έδωσε ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, 

Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, κ. Νίκος Παππάς, ο οποίος ενέκρινε προχθές το έργο. 

Πρόκειται για ένα έργο Πληροφορικής, το οποίο - όπως σχολιάζει σε σχετική ανακοίνωσή του 

το Υπουργείο - αποτελεί “καταλύτη” για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη 

χώρα. Το έργο άρχισε να σχεδιάζεται στα τέλη του 2009 χωρίς, μέχρι σήμερα, να έχει 

ξεκινήσει η υλοποίηση του.  

Σύμφωνα με όσα τονίζει στην ίδια ανακοίνωση το Υπουργείο, “με τη συστηματική συνεργασία 

και τη συντονισμένη προσπάθεια των στελεχών των Υπουργείων Οικονομίας και Ανάπτυξης, 

Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, καθώς και του Υπουργείου 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το έργο ενεργοποιείται ξανά”.  

Το έργο 

Το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ αποτελεί την εξέλιξη και επέκταση του υφιστάμενου δικτύου 

“ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι” και - σύμφωνα με το Ν. 3979/2011 - θα υποστηρίξει τις τηλεπικοινωνιακές 

ανάγκες όλων των φορέων της γενικής κυβέρνησης. Μέσα από το δίκτυο αυτό, θα 

εξυπηρετηθούν 34.000 περίπου σημεία/κτήρια του Δημόσιου Τομέα (από 4.500 περίπου 

σημεία που καλύπτονται σήμερα από το ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι). 

 

  

Προκήρυξη 6ου κύκλου Προγράμματος Νεανικής Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας 

egg - enter•grοw•go. 

Την έναρξη του νέου, 6ου κατά σειρά, κύκλου του egg - enter•grοw•go, ανακοίνωσαν η 

Eurobank και το Corallia, που σχεδίασαν και υλοποιούν από το 2013 το πιο αναγνωρισμένο 

στην Ελλάδα Πρόγραμμα στήριξης της νεανικής επιχειρηματικότητας. 

O 6ος κύκλος του egg εγκαινιάζει μία ολοκληρωμένη δέσμη χρηματοδοτικών επιλογών που 

απευθύνεται στις νέες επιχειρήσεις προκειμένου να υλοποιήσουν τα επιχειρηματικά τους 

σχέδια ενώ, παράλληλα, θεσμοθετεί νέα κριτήρια και βελτιωμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά για 

την ένταξη των επιχειρηματικών ομάδων στο Πρόγραμμα, στα πρότυπα των πλέον 

σύγχρονων οικοσυστημάτων διεθνώς. 

Ο Γενικός Διευθυντής του Corallia, καθηγητής Βασίλειος Μακιός, τόνισε: «Tο Πρόγραμμα egg 

συνεχίζει για έκτη συνεχή χρονιά να υποστηρίζει καινοτόμες ιδέες να ανθίσουν και να γίνουν 

βιώσιμες επιχειρήσεις. Η πρωτοβουλία αυτή που συν-οραματιστήκαμε μαζί με τους 

εξαιρετικούς συνεργάτες της Eurobank και υλοποιείται χάρη στην αμέριστη προσφορά τους 

σε όλους τους τομείς, αποτελεί πλέον μια εδραιωμένη σχολή επιχειρηματικότητας στη χώρα 

μας. Φέτος, θέτουμε ακόμα πιο ψηλά τον πήχη επιχειρώντας ποιοτικές βελτιώσεις τόσο σε 

επίπεδο παροχών και υπηρεσιών όσο και ευκαιριών διασύνδεσης εντός και εκτός ελληνικών 

συνόρων που προσφέρουμε στις νέες επιχειρήσεις. Το Corallia, ως μονάδα του Ερευνητικού 

Κέντρου Αθηνά, στηρίζει αποφασιστικά τη διασύνδεση της έρευνας με την παραγωγή με 

χρήση νέων τεχνολογιών για περισσότερα από 10 χρόνια στη χώρα, και θα συνεχίσει να 

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις εκείνων που τολμούν να καινοτομήσουν, συμβάλλοντας στη 

στροφή του αναπτυξιακού μοντέλου της Ελλάδας σε καινοτόμες δραστηριότητες που 

δημιουργούν προστιθέμενη αξία και θέσεις εργασίας». 

 

 



Τις ποιοτικές βελτιώσεις που περιλαμβάνει η προκήρυξη του 6ου κύκλου του egg τόσο ως 

προς τις παροχές προς τους συμμετέχοντες όσο και προς τις προϋποθέσεις και τους όρους 

συμμετοχής, παρουσίασε ο Chief Development & Operations Officer του Corallia, Δρ. 

Νικόλαος Βογιατζής, ενώ η Programme Manager του egg, κα Ρούλα Μπαχταλιά, 

παρουσίασε τον απολογισμό των πέντε προηγούμενων κύκλων καθώς και το πρόγραμμα 

εξωστρέφειας του οικοσυστήματος. 

Στον 6ο κύκλο του egg, παρακολουθώντας τις ανάγκες που διαμορφώνονται στην ελληνική 

αγορά, δίνεται στους νέους επιχειρηματίες η δυνατότητα να αξιοποιήσουν και νέα κανάλια 

χρηματοδότησης, και παράλληλα, με βάση την εμπειρία από τους προηγούμενους κύκλους 

και το μοντέλο που ακολουθείται διεθνώς, βελτιώνονται περαιτέρω τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά του Προγράμματος. 

1.Η ολοκληρωμένη δέσμη χρηματοδοτικών επιλογών περιλαμβάνει: 

 Δυνατότητα χρηματοδότησης στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος EASI και 

σε συνεργασία με την AFI (Action Finance Initiative) στα στάδια «εκκόλαψης» εντός 

του Προγράμματος. 

 Δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης και μακροπρόθεσμα δάνεια. 

 Η Eurobank προτίθεται να συμμετάσχει σε 2 funds του EquiFund, της επενδυτικής 

πλατφόρμας η οποία επενδύει σε νεοφυείς εταιρείες και λειτουργεί υπό την αιγίδα του 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (EIF). Μέσω των δύο funds θα μπορούν να 

υποστηριχθούν χρηματοδοτικά 

 α) επιχειρηματικές ομάδες με καινοτόμες ιδέες στο ξεκίνημά τους (ομάδες Beyond 

Hackathon & EGG) και 

 β) εταιρείες που «γεννιούνται» μέσα στα Πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα. 

 Από τον προσεχή Μάιο, μέσω του Equity Crowd Funding Portal της Eurobank 

Equities, οι νέες επιχειρήσεις θα μπορούν να αναζητούν χρηματοδότες και μέσω του 

Crowd Equity Funding. 

 Τέλος, οι επιχειρηματικές ομάδες υποστηρίζονται περαιτέρω μέσω των χρηματικών 

βραβείων Eurobank. 

2. Στο πλαίσιο των βελτιώσεων που περιλαμβάνει η προκήρυξη του 6ου κύκλου, διευρύνεται 

στα τρία (3) χρόνια από δύο (2) που ίσχυε έως τώρα, ο χρόνος ζωής που μπορεί να έχει μια 

εταιρεία για να συμμετάσχει στο egg και παράλληλα αυξάνεται στα έξι (6) άτομα ο μέγιστος 

αριθμός των ατόμων ανά συμμετοχή (επιχειρηματική ομάδα) από τα τέσσερα (4) άτομα που 

ίσχυε στους προηγούμενους κύκλους. 

3. Παράλληλα, ενισχύεται το πρόγραμμα εξωστρέφειας των νέων επιχειρήσεων που 

συμμετέχουν στο egg, καθώς και οι δράσεις διασύνδεσής τους με την πραγματική οικονομία, 

με σειρά ενεργειών και πρωτοβουλιών σε συνεργασία με αναγνωρισμένους εγχώριους αλλά 

και διεθνείς φορείς. 

Στον 6ο κύκλο του egg μπορούν να υποβληθούν προτάσεις από όλους τους κλάδους της 

οικονομίας, οι οποίες πληρούν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά. Ενθαρρύνονται ιδιαίτερα 

επιχειρηματικά σχέδια τα οποία συμβαδίζουν με τις τρέχουσες και αναδυόμενες 

επιχειρηματικές τάσεις της οικονομίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο (π.χ. 

Χρηματοοικονομικές Τεχνολογίες και Εφαρμογές), κάνουν ευρεία χρήση καινοτομιών και 

νέων τεχνολογιών και διακρίνονται από σημαντικής έκτασης εφαρμογή στην καθημερινή ζωή 

(π.χ. Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής και Επικοινωνιών - Βιοτεχνολογία - ΙοΤ), 

ή/και συμβάλλουν στην εξωστρέφεια και στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας (π.χ. 

Καινοτόμες Εφαρμογές Τουρισμού). Στο πλαίσιο του νέου κύκλου του προγράμματος egg - 

enter•grow•go, 12μηνης συνολικής διάρκειας, μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις άτομα 



ηλικίας από 18 έως 49 ετών, οι οποίοι επιθυμούν να μετατρέψουν σε επιτυχημένη επιχείρηση 

την επιχειρηματική, καινοτόμο ιδέα τους.  

Οι υποψηφιότητες για συμμετοχή στο Πρόγραμμα μπορούν να υποβληθούν μέχρι τις 

23.04.2018, στις 15.00.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περαιτέρω πληροφορίες και στη νέα ιστοσελίδα 

του egg - enter•grοw•go. 

 

Συμμετοχή στο μητρώο προμηθευτών του ΟΗΕ. 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών στο πλαίσιο της ευρύτερης συνεργασίας 

του με το ΟΗΕ και ειδικότερα της υποστήριξης των 10 αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου 

του ΟΗΕ (Global Compact), ενημερώνει τις επιχειρήσεις – μέλη του για την δυνατότητα να 

συμμετέχουν στο μητρώο προμηθευτών και τις διαγωνιστικές διαδικασίες προμηθειών του 

ΟΗΕ. 

  

Η  Διεύθυνση Προμηθειών του ΟΗΕ (https://www.un.org/Depts/ptd/ ),  η έδρα του οποίου 

βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, είναι το γραφείο που είναι εξουσιοδοτημένο να δεσμεύει τα 

Ηνωμένα ‘Έθνη στις συμβατικές τους υποχρεώσεις και να επικοινωνεί με τους προμηθευτές 

που θέλουν να συνεργαστούν με τις υπηρεσίες του ΟΗΕ. Στόχος της Γραμματείας των 

Ηνωμένων Εθνών είναι να δημιουργήσει ένα μητρώο προμηθευτών που θα είναι όσο το 

δυνατόν μεγαλύτερο και ποικίλο και θα περιλαμβάνει προμηθευτές απ’ όλα τα κράτη-μέλη 

του. 

  

Συγκεκριμένα, για να μπορέσει ένας εν δυνάμει προμηθευτής να συνεργαστεί με τον ΟΗΕ, 

πρέπει πρώτα να εγγραφεί στην παγκόσμια διαδικτυακή πύλη – United Nations Global 

Marketplace (https://www.ungm.org/) προμηθευτών των προϊόντων και υπηρεσιών του 

ΟΗΕ.  Η εγγραφή είναι απλή και δωρεάν και περιλαμβάνει σε πρώτη φάση την συμφωνία 

των ενδιαφερόμενων εταιρειών με τον Κώδικα Δεοντολογίας των Προμηθευτών του ΟΗΕ 

(https://www.un.org/Depts/ptd/about-us/un-supplier-code-conduct) και με τις διατάξεις της 

δήλωσης επιλεξιμότητας, μέσω της επιλογής των κωδικών της τυποποιημένης ταξινόμησης 

των προϊόντων και υπηρεσιών του ΟΗΕ, όπου μπορούν να αναζητηθούν από την 

Γραμματεία του Οργανισμού προκειμένου να καλύψουν τις εκάστοτε ανάγκες σε προμήθειες. 

  

Οι εταιρείες – μέλη του Ε.Β.Ε.Α. που ενδιαφέρονται  να λάβουν περαιτέρω ενημέρωση 

σχετικά με την εγγραφή στο μητρώο προμηθευτών του ΟΗΕ, μπορούν να ανατρέξουν στον 

οδηγό «Doing   Business  with   the         United  Nations» που έχει μεταφραστεί στα 

ελληνικά      μέσω     του         συνδέσμου: 

https://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=27458:2017-10-04-

13-17-55&catid=12:about-un>. 

  

Επίσης, μπορούν και να απευθύνονται στο τηλέφωνο: +1 (212) 963-4816 καθώς και στο e-

mail: register@un.org και την ιστοσελίδα: www.un.org/depts/ptd/register.htm.  Επίσης, 

διατίθενται η εφαρμογή του κινητού τηλεφώνου (Mobile Application) για τις αγορές των 

Ηνωμένων Εθνών που είναι διαθέσιμη στο App store της εταιρείας Apple και στο Google 

Play. 

 

ΤτΕ: Πρωτογενές πλεόνασμα 2 Δις. Ευρώ το πρώτο δίμηνο του έτους. 

Πλεόνασμα ύψους 843 εκατ. ευρώ παρουσίασε το πρώτο δίμηνο του έτους το ταμειακό 

αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης, έναντι πλεονάσματος 1,592 δισ. ευρώ το αντίστοιχο 

διάστημα του 2017. Tο πρωτογενές ταμειακό πλεόνασμα διαμορφώθηκε στα 2,056 δισ. 

ευρώ, έναντι 3,292 δισ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα. Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της 

https://www.theegg.gr/el
https://acci.us6.list-manage.com/track/click?u=bb23bfc84dcfbff39488cdb9b&id=881c41093f&e=e9fb46cdf6
https://acci.us6.list-manage.com/track/click?u=bb23bfc84dcfbff39488cdb9b&id=f1d6dd9a06&e=e9fb46cdf6
https://acci.us6.list-manage.com/track/click?u=bb23bfc84dcfbff39488cdb9b&id=ea4869b7b6&e=e9fb46cdf6
https://acci.us6.list-manage.com/track/click?u=bb23bfc84dcfbff39488cdb9b&id=54e2948a95&e=e9fb46cdf6
https://acci.us6.list-manage.com/track/click?u=bb23bfc84dcfbff39488cdb9b&id=29194220c3&e=e9fb46cdf6
https://acci.us6.list-manage.com/track/click?u=bb23bfc84dcfbff39488cdb9b&id=d86d03f084&e=e9fb46cdf6
https://acci.us6.list-manage.com/track/click?u=bb23bfc84dcfbff39488cdb9b&id=0a51caa9f0&e=e9fb46cdf6
https://acci.us6.list-manage.com/track/click?u=bb23bfc84dcfbff39488cdb9b&id=0a51caa9f0&e=e9fb46cdf6
mailto:register@un.org
https://acci.us6.list-manage.com/track/click?u=bb23bfc84dcfbff39488cdb9b&id=23d037272d&e=e9fb46cdf6


Ελλάδας, κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 

8,216 δισ. ευρώ από 7,563 δισ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα. Όσον αφορά τις δαπάνες του 

τακτικού προϋπολογισμού, στις οποίες περιλαμβάνονται και δαπάνες ύψους περίπου 30 

εκατ. ευρώ και αφορούν την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών (έναντι 78 εκατ. ευρώ 

πέρυσι), διαμορφώθηκαν στα 7,265 δισ. ευρώ από 7,7 δισ. ευρώ το δίμηνο Ιανουαρίου-

Φεβρουαρίου 2017. 

 

Στα 29,1 Δις. Ευρώ μειώθηκε η εξάρτηση των Ελληνικών τραπεζών από το 

ευρωσυστημα τον Φεβρουάριο. 

Η μείωση της χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ο περιορισμός της 

εξάρτησης των ελληνικών τραπεζών από τον Μηχανισμό Έκτακτης Ρευστότητας (ELA) είχε 

ως αποτέλεσμα να περιοριστεί η συνολική τους εξάρτηση από το ευρωσύστημα στα 29,1 δισ. 

ευρώ στο τέλος Φεβρουαρίου από 33,7 δισ. ευρώ που ήταν στο τέλος του 2017. Πιο 

αναλυτικά η ρευστότητα που άντλησαν οι τράπεζες μέσω του ELA τον Φεβρουαριο 

περιορίστηκε στα 17,4 δισ. ευρώ από τα 21,6 δισ. ευρώ που ήταν στο τέλος του 2017.Η 

απευθείας χρηματοδότηση από την ΕΚΤ μειώθηκε αντιστοίχως στα 11,7 δισ. ευρώ από 21,1 

δισ. ευρώ. 

 

ΙΟΒΕ: Υψηλό 10ετιας για την Ελληνική βιομηχανία. 

Βελτίωση των επιχειρηματικών προσδοκιών στη βιομηχανία σημειώθηκε το Φεβρουάριο, µε 

τον δείκτη να κινείται στην υψηλότερη επίδοση των τελευταίων δέκα ετών, σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα έρευνας οικονομικής συγκυρίας του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών 

Ερευνών (ΙΟΒΕ). Η εξέλιξη αυτή υποστηρίζει και τη συνολικότερη βελτίωση του δείκτη 

οικονοµικού κλίµατος, καθώς σε αρκετούς κλάδους καταγράφεται συγκρατηµένη αισιοδοξία 

και συνδέεται µε τους θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης που καταγράφονται στην οικονοµία από 

το 2017, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ. 

 

Μειωθήκαν τον Ιανουάριο του 2018 οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς τον 

ιδιωτικό τομέα. 

Μείωση παρουσίασαν τον Ιανουάριο του 2018 οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δημοσίου 

προ τον ιδιωτικό τομέα και διαμορφώθηκαν στα 2,443 δισ. ευρώ έναντι 2,537 δισ. ευρώ τον 

μήνα Δεκέμβριο. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία για την πορεία εξέλιξης των 

ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου προς τους ιδιώτες που δόθηκαν στη δημοσιότητα. 

Μείωση παρουσίασαν τον Ιανουάριο του 2018 και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων στα 692 

εκατ .ευρώ από 765 εκατ. ευρώ που ήταν τον Δεκέμβριο του 2017. 

 

Επιχειρηματική αποστολή στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας, στις 23-25 Μαΐου  2018. 

 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), στο πλαίσιο της συνεχούς 

προσπάθειάς του για την τόνωση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, 

διοργανώνει  επιχειρηματική αποστολή στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας, στις 23-25 

Μαΐου  2018. Η Αποστολή υλοποιείται σε συνεργασία με το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Πρεσβείας 

της Ελλάδος στο Βουκουρέστι. 

  

Οι κλάδοι οι οποίοι θα εκπροσωπηθούν είναι: τρόφιμα - φρούτα και λαχανικά, κατασκευές- 

οικοδομικά υλικά, φαρμακευτικά- καλλυντικά. 

  

Το επιχειρηματικό forum θα πραγματοποιηθεί στις 24 Μαΐου 2018, όπου θα διεξαχθούν 

οι  διμερείς συναντήσεις (Β2Β) ανάμεσα σε ελληνικές και ρουμανικές επιχειρήσεις. 

  

Το κόστος συμμετοχής για τον πρώτο εκπρόσωπο κάθε εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 

150€ για τα μέλη του ΕΒΕΑ  και 250€ για τα μη μέλη. 

 Για κάθε επιπλέον εκπρόσωπο, το επιπλέον κόστος είναι  €75 για τα μέλη του ΕΒΕΑ και 



125€ για τα μη μέλη (50% έκπτωση σε κάθε επιπλέον συμμετέχοντα). 

Το πόσο αυτό καλύπτει:  

 Τη διοργάνωση των Β2Β συναντήσεων & του επιχειρηματικού φόρουμ, 

 Τη μετάβαση από και προς το αεροδρόμιο με λεωφορείο (από το προτεινόμενο 

ξενοδοχείο και για τις προτεινόμενες πτήσεις μόνο).  

Η δαπάνη της μετάβασης και της διαμονής θα επιβαρύνει τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις. 

Στο επόμενο διάστημα θα σας κοινοποιηθούν προτεινόμενες πτήσεις και ξενοδοχείο. 

  

Για τη διευκόλυνσή σας, σας παραθέτουμε σύντομο ενημερωτικό σημείωμα εδώ για το 

διμερές μας εμπόριο με τη Ρουμανία. 

  

Σας παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για το ενδιαφέρον συμμετοχής της εταιρείας σας, 

συμπληρώνοντας τη σχετική δήλωση εδώ, μέχρι την Δευτέρα 16 Απριλίου 2017. 

  

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα 

Διεθνών Σχέσεων του ΕΒΕΑ (τηλ. 210 3382342-466) . 

 

 

B2B συναντήσεις με επιχειρηματίες από την Αλβανία, Κόσσοβο και Μαυροβούνιο. 

Το γραφείο Τιράνων της ΑLPHA Plan (για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το site 

www.aplan.gr) στα πλαίσια ενίσχυσης των Ελληνικών επιχειρήσεων, οργανώνει B2B 

συναντήσεις με επιχειρηματίες από την Αλβανία, Κόσσοβο και Μαυροβούνιο.  

ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ 

ΧΡΟΝΙΑ!! 

Παρακαλώ στείλτε πρόταση ενδιαφέροντος. 

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να απευθυνθείτε στα γραφεία μας.  

 

Alpha Plan Consultants, 

Dimitri Stathis  

Administrator  

Adress;  Rr. Dritan Hoxha , Nd3, Shk2 Ap.8, Zogu i Zi , Tirane ,Albania  

Tel.: +355 4 453 1916, Mob: +355 69705 9604/9611 

 

Digital economy forum 2018 

σχεδιάζουμε, δημιουργούμε, καινοτομούμε 

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), 

ανακοινώνει τη διοργάνωση του σημαντικότερου Συνεδρίου για τη Ψηφιακή Οικονομία, 

digital economy forum 2018: σχεδιάζουμε, δημιουργούμε, καινοτομούμε, τη Δευτέρα 7 

Μαΐου 2018, στο ξενοδοχείο Athenaeum InterContinental. 

 

Κεντρικός Ομιλητής στο επίσημο δείπνο του Συνεδρίου, που θα παρατεθεί το βράδυ της 

ίδιας ημέρας, είναι ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, κύριος Αλέξης Τσίπρας, ενώ την 

Έναρξη των Εργασιών θα πραγματοποιήσει ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, 

κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης. Παράλληλα, στο Συνέδριο συμμετέχουν υψηλόβαθμοι 

εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Κυβέρνησης, της Ακαδημαϊκής κοινότητας, αλλά 

και επιχειρηματίες τόσο του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, όσο και 

παραγωγικών κλάδων της οικονομίας. 

 

Οι βασικές θεματικές ενότητες του Συνεδρίου αφορούν στην ανάγκη για Εξωστρέφεια του 

https://acci.us6.list-manage.com/track/click?u=bb23bfc84dcfbff39488cdb9b&id=e2588df1be&e=e9fb46cdf6
https://acci.us6.list-manage.com/track/click?u=bb23bfc84dcfbff39488cdb9b&id=0a660df336&e=e9fb46cdf6
http://www.aplan.gr/


κλάδου της ψηφιακής οικονομίας, τα Εργαλεία για την Χρηματοδότηση Καινοτόμων 

Προσπαθειών, την αξιοποίηση του υψηλού επιπέδου Ανθρώπινου Δυναμικού που διαθέτει η 

χώρα, τη δημιουργία νέων ψηφιακών υποδομών, κυρίως στον τομέα των Ψηφιακών 

Επικοινωνιών, τα πλεονεκτήματα από την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών σε όλους 

τους παραγωγικούς κλάδους της οικονομίας και τέλος, τις δυνατότητες για Βελτίωση της 

Λειτουργίας και των Παρεχόμενων Υπηρεσιών του Δημοσίου προς Πολίτες και Επιχειρήσεις 

από τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Πολιτείας. Παράλληλα, ομιλητές, συμμετέχοντες και 

καλεσμένοι του συνεδρίου τοποθετούνται σε ένα γόνιμο διάλογο για τη Ψηφιακή 

Στρατηγική και την υλοποίηση της, που θα επιτρέψει στην Ελληνική οικονομία να 

απαντήσει -επιτέλους- θετικά στην ψηφιακή πρόκληση της εποχής, χωρίς να χαθεί άλλος 

χρόνος.  

 

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται το CEO Panel, όπου επικεφαλής κορυφαίων εταιρειών 

αναμένεται να δώσουν τη δική τους διάσταση όσον αφορά το ψηφιακό στοίχημα που έχει να 

κερδίσει η Ελλάδα. Οι επικεφαλής των εταιρειών από κοινού με υψηλόβαθμα κυβερνητικά 

στελέχη συζητούν για το παρόν και κυρίως για το μέλλον, το σχεδιασμό και τα επόμενα 

βήματα του ψηφιακού επιχειρείν στην Ελλάδα, αναλύοντας τη διεθνή εμπειρία. 

 

Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην παρουσίαση ορισμένων από τα πλέον 

ενδιαφέροντα καινοτόμα projects νεοφυών επιχειρήσεων (startups), οι οποίες στην 

Ελλάδα αναπτύσσονται με γοργούς ρυθμούς. Με αυτόν τον τρόπο, οι επικεφαλής των 

επιχειρήσεων θα έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν το δίκτυό τους, μέσα από την επαφή με 

επιλεγμένους επενδυτές και funds αλλά και το δυναμικό κλάδο ψηφιακής τεχνολογίας. 

Σκοπός του digital economy forum 2018 είναι να αναδείξει τη σημασία του ψηφιακού 

μετασχηματισμού δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και τα τεράστια οφέλη για την 

ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Η Foodex – Έκθεση Τροφίμων & Ποτών που πραγματοποιείται στις 19-21 & 23-25 

Απριλίου 2018 στο σταθμό του Μετρό στο Σύνταγμα είναι μοναδική ευκαιρία για να 

γνωρίσει το ευρύ κοινό μικρούς παραγωγούς από όλη την Ελλάδα και να δοκιμάσει 
τα Προϊόντα τους. 

Είναι η μόνη διοργάνωση που εδώ και εννέα χρόνια έχει φιλοξενήσει περισσότερους από 

800 παραγωγούς που τόλμησαν και συμμετείχαν στη διοργάνωση και έτσι μπόρεσαν να 

προωθήσουν τα προϊόντα τους και να τα κάνουν περιζήτητα στην Αθήνα. 

Λόγω του κεντρικού σημείου που πραγματοποιείται η διοργάνωση αλλά και της 

δυνατότητας επί τόπου πώλησης των προϊόντων η Foodex αποτελεί μια επιλογή με 
ελάχιστο ρίσκο και μεγάλο άμεσο και μακροπρόθεσμο όφελος. 

Αυτό αποδεικνύεται από την πολυετή πορεία της διοργάνωσης που είναι η παλαιότερη 
και η πιο αποδοτική. 

Σημαντική είναι επίσης και η προβολή μέσα από την ΕΡΤ μέσα από τηλεοπτικά και 

ραδιοφωνικά spots που αυξάνει την επισκεψιμότητα της έκθεσης. 

Λόγω περιορισμένου χώρου παρακαλούμε επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας για να 
δεσμεύσετε τον χώρο σας. 

Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε και στο site της έκθεσης στην διεύθυνση: 
https://www.foodex-retail.gr 

Facebook page: https://www.facebook.com/foodexvertical/ 

Για οποιαδήποτε πληροφορία παρακαλούμε καλέστε στο 210 9245577 ή στείλτε mail στο: 
info@verticom.gr  

 

 

https://www.foodex-retail.gr/
https://www.facebook.com/foodexvertical/
mailto:info@verticom.gr


 
 
 
Η 2η Greek Travel Show  - Ελληνικές Διακοπές 2018 μετά την ψήφο 
εμπιστοσύνης που έλαβε πέρσι από τους 9.200 επισκέπτες της, εξελίσσεται φέτος σε 
ένα εκθεσιακό τουριστικό γεγονός ευρύτερης απήχησης με τη συμμετοχή 
Περιφερειών και Δήμων της χώρας, τουριστικών γραφείων και ξενοδοχειακών 
επιχειρήσεων. Δείτε το απολογιστικό βίντεο της πρώτης διοργάνωσης εδώ: 
https://www.youtube.com/watch?v=_uSqSEay2OM 
 
Το τουριστικό γεγονός http://greektravelshow.helexpo.gr/el  
που απευθύνεται σε όσους θέλουν να σχεδιάσουν και να κλείσουν τις διακοπές τους 
στην Ελλάδα και σε άλλους ελκυστικούς τουριστικούς προορισμούς το καλοκαίρι του 
2018, έρχεται από τις 4-6 Μαΐου 2018 στο Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο 
Αθηνών «Helexpo Maroussi».  

 
Κατά τη διάρκειά του τουριστικές επιχειρήσεις και προορισμοί θα προβάλουν και 
θα διαθέσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους στο ευρύ κοινό και στους 
εμπορικούς επισκέπτες, Έλληνες και ξένους. Παράλληλα, θα ενημερώσουν τους 
Έλληνες ταξιδιώτες για τα τουριστικά πακέτα και τις προσφορές ελκυστικών τιμών 
τους λίγο πριν από την έναρξη της τουριστικής σεζόν. 
 
Σε αυτήν την προσπάθεια ενίσχυσης του εσωτερικού τουρισμού, σας καλούμε να 
συμμετέχετε με εκθετήριο χώρο στον οποίο θα έχετε τη δυνατότητα απευθείας και 
άμεσης πώλησης των υπηρεσιών σας στους χιλιάδες επισκέπτες στης έκθεσης. 
 
Μπορείτε να βρείτε: 

 το ενημερωτικό υλικό http://greektravelshow.helexpo.gr/el/sales_brochure  
 τιμές και τύπους περιπτέρων http://greektravelshow.helexpo.gr/el/prices 
 τα έντυπα συμμετοχής http://greektravelshow.helexpo.gr/el/documents 
 και τις κατόψεις http://greektravelshow.helexpo.gr/el/gp 

 
Βρισκόμαστε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις. 
 
Με εκτίμηση, 
 
Κατερίνα Τραπτσιώνη    
Υπεύθυνη Greek Travel Show και Philoxenia  
 

 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας 
 

Τ: 2310 291188 | Ε: travel@helexpo.gr 
  

https://www.youtube.com/watch?v=_uSqSEay2OM
http://greektravelshow.helexpo.gr/el
http://greektravelshow.helexpo.gr/el/sales_brochure
http://greektravelshow.helexpo.gr/el/prices
http://greektravelshow.helexpo.gr/el/documents
http://greektravelshow.helexpo.gr/el/gp
mailto:travel@helexpo.gr


 

 

 

 

 
 

 

 

 

NATURAL & ORGANIC PRODUCTS SCANDINAVIA, 14-15 Νοεμβρίου 2018, 

Malmö, Σουηδία  

www.naturalproductsscandinavia.com 

 

Η έκθεση πραγματοποιείται στο Malmö της Σουηδίας και είναι η Μοναδική Επαγγελματική 

Έκθεση για όλες τις χώρες της Σκανδιναβίας (Δανία, Σουηδία, Νορβηγία, Φιλανδία, 

Ισλανδία) και στοχεύει σε delicatessen, αλυσίδες βιολογικών προϊόντων, αλυσίδες 

καταστημάτων με συμπληρώματα διατροφής, premium ράφια supermarket & 

HORECA. 

 

Η περυσινή έκθεση, προσέλκυσε 54 ελληνικές επιχειρήσεις κάθε μεγέθους και 

παραβρέθηκαν η κ.Κουμουτσάκου από το Γραφείο του ΟΕΥ στην Στοκχόλμη και ο Έλληνας 

Πρόξενος του Malmo. 

 

Για το 2018 ή έκθεση έχει ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα της Enterprise Greece. 

 

Περιφέρειες που θα συμμετέχουν: Περιφέρεια Ηπείρου, Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος 

 
 

 
 
 

iENA – 70 χρόνια 

Νυρεμβέργη, 1 – 4 Νοεμβρίου 2018 

Διεθνής Έκθεση για Ιδέες, Εφευρέσεις και Νέα Προϊόντα 

 

 

http://www.naturalproductsscandinavia.com/


η Διεθνής Έκθεση για τα Ιδέες, Εφευρέσεις και Νέα Προϊόντα, iENA, θα 

πραγματοποιηθεί στη Νυρεμβέργη στη Γερμανία, 1 – 4 Νοεμβρίου 2018 και 

γιορτάζει τα 70 χρόνια της. 

Στην iENA παρουσιάζονται ετησίως πάνω από 800 Εφευρέσεις από πάνω από 30 

χώρες και την  επισκέπτονται επαγγελματίες πάνω από 40 χώρες. Κατά τη διάρκεια 

της έκθεσης παρουσιάζεται ένα καθημερινό πρόγραμμα επί σκηνής και 

πραγματοποιείται μια αποκλειστική τελετή απονομής για τις καλύτερες εφευρέσεις.  

Συμμετέχετε κι εσείς ως εκθέτης στην έκθεση παρουσιάζοντας την εφεύρεσή σας ή 
την εταιρία σας σε πιθανούς πελάτες και επενδυτές.  
 

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου 

http://www.german-fairs.gr/alles-ektheseis/iena/ και της έκθεσης www.iena.de 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

«GREEK INVESTMENT FORUM- BEIJING» 

http://www.german-fairs.gr/alles-ektheseis/iena/
http://www.iena.de/


ΠΕΚΙΝΟ, Κίνα, 18-24 Ιουνίου 2018 

SAVE THE DATE!! 

Με μεγάλη τιμή σας ανακοινώνουμε την διεξαγωγή της επιχειρηματικής αποστολής στο 

Πεκίνο της Κίνας στις 18-24 Ιουνίου 2018. 

Βασικός στόχος της επιχειρηματικής αποστολής είναι η επικοινωνία με Κινέζους επενδυτές 

και η προώθηση της Ελλάδας ως επενδυτικό προορισμό. 

Σε συνέχεια της επιτυχημένης επιχειρηματικής αποστολής στο Xi’an της Κίνας τον 

Δεκέμβριο του 2017 (http://www.beltandroadassociates.com/xi-an-investment-forum.html) 

και με την πολύτιμη εμπειρία που αποκτήσαμε, πηγαίνουμε τώρα στην πρωτεύουσα της 

Κίνας, στην καρδιά του επενδυτικού κόσμου, εκεί που λαμβάνονται οι μεγάλες αποφάσεις. 

 

Βρισκόμαστε στην διάθεσή σας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία. 

Με εκτίμηση 

Γιώργος Φλωράς 

BELT AND ROAD ASSOCIATES LIMITED, MANAGING PARTNER 

Μαγνησίας 101 Διόνυσος Αττικής 

email: gfloras@beltandroadassociates.com 

tel. +306974910050 

www.beltandroadassociates.com 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.beltandroadassociates.com/xi-an-investment-forum.html
mailto:gfloras@beltandroadassociates.com
http://www.toepimelitiriomas.gr/lists/lt.php?tid=fExVVVBXWABYA0hXAA9dHgYHUFccC1IEBEtTAAEBBg4NAAEGAwZFA10FAFxVWAoeVgUHBxwGBFMGSw9RDwFOAlIIBABXXQoDD1EEGAAACQEFVw0DHABdV1NLAlVcBE5WVVENGgFQXQRbA1MGUgtdAw


 

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 
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Σύμβουλος 
Πληροφόρη
σης & 
Βάσεων 
Δεδομένων: 

Κος Ρόμπολας Γεώργιος 

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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