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ΘΕΜΑΤΑ  ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ 
 
 

Αναβολή διεξαγωγής της Διεθνούς Έκθεσης  

«FOOD EXPO GREECE & OENOTELIA 2020» 

για το τριήμερο από τις 16 έως τις 18 Μαΐου 2020. 

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τα μέλη του ότι μετατίθεται η διεξαγωγή 

της Διεθνούς Έκθεσης Τροφίμων – Ποτών  «FOOD EXPO GREECE & OENOTELIA 

2020» για το τριήμερο από τις 16 έως τις 18 Μαΐου 2020. 

Η εμφάνιση των πρώτων διαπιστωμένων κρουσμάτων του κορονοϊού (COVID-19) και στη 

χώρα μας, σε συνδυασμό με την απόφαση του Υπουργείου Υγείας για τη ματαίωση όλων 

των υπαίθριων συναθροίσεων στην Ελλάδα, δημιουργεί έκτακτες και απρόβλεπτες 

συνθήκες και καθιστά εξαιρετικά αβέβαιη την επιτυχή έκβαση της επερχόμενης 

διοργάνωσης της FOOD EXPO. Παράλληλα, οι συνθήκες αυτές θέτουν σε πιθανό κίνδυνο 

την υγεία των συμμετεχόντων στην έκθεση (εκθετών, επισκεπτών, συνεργατών), αλλά και 

των οικογενειών τους. 

Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη όλα τα παραπάνω και με βαθύ αίσθημα ευθύνης, η 

διοργανώτρια εταιρεία FORUM AE αποφάσισε να μεταθέσει τις ημερομηνίες διεξαγωγής της 

FOOD EXPO για το τριήμερο 16-17-18 Μαΐου 2020. 

 



Απλοποιούνται οι διαδικασίες σε 12 Προσκλήσεις του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) 

Δώδεκα υπουργικές αποφάσεις για την απλοποίηση των ισάριθμων Προσκλήσεων του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» 

(ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020, που αντιστοιχούν σε 2,1 δισ. ευρώ συγχρηματοδοτούμενης 

δημόσιας δαπάνης προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας, υπέγραψε ο Υφυπουργός 

Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Γιάννης Τσακίρης. 

Με τις αποφάσεις αυτές υλοποιείται μια πρώτη, σημαντική δέσμη μέτρων για όλες τις 

προσκλήσεις που έχουν εκδοθεί έως σήμερα (κλειστές και ανοιχτές) με στόχο να 

επισπευσθούν οι εκταμιεύσεις προς τις επιχειρήσεις και να αυξηθεί η απορρόφηση του 

Προγράμματος. 

Αναλυτικότερα: 

 Μειώνονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εκταμίευσης σε μόλις τέσσερα για τις 

ενδιάμεσες εκταμιεύσεις (από οκτώ στην περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων και 10 για 

ΕΠΕ, ΕΕ, ΟΕ, ΙΚΕ και λοιπές νομικές μορφές) και σε πέντε για την τελική εκταμίευση 

επιχορήγησης. Πιο συγκεκριμένα, θα απαιτούνται μόνο:  

o Για τις ενδιάμεσες εκταμιεύσεις: φορολογική/ασφαλιστική ενημερότητα, πρόσφατη 

εκτύπωση ΚΑΔ της επιχείρησης από το TAXISnet, φωτοτυπία τραπεζικού λογαριασμού 

και μία Υπεύθυνη Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου, η οποία αντικαθιστά όλα τα υπόλοιπα 

δικαιολογητικά που ζητούνταν έως σήμερα. 

o Για την τελική εκταμίευση: όπως για τις ενδιάμεσες, με μόνο επιπρόσθετο το 

πιστοποιητικό καλής λειτουργίας από το ΓΕΜΗ. 

 Αξιοποιούνται τα δεδομένα του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ σχετικά με τα 

θέματα του προσωπικού που απασχολείται στις δικαιούχους επιχειρήσεις. Εφεξής, αντί να 

ζητείται από τους δικαιούχους για την πληρωμή τους η προσκόμιση -σε έντυπη μορφή- 

εκατοντάδων ατομικών δικαιολογητικών εργασιακής απασχόλησης, τα στοιχεία θα 

παρέχονται πλέον μηχανογραφικά σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του 

υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς αυτά καταχωρούνται ήδη 

υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (διαλειτουργικότητα με το 

Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων, ΠΣΚΕ). Με την εφαρμογή της 

συγκεκριμένης δυνατότητας αφενός εξοικονομούνται ώρες εργασίας για όλα τα 

εμπλεκόμενα μέρη και αφετέρου ενισχύεται το αξιόπιστο και αδιάβλητο των 

χρησιμοποιούμενων στοιχείων. 

 Απλουστεύεται ο τρόπος και ο χρόνος επίλυσης των περισσότερων θεμάτων που 

προκύπτουν κατά την υλοποίηση των έργων, καθώς θα μπορούν να επιλύονται με απλή 

συνεργασία της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ) και του Ενδιάμεσου 

Φορέα (ΕΦΕΠΑΕ), χωρίς να συγκροτούνται και να γνωμοδοτούν πολλαπλά συλλογικά 

όργανα. Οι δύο φορείς διαθέτουν έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό και θα μπορούν 

με απλή ανταλλαγή εγγράφων να επιλύουν τυχόν διαχειριστικά αιτήματα των δικαιούχων 

επιχειρήσεων. Η συγκρότηση Επιτροπών Παρακολούθησης δράσεων παραμένει ως 

δυνατότητα, εφόσον αυτή απαιτηθεί, για ειδικά ή βαρύνοντα θέματα. 

Η απλούστευση των διαδικασιών αποτελεί συνέχεια των ενεργειών που δρομολογήθηκαν το 

τελευταίο επτάμηνο, με τη στενή συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 

Επενδύσεων και ΕΣΠΑ και του Γενικού Γραμματέα, κ. Δημήτρη Σκάλκου, με την αρμόδια 

Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ και την Ειδική Γραμματέα, 

κ. Νίκη Δανδόλου, για την επιτάχυνση της υλοποίησης του ΕΠΑνΕΚ και την αποδοτικότερη 

αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων. Υπογραμμίζεται ότι στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 

διοχετεύτηκαν στην πραγματική οικονομία πόροι ύψους άνω των 650 εκατομμυρίων ευρώ. 



Ακολουθεί πίνακας με τις 12 δράσεις επιχειρηματικότητας του ΕΠΑνΕΚ που τροποποιούνται 

 
 

 

 

Διευρυμένη Συνεδρίαση Δ.Σ. Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας 

στην Ι.Π. Μεσολογγίου  

παρουσία του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριου Φαρμάκη 

και  του Δημάρχου Ι.Π. Μεσολογγίου Κωνσταντίνου Λύρου 

 

Την Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020  πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του 

Δημοτικού Συμβουλίου Ι.Π. Μεσολογγίου, διευρυμένη συνεδρίαση του Δ.Σ. Επιμελητήριου 

Αιτωλοακαρνανίας με θέματα που αφορούν την ευρύτερη περιοχή της Ι.Π. Μεσολογγίου. 

Τη Συνεδρίαση τίμησαν με την παρουσία τους, ο Περιφερειάρχης Αιτωλοακαρνανίας 

Νεκτάριος Φαρμάκης, ο Δήμαρχος Ι.Π. Μεσολογγίου. Κωνσταντίνος Λύρος, ο Διοικητής του 

Στρατοπέδου 2/39 Συντάγματος Ευζώνων Πεζικού Δημήτριος Σπύρου, η Αντιπεριφερειάρχης 

Αιτωλοακαρνανίας Μαρία Σαλμά, ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Έργων Αθανάσιος 

Μαυρομάτης, καθώς και Αντιδήμαρχοι, Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων και Δημοτικοί 

Σύμβουλοι του Μεσολογγίου, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Τ.Ε.Ε. 

Αιτωλοακαρνανίας Λίνος Μπλέτσας, ο Διοικητής  του Γενικού Νοσοκομείου Μεσολογγίου 

Παναγιώτης Παπαδόπουλος, ο Διευθυντής της ΔΟΥ Μεσολογγίου Βασίλειος Αυδής, ο 

Συντονιστής του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Ακαρνανικών Ορέων 

Ιωάννης Σελιμάς, ο Πρόεδρος του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Ι.Π. Μεσολογγίου και 

μέλος του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Βασίλειος Σπυρόπουλος, ο Αντιπρόεδρος του 

Επιμελητηρίου Αχαΐας. Αριστείδης Τηλιγάδης και το μέλος του Δ.Σ. Επιμελητηρίου Αχαΐας  

Κωνσταντίνος Δεληγιάννης και πλήθος επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στην 

ευρύτερη περιοχή της Ι.Π. Μεσολογγίου. 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Παναγιώτης Τσιχριτζής, στην εισαγωγική τοποθέτησή του, 

αναφέρθηκε  στην υιοθέτηση από το σύνολο των μελών του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου σχετικής 



πρότασης, ώστε αρχής γενομένης της παρούσας Συνεδρίασης, να υλοποιηθούν αντίστοιχες 

ειδικές Συνεδριάσεις σε όλες τις πόλεις του νομού όπου το Επιμελητήριο διατηρεί 

Περιφερειακά Γραφεία, ώστε να γίνει καταγραφή και ιεράρχηση των ζητημάτων, με τη 

συμμετοχή και συνέργια των κατά τόπους αρχών και Φορέων. Αναφέρθηκε επίσης, 

εστιάζοντας στην Ι.Π. του Μεσολογγίου, σε ένα πολύ σημαντικό έργο που βρίσκεται σε 

διαδικασία υλοποίησης στο “Σπίτι του Τουρίστα” που έχει ως κύριο στόχο την αύξηση της 

επισκεψιμότητας καθώς και γενικότερα στην επιτακτική ανάγκη ενίσχυσης και υλοποίησης 

υποδομών με γνώμονα την ανάπτυξη της Ι.Π. Μεσολογγίου. 

Λαβών το λόγο ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης δήλωσε ότι θα 

σταθεί αρωγός στους επιχειρηματίες της Αιτωλοακαρνανίας ξεκινώντας με τη δημιουργία 

Κέντρων Στήριξης επιχειρηματιών. Εκφράζοντας την αμέριστη συμπαράστασή του στους 

επιχειρηματίες που, παρά τα δεινά της κρίσης,  συνεχίζουν να επιχειρούν αντιμετωπίζοντας 

καθημερινά μεγάλες δυσκολίες,  παρέθεσε μια σειρά πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει προς 

υλοποίηση η Περιφέρεια για την βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδοτικά εργαλεία 

επιχειρησιακών ευρωπαϊκών προγραμμάτων και υπερτόνισε τον “επιχειρηματικό 

πατριωτισμό” που θα πρέπει να επιδείξουν οι τοπικές επιχειρήσεις στα πλαίσια του 

προγράμματος «Ελλάδα Ξανά» για τον επαναπατρισμό εξειδικευμένου επιστημονικού 

προσωπικού. 

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο Δήμαρχος Ι.Π. Μεσολογγίου Κωνσταντίνος Λύρος,  ο οποίος, 

έχοντας διατελέσει επί σειρά ετών μέλος της Διοίκησης του Επιμελητηρίου 

Αιτωλοακαρνανίας, αφού συνεχάρη τη Διοίκηση του Επιμελητηρίου για τη συγκεκριμένη 

πρωτοβουλία, αναφέρθηκε σε μια σειρά έργων που καλείτε να πραγματοποιήσει η νέα 

δημοτική αρχή σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για έργα υποδομής, με 

πρωτεύων το Επιχειρηματικό Πάρκο στην πόλη του Μεσολογγίου. 

Ακολούθως, ο Πρόεδρος του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Ι.Π. Μεσολογγίου και μέλος 

του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Βασίλειος Σπυρόπουλος,  εστίασε στις προοπτικές ανάπτυξης 

αλλά και στην ανάγκη υποδομών ώστε να μπορούν να υλοποιηθούν οι επενδύσεις που 

αφορούν την  ευρύτερη περιοχή του Μεσολογγίου. 

Ακολούθησαν τοποθετήσεις εκπροσώπων φορέων και επαγγελματιών της περιοχής οι 

οποίοι με τη σειρά τους ανέπτυξαν επιμέρους θέματα που απασχολούν την επιχειρηματική 

κοινότητα του Μεσολογγίου. 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης προηγήθηκε η Κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας του 

Επιμελητηρίου με ευχές για την πολυπόθητη ανάπτυξη του τόπου. 

 

 

Υπογραφή επιχειρησιακής συμφωνίας  

μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου και ΕΦΕΠΑΕ για το ΠΕΠ Πελοποννήσου 

 

Στην υπογραφή της επιχειρησιακής συμφωνίας προχώρησαν η Περιφέρεια 

Πελοποννήσου  και ο  Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ) , που αφορά τη διαχείριση πόρων 

33,17 εκατ. Ευρώ, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020».  

 

Η υπογραφή έλαβε χώρα στην Τρίπολη την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020, μεταξύ του 

Περιφερειάρχη κ. Παναγιώτη Νίκα και του Προέδρου του ΕΦΕΠΑΕ κ. Θωμά - Φωκίωνα 

Αλγιανάκογλου παρουσία του Προέδρου της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 

κ. Πλάτωνα Μαρλαφέκα και του Προέδρου Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου 

Πελοποννήσου κ. Ιωάννη Παναρίτη.  

 

Η Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου - 

Ηπείρου και Ιονίων Νήσων, ο ενδιάμεσος φορέας των Επιμελητηρίων,  ως εταίρος του 

ΕΦΕΠΑΕ, θα είναι ο φορέας που θα διαχειριστεί τις επικείμενες δράσεις. Το αμέσως επόμενο 

διάστημα θα δημοσιευθούν προσκλήσεις, που θα αφορούν την ενίσχυση των επιχειρήσεων . 

 



Ο Πρόεδρος του ΕΦΕΠΑΕ Θωμάς-Φωκίων Αλγιανάκογλου ευχαρίστησε τον 

Περιφερειάρχη για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή του, επισημαίνοντας: «Είμαστε δίπλα σας 

και θα κάνουμε ότι χρειαστεί ώστε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμα ανάπτυξης που έχετε για 

την Περιφέρεια σας.» 

 

“Πρόκειται για μια ‘γερή ένεση’ της Περιφέρειας Πελοποννήσου προς τον ιδιωτικό τομέα” 

σχολίασε ο περιφερειάρχης κ. Παναγιώτης Νίκας και συμπλήρωσε πως «αυτά τα χρήματα 

θα πιάσουν τόπο και θα βοηθήσουν στην ενδυνάμωση της πραγματικής οικονομίας». 

 

O Πρόεδρος της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος - 

Πελοποννήσου - Ηπείρου και Ιονίων Νήσων - Πρόεδρος του Επιμελητηρίου 

Αχαΐας Πλάτων Μαρλαφέκας, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ο ΕΦΕΠΑΕ και η Διαχειριστική 

έχουν ως στόχος να μην χαθούν χρήματα από τυπικά λάθη. Είμαστε εδώ ως συνεργάτες των 

επενδυτών. Η Ελλάδα γυρίζει σελίδα και οι επενδυτές να μην φοβούνται να επενδύσουν.» 

 

Είναι ιστορική ημέρα, καθώς η συνεργασία των Επιμελητηρίων με την Περιφέρεια, με στόχο 

την επιχειρηματικότητα παίρνει σάρκα και οστά, τόνισε ο Πρόεδρος Περιφερειακού 

Επιμελητηριακού Συμβουλίου Πελοποννήσου και Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λακωνίας, κ. 

Ιωάννης Παναρίτης. Πλέον εναπόκειται σε εμάς τα Επιμελητήρια , να προτείνουμε δράσεις 

σε όλους τους τομείς , προς όφελος φυσικά των επιχειρήσεων.  

 

Παρόντες στην υπογραφή της επιχειρησιακής συμφωνίας ήταν επίσης, ο Αντιπρόεδρος του 

ΕΦΕΠΑΕ και Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας Παναγιώτης Τσιχριτζής, οι 

Πρόεδροι των Επιμελητηρίων Αρκαδίας Ιωάννης Τρουπής , Αργολίδας Φώτιος Δαμούλος,  

Κορινθίας Παναγιώτης Πιτσάκης,  Μεσσηνίας Ευάγγελος Ξυγκώρος, , και η Γενική 

Διευθύντρια της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδας, 

Πελοποννήσου, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων Μάγδα Πετροπούλου .  

 

Επιτυχημένη παρουσία της Αιτωλοακαρνάνικης Επιχείρησης  

Honestly Good Foods (Kalivia Oranges),  

στην Fruit Logistica 2020 (5-7/2) στο Βερολίνο  

με την συνέργεια του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας  

στα  πλαίσια του ευρωπαϊκού Έργου ''REFRESH'' της ΚΕΕΕ 

 

Εξαιρετικά Επιτυχημένη παρουσία της Αιτωλοακαρνάνικης Επιχείρησης Honestly 

Good Foods (Kalivia Oranges), με την συνέργεια του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, 

στα πλαίσια της επιχειρηματικής αποστολής στην Fruit Logistica 2020 (5-7/2) στο 

Βερολίνο που διοργανώθηκε με μεγάλη επιτυχία από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων 

Ελλάδος,  στα πλαίσια υλοποίησης του εγκεκριμένου ευρωπαϊκού προγράμματος 

''REFRESH''.  

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας συμμετέχει ως συνεργατικός εταίρος του προγράμματος, 

απευθύνοντας κάλεσμα στις επιχειρήσεις του νομού, συνδιοργανώνοντας την συμμετοχή 

τους στις δράσεις του προγράμματος.    

Το έργο “Refresh” είναι ένα πρόγραμμα εξωστρέφειας για την προώθηση των φρέσκων 

φρούτων και λαχανικών στις αγορές της Γερμανίας, Πολωνίας και Τσεχίας που στοχεύει στη 

δημιουργία συνεργασιών και στην αύξηση των εξαγωγών δίνοντάς του το δικαίωμα 

συμμετοχής σε ένα πρόγραμμα Εκθεσιακών Δράσεων. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις και 

συνεταιριστικές οργανώσεις που  δραστηριοποιούνται στην παραγωγή/εμπορία και διάθεση 

φρέσκων φρούτων και λαχανικών, καθώς και σε επιχειρηματίες μέλη των Επιμελητηρίων 

που δραστηριοποιούνται στον τομέα παραγωγής/εμπορίας/διάθεσης φρέσκων φρούτων και 

λαχανικών.  



Η Αιτωλοακαρνανικη επιχείρηση Honestly Good Foods (Kalivia Oranges) συμμετείχε, με 

πολυμελή αποστολή στο εκθεσιακό περίπτερο του έργου ''REFRESH'' κατά τη διάρκεια της 

έκθεσης και σε επιχειρηματικές συναντήσεις με εταιρείες από την Πολωνία, Αγγλία, 

Ολλανδία, Ρουμανία, Κύπρο, Βουλγαρία. Είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν επαφές 

με συνεργάτες τους αλλά και με εν δύναμη νέους πελάτες που δραστηριοποιούνται στην 

εισαγωγή και διανομή τροφίμων, οι οποίοι ενθουσιαστήκαν με την ποιότητα του προϊόντος 

και κυρίως  με το πλεονέκτημα και την υπεραξία που δίνει το περιβάλλον και το μικροκλίμα 

στο παραγόμενο τελικό προϊόν. Παράλληλα, τους δόθηκε η ευκαιρία να  παρουσιάσουν την 

εταιρία, μέσω των Κώστα Σταμάτη και Ευάγγελου Γιωτόπουλου, σε μια ξεχωριστή δράση  

B2B συναντήσεων στο ξενοδοχείο Art’otel Berlin του Βερολίνου, με κύρια αναφορά στα 

εσπεριδοειδή της περιοχής, στην ιστορία και στην ιδιαιτερότητα του μικροκλίματος που έχει 

σαν αποτέλεσμα την εξαιρετική ποιότητα των προϊόντων του τόπου μας.  

Επίσης, η έκθεση έδωσε την δυνατότητα μεταφοράς τεχνογνωσίας, δεδομένου ότι εκτός από 

τις συνομιλίες και συμφωνίες που επιτεύχθηκαν, υπήρχε η δυνατότητα έρευνας πάνω στις 

καινούργιες μεθόδους και τεχνολογίες που εξελίσσονται παγκοσμίως στο χώρο των φρέσκων 

φρούτων και λαχανικών, αλλά και μελέτης των ανταγωνιστικών προϊόντων άλλων χωρών και 

περιοχών, της ποιότητας των προϊόντων, τις συσκευασίες και εν γένει του μάρκετινγκ 

εταιρειών από ανταγωνιστικές χώρες. 

 

Αιτήσεις καταχώρησης πράξεων και στοιχείων Γ.Ε.ΜΗ. - 10ήμερη προθεσμία σε 

πρόσκληση διόρθωσης, συμπλήρωσης ή διευκρίνισης. 

 

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τα μέλη του, ότι σύμφωνα με το νέο νόμο 

περί Γενικού Εμπορικού Μητρώου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α΄/30-10-2019) που ισχύει από 

31/01/2020, οι επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει αιτήσεις καταχώρησης πράξεων και 

στοιχείων ηλεκτρονικά και έχουν λάβει πρόσκληση διόρθωσης, συμπλήρωσης ή 

διευκρίνισης, σε περίπτωση που δεν ανταποκριθούν πλήρως σε αυτήν εντός 10 

ημερών, η αίτησή τους ακυρώνεται αυτόματα και τα τέλη καταπίπτουν υπέρ της 

αρμόδιας Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. 

 

 

Ανανέωσης αδείας ασφαλιστικών διαμεσολαβητών. 

Καλούνται οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές των οποίων η άδεια έληξε στις 31/12/2019 να 

προσέλθουν στο Επιμελητήριο για υποβολή αίτησης ανανέωσης  έως την 31/03/2020. 

Προκειμένου να ανανεώσουν την άδειά τους στο Μητρώο ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, 

πρέπει να υποβάλουν στην υπηρεσία μας τα εξής:    

1. Αίτηση ανανέωσης εγγραφής (δίδεται από το Επιμελητήριο).  

2. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 (δίδεται από το Επιμελητήριο).  

3. Βεβαίωση ασφάλισης της επαγγελματικής αστικής ευθύνης ή Βεβαίωση της 

ασφαλιστικής επιχείρησης επ΄ ονόματι της οποίας ενεργεί ή από την οποία έχει 

εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί, από την οποία να προκύπτει ότι η εν λόγω ασφαλιστική 

επιχείρηση έχει αναλάβει πλήρως την επαγγελματική αστική ευθύνη.  

4. Σεμινάρια επαναπιστοποίησης γνώσεων 75 ωρών για όσους εκ των ασφαλιστών έχει 

παρέλθει  η πενταετία, (Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 

45/21.11.2014).  

5. Εκτύπωση taxis από την οποία να προκύπτει ότι δεν έχει γίνει διακοπή της 

ασφαλιστικής δραστηριότητας. 

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας τα 

λοιπά δικαιολογητικά όπως προβλέπονται στο Άρθρο 21 του Ν.4583/2018 ήτοι: 

 Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου γενικής χρήσης.  



 Πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι δεν έχει κατατεθεί σε βάρος του αίτηση για 

πτώχευση και αναγκαστική διαχείριση και ότι δεν έχει πτωχεύσει ούτε έχει τεθεί σε 

αναγκαστική διαχείριση ή, αν έχει πτωχεύσει, ότι έχει αποκατασταθεί. 

 Πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι δεν έχει υποβληθεί σε στερητική ή επικουρική 

δικαστική συμπαράσταση. 

Σε περίπτωση μη προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών, το Επιμελητήριο 

υποχρεούται να προβεί σε διαγραφή του φυσικού ή νομικού προσώπου από το ειδικό 

μητρώο ασφαλιστικών διαμεσολαβητών. 

 

 

Πληροφορίες: 

 

Αγρίνιο: Πασχέντη Ζωή 

Τηλ. 2641074552 

Email: zpasxedi@epimetol.gr  

 

Αμφιλοχία: Κατσούδα Έφη 

Τηλ.2642029075 

Email: amfilochia@epimetol.gr  

 

Βόνιτσα: Ντόβα Μαρία 

Τηλ.2643022836 

Email: vonitsa@epimetol.gr  

 

Μεσολόγγι: Στεφανάτου Όλγα 

Τηλ.2631024795 

Email: mesologgi@epimetol.gr  

 

Ναύπακτος: Αγγελή Ιωάννα 

Τηλ.2634026862 

Email: naupaktos@epimetol.gr . 

 

 

Υπενθύμιση Υποβολής Βεβαιώσεων Περαίωσης των Σεμιναρίων  

Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών  

 και Προσκόμισης Ασφάλισης της Επαγγελματικής Ευθύνης 

 

Καλούνται, όσοι εκ των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών έχουν κλείσει τον κύκλο σεμιναρίων 

επαναπιστοποίησης γνώσεων 75 ωρών της πρώτης πενταετίας (2015-2019), να 

προσκομίσουν στο Επιμελητήριο έως τις 31/03/2020 τις αντίστοιχες βεβαιώσεις περαίωσης.  

Καλούνται, οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές να προσκομίσουν στο Επιμελητήριο έως τις 

31/03/2020 Βεβαίωση ασφάλισης της επαγγελματικής αστικής ευθύνης, ή οποιαδήποτε 

άλλη ανάλογη εγγύηση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από επαγγελματική αμέλεια, ή 

βεβαίωση της ασφαλιστικής επιχείρησης επ’ ονόματι της οποίας ενεργείτε ή από την οποία 

έχετε εξουσιοδοτηθεί να ενεργείτε, από την οποία να προκύπτει ότι η εν λόγω ασφαλιστική 

επιχείρηση έχει αναλάβει πλήρως την επαγγελματική αστική ευθύνη για τις ενέργειές σας. 

Διευκρινίζουμε ότι, οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές από τούδε και στο εξής θα πρέπει να 

προσκομίζουν στο Επιμελητήριο εντός του πρώτου τριμήνου του έτους που έπεται της 

ολοκλήρωσης των σεμιναρίων επαναπιστοποίησης γνώσεων τους, τις αντίστοιχες 

βεβαιώσεις περαίωσης καθώς και ασφάλιση της επαγγελματικής αστικής ευθύνης ως 

προϋπόθεση διατήρησης της εγγραφής στο ειδικό μητρώο ασφαλιστικών διαμεσολαβητών 

(βλ. άρθρα 21 22 και 23, Ν.4583/2018).  
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Παρουσία του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη 

η πίτα της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 

 

Παρουσία του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Ιωάννη Τσακίρη 

πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 11.02.2020 η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας 

της  Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου - 

Ηπείρου και Ιονίων Νήσων, στα γραφεία της εταιρείας, ενώ προηγήθηκε συνεδρίαση του 

Δ.Σ.  με παρουσία προέδρων των  δεκαέξι (16) Επιμελητηρίων από τις 4 περιφέρειες (Δυτ. 

Ελλάδα, Πελοπόννησο, Ήπειρο και Ιόνια νησιά) και του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, 

Νεκτάριου Φαρμάκη. 

 

O πρόεδρος του Δ.Σ. της Διαχειριστικής και πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Πλάτωνας 

Μαρλαφέκας, τόνισε στον Υφυπουργό την ανάγκη προκήρυξης νέων δράσεων, σωστά 

στοχευμένων ώστε να ενισχυθεί πραγματικά η δυναμική της αγοράς, ενώ παράλληλα έκανε 

λόγο για την ανάγκη ενοποίησης της εγχώριας τοπικής παραγωγής με τον τουριστικό κλάδο, 

όπου παρά την ανάπτυξη του κλάδου, δεν υπάρχει το αντίστοιχο αποτύπωμα στις τοπικές 

παραγωγικές επιχειρήσεις. 

 

Η Διευθύντρια κα Μάγδα Πετροπούλου ενημέρωσε πλήρως τον Υφυπουργό για την πορεία 

εξέλιξης όλων των προγραμμάτων, καθώς επίσης κατέθεσε και πλαίσιο προτάσεων προς 

επιτάχυνση των διαδικασιών για την απορρόφηση, αλλά και τους τομείς που πρέπει να 

ενισχυθούν. 

 

Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έθεσαν στον Υφυπουργό αρκετά από τα θέματα 

που απασχολούν τους επιχειρηματίες της περιοχής. 

 

Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός έκανε σαφές πως στόχος είναι η καλύτερη δυνατή 

απορρόφηση του ΕΣΠΑ και ως το τέλος του 2023 να μην χαθούν εις βάρος της ανάπτυξης 

της χώρας . Επ’ αυτού ανέφερε πως ο σχεδιασμός των νέων δράσεων γίνεται με γνώμονα 

την απλοποίηση των διαδικασιών, κάτι για το οποίο ζήτησε προτάσεις από τα μέλη του 

ΔΣ και τους φορείς. Αναφορικά με την στόχευση των νέων δράσεων για Μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις ο κ. Τσακίρης τόνισε πως θα είναι λίγες αλλά εμβληματικές, καλύπτοντας  ένα 

ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, με την κύρια δράση να αφορά την ανανέωση και αναβάθμιση 

εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου ψηφιακού, τεχνικού και παγίου εξοπλισμού. 

 

 

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας υιοθετεί το Ψήφισμα της Συντονιστικής 

Επιτροπής Φορέων Αιτωλοακαρνανίας Κατά της Εκτροπής του Αχελώου Ποταμού 

στη Θεσσαλία. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου που συνήλθε στις 10.02.2020 στην Ι.Π. 

Μεσολογγίου, ομόφωνα υιοθέτησε το Ψήφισμα της Συντονιστικής Επιτροπής Φορέων 

Αιτωλοακαρνανίας Κατά της Εκτροπής του Αχελώου Ποταμού στη Θεσσαλία. 

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας,  άλλωστε, συμμετέχει στη Συντονιστική Επιτροπή από 

της ιδρύσεώς της και θα είναι παρών σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται προκειμένου να 

αποτραπεί το “εγκληματικό” αυτό έργο.  

Καλεί τα μέλη του να ενεργοποιηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. 

 

Καλεί επίσης την Κυβέρνηση, να αναθεωρήσει τις  εξαγγελίες της περί υλοποίησης του 

φαραωνικού αυτού έργου, που θα έχει καταστροφικές συνέπειες στο περιβάλλον της 

Αιτωλοακαρνανίας και όχι μόνο, και να εφαρμόσει τις πολιτικές και τις παρεμβάσεις που 

υιοθετούν τα αναθεωρημένα σχέδια διαχείρισης, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην 



εξεύρεση διαχρονικών και αξιόπιστων λύσεων σε ότι αφορά την άρδευση των λεκανών 

απορροής Θεσσαλίας και Δυτικής Στερεάς Ελλάδος. 

 

 

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας υιοθετεί τις αποφάσεις της Ομοσπονδίας 

Επαγγελματιών-Βιοτεχνών-Εμπόρων Ακαρνανίας περί φιλοξενίας μεταναστών στον 

Άγριλο Αμφιλοχίας. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου που συνήλθε στις 10.02.2020 στην Ι.Π. 

Μεσολογγίου, ομόφωνα υιοθέτησε τις αποφάσεις της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών-

Βιοτεχνών-Εμπόρων Ακαρνανίας που εκφράζουν την αντίθεσή τους στη δημιουργία 

κέντρου φιλοξενίας και μετεγκατάστασης προσφύγων και μεταναστών, στo στρατόπεδο 

“Ψαρογιάννη” στον Άγριλο Αμφιλοχίας. 

 

Ξεκίνησε η αυτόματη καταχώρηση πράξεων στο ΓΕΜΗ. 

Επτά είδη πράξεων δημοσιότητας θα μπορούν πλέον οι επιχειρήσεις να καταχωρίζουν 

αυτομάτως στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, εξοικονομώντας έτσι χρόνο και χρήμα. Η 

μεταρρύθμιση αυτή προβλεπόταν στο άρθρο 102 του νόμου 4635/2019, τον περίφημο 

αναπτυξιακό νόμο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και ξεκινά να τίθεται τώρα 

σε εφαρμογή. Τούτο γίνεται σε συνεργασία με την Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης και 

Πληροφοριακών Συστημάτων ΓΕΜΗ και Υπηρεσίας Μιας Στάσης (ΥΜΣ) της Κεντρικής 

Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας. Οι αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις αφορούν πράξεις και 

στοιχεία εταιρειών που απαιτούν δημοσιότητα, χωρίς ωστόσο να υπόκεινται σε έλεγχο 

νομιμότητας. Η καταχώριση και δημοσίευση των εν λόγω πράξεων θα πραγματοποιείται 

αυτοματοποιημένα στο πληροφοριακό σύστημα του ΓΕΜΗ από τον ίδιο τον υπόχρεο, 

κάνοντας χρήση των κωδικών του πρόσβασης στο σύστημα (www.businessportal.gr). 

 

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Προκήρυξη Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 

Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων 2020 

 

 Στο πλαίσιο του Καν(ΕΕ) 1144/2014 σχετικά με Ενέργειες προβολής και προώθησης 

αγροτικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες δημοσιεύτηκε η πρόσκληση 

υποβολής προτάσεων (2020) /C/ 14-01-2020 με προθεσμία υποβολής έως 15-04-2020. 

Οι αιτήσεις για χρηματοδότηση υποβάλλονται απευθείας στον Εκτελεστικό Οργανισμό 

Καταναλωτών, Υγείας, Γεωργίας και Τροφίμων της ΕΕ (CHAFEA), ο οποίος είναι αρμόδιος 

για την αξιολόγηση και την έγκρισή τους. 

Τα «απλά» προγράμματα υποβάλλονται από έναν ή περισσότερους φορείς από την ίδια 

χώρα της ΕΕ. Τα «πολλαπλά» προγράμματα υποβάλλονται από τουλάχιστον δύο εθνικούς 

https://acci.us20.list-manage.com/track/click?u=e1bb33f7e1a69178b9d781b78&id=858975c899&e=f519702949


φορείς από τουλάχιστον δύο κράτη μέλη ή από μία ή περισσότερους ευρωπαϊκούς φορείς. Η 

συμμετοχή της Ε.Ε. στις επιλέξιμες δαπάνες είναι 70-80% (Ε.Ε.-Τρίτες Χώρες). Το υπόλοιπο 

ποσοστό καλύπτεται από τις προτείνουσες οργανώσεις. 

Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός για την ευρωπαϊκή πολιτική προώθησης του 2020, 

προβλέπει συνολικά 200,9 εκατ. ευρώ για προγράμματα προώθησης και ενημέρωσης. 

Στην ιστοσελίδα του CHAFEA, υπάρχει μια σειρά εργαλείων που βοηθούν τους υποψηφίους 

να υποβάλουν επιτυχώς τις προτάσεις τους 

Η πρόσκληση για τα απλά προγράμματα 

Η πρόσκληση για τα πολλαπλά προγράμματα 

Πληροφορίες: Τμήμα Εμπορικών Ροών και Προώθησης Προϊόντων, 

Δ/νση Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων, 

τηλ. επικοινωνίας: 210212-4039, 4375, 5472 

e-mail: akaldiri@minagric.gr , mdimopoulou@minagric.gr , eiatrou@minagric.gr . 

 

Σε τροχιά αναθεώρησης το ΕΣΠΑ 2014 - 2020.  

Σε τροχιά αναθεώρησης κινείται πλέον το ΕΣΠΑ 2014 - 2020, με την προετοιμασία για την 

υποβολή των αναθεωρημένων Περιφερειακών και Τομεακών Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων προς την Ε.Ε. να ανεβάζει ρυθμούς. Σε αυτό το πλαίσιο, αλλάζει η 

στρατηγική ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας μέσω του ΕΣΠΑ. Πρώτον, οι υφιστάμενες 

προσκλήσεις θα επιταχυνθούν και στόχος είναι μέχρι τότε να εξαλειφθούν όλες οι 

εκκρεμότητες από πλευράς του δημοσίου (ολοκλήρωση αξιολογήσεων και εντάξεων). Και 

δεύτερον, η δημοσίευση λίγων, αλλά εμβληματικών νέων προσκλήσεων για ΜμΕ, οι οποίες 

θα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. 

 

YΠ.ΑΝ: Αλλάζουν τα όρια για τις ενισχύσεις μέσω του Αναπτυξιακού νόμου. 

Αλλάζουν τα όρια των παρεχόμενων ενισχύσεων μέσω του αναπτυξιακού νόμου, με σημείο 

αναφοράς τον χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής, σύμφωνα με όσα προβλέπει 

τροπολογία που κατατέθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη Βουλή. Η 

τροπολογία με τις νέες αλλαγές στον αναπτυξιακό νόμο του 2016, κατατέθηκε στο σχέδιο 

νόμου για την κύρωση της από 24.12.2019 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΠΝΠ) 

«Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την αύξηση του ποσού του κοινωνικού μερίσματος για το έτος 

2019, την παράταση ισχύος του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών και την 

παράταση της προθεσμίας κατάργησης υποθηκοφυλακείων και κτηματολογικών γραφείων» 

(Α΄ 212). 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/chafea/agri/funding-opportunities/calls-for-proposals
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/nea/PROKIRIXEIS_2020/proskl_from_europe_apla070220.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/nea/PROKIRIXEIS_2020/proskl_from_europe_multi070220.pdf
mailto:akaldiri@minagric.gr
mailto:mdimopoulou@minagric.gr
mailto:eiatrou@minagric.gr


 
Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β Κύκλος)  

Εκδόθηκε η Απόφαση Ένταξης για επιπλέον 628 επιχειρηματικά σχέδια. 

Δείτε εδώ την Απόφαση. 

 

 

Σε εφαρμογή αυτόματος συμψηφισμός οφειλών κεντρικής διοίκησης –προμηθευτών. 

Σε εφαρμογή μπήκε από η διαδικασία εκκαθάρισης και πληρωμής από τους φορείς της 

κεντρικής διοίκησης σε προμηθευτές με το «Taxis 7», το οποίο αφορά τον αυτόματο 

συμψηφισμό οφειλών των φορέων της πρώτης με βεβαιωμένες οφειλές των δεύτερων που 

τηρεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Πριν από λίγες μέρες, η Γενική 

Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης σε συνεργασία με την 

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έθεσε σε λειτουργία τη διεπαφή «Taxis 7», με την 

οποία αυτοματοποιείται, ψηφιοποιείται και επιταχύνεται συνολικά η διαδικασία εκκαθάρισης 

και πληρωμής από τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης. 

 

Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων ρύθμισης οφειλών. 

Άνοιξε η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής 

στη πάγια ρύθμιση οφειλών σε 24 ή 48 δόσεις για όσους έχουν οφειλές στην Εφορία. Στη 

ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν οι βεβαιωμένες οφειλές σε εφορίες, ελεγκτικά κέντρα και 

τελωνεία υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση έως την 1η Νοεμβρίου 

2019. Οι φορολογούμενοι θα μπορούν να τακτοποιήσουν τακτικές οφειλές σε έως 24 δόσεις 

χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Για τις έκτακτες οφειλές θα υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια. 

 

5η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο 

πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης  

  

 

https://click.ml.mailersend.com/link/c/YT0xMzUwNzQyMDYwMDI1NTEzMjM5JmM9YTNyMSZlPTE0MTEwNyZiPTMxNjI4MDU1MCZkPWU4aTB2OGI=.Swqv0tjCiRUt-6TvLSiA5mtd19e0RvdAVEPuyk6vxR0
https://acci.us20.list-manage.com/track/click?u=e1bb33f7e1a69178b9d781b78&id=1e0b412811&e=f519702949
https://acci.us20.list-manage.com/track/click?u=e1bb33f7e1a69178b9d781b78&id=1e0b412811&e=f519702949


 

 

EU-Japan Centre - Διαδικτυακά Σεμινάρια Μαρτίου 2020. 

WEBINAR 150: CROSS CULTURAL ISSUES: COMMUNICATING EFFECTIVELY WITH 

JAPANESE PARTNERS (PART 1) 

Date: 03 March 2020 - Time: from 10:30 to 11:30 AM CET 

Registration deadline: Monday, 02 March 2020 

The webinar is targeted to EU companies seeking a fresh perspective on cross-cultural 

communication. 

For more information and to register: 

https://www.eubusinessinjapan.eu/library/event/webinar-150-cross-cultural-issues-

communicating-effectively-with-japanese-partners-part-1  

 

EPA HELPDESK WEBINAR 17: LEATHER AND FOOTWEAR PRODUCTS 

Date: 10 March 2020 - Time: from 10:30 to 11:30 AM CET 

Registration deadline: Monday, 09 March 2020 

The webinar is targeted to EU companies seeking to export leather and footwear products to 

Japan by taking advantage of the trade preferences offered by the EPA. 

For more information and to register: 

https://www.eubusinessinjapan.eu/library/event/epa-helpdesk-webinar-17-leather-and-

footwear-products 

 

WEBINAR 151: CROSS CULTURAL ISSUES: INFLUENCE DECISION MAKING 

PROCESSES IN JAPANESE ORGANISATIONS (PART 2) 

Date: 12 March 2020 - Time: from 10:30 to 11:30 AM CET 

Registration deadline: Wednesday, 11 March 2020 

The webinar is targeted to EU companies seeking a fresh perspective on how to navigate 

decision-making processes in collaborative arrangements with Japanese partners. 

For more information and to register: 

https://www.eubusinessinjapan.eu/library/event/webinar-151-cross-cultural-issues-influence-

decision-making-processes-in-japanese-organisations-part-2 

 

EPA HELPDESK WEBINAR 18: FORESTRY PRODUCTS 

Date: 17 March 2020 - Time: from 10:30 to 11:30 AM CET 

Registration deadline: Monday, 16 March 2020 

The webinar is targeted to EU companies seeking to export forestry products to Japan by 

taking advantage of the trade preferences offered by the EPA. 

For more information and to register: 

https://www.eubusinessinjapan.eu/library/event/epa-helpdesk-webinar-18-forestry-products 

 

How to register: 

- If you are already a member, please log in and then go to the webinar links to register to 

one or more webinars. 

- If you are not yet a member, you will first have to register as a member via: 

https://www.eubusinessinjapan.eu/user/register and then when your registration request is 

confirmed, please log in and go to the following links to register to the webinars. 

 

Costs: Free 

Should you be interested in attending these webinars, feel free to click on the following link: 

https://www.eubusinessinjapan.eu/events  

 

 

 

 

https://www.eubusinessinjapan.eu/library/event/webinar-150-cross-cultural-issues-communicating-effectively-with-japanese-partners-part-1
https://www.eubusinessinjapan.eu/library/event/webinar-150-cross-cultural-issues-communicating-effectively-with-japanese-partners-part-1
https://www.eubusinessinjapan.eu/library/event/epa-helpdesk-webinar-17-leather-and-footwear-products
https://www.eubusinessinjapan.eu/library/event/epa-helpdesk-webinar-17-leather-and-footwear-products
https://www.eubusinessinjapan.eu/library/event/webinar-151-cross-cultural-issues-influence-decision-making-processes-in-japanese-organisations-part-2
https://www.eubusinessinjapan.eu/library/event/webinar-151-cross-cultural-issues-influence-decision-making-processes-in-japanese-organisations-part-2
https://www.eubusinessinjapan.eu/library/event/epa-helpdesk-webinar-18-forestry-products
https://www.eubusinessinjapan.eu/user/register
https://www.eubusinessinjapan.eu/events


 



 
LAST WEEK! 

18th “World Edible oils” 

International Contest AVPA Paris-2020 

Register NOW 

 

 

 

 
 

 

 
 

W ELCO ME   

Hermes Expo International is a leading Trade Show and Exhibition networking company in 

America, promoting commerce, communications, and culture since 1992. 

Come explore, discover, and connect at the 29th Hermes Expo International with 

businesses and leaders from all over the world.  

Our trade shows feature businesses with an array of products and services as well as an 

educational component to help you stay up to date with emerging trends and business 

practices.  

Participating exhibitors will be available for you to meet with. Your network expansion starts 

now, with the Hermes Expo. Visit us at any one of our locations.  

 

 

 

https://3a9d0c48-985b-4b32-9bca-b6fa048418bd.filesusr.com/ugd/58172f_dcd9f254341146ccaa55d59978b949fb.pdf


 

 

Yachting Volos 

Θαλάσσιος Τουρισμός και Γαστρονομία 

 Η 1η έκθεση Yachting στο Βόλο είναι γεγονός! Η έκθεση  “ Yachting Volos : Θαλάσσιος 

Τουρισμός και Γαστρονομία” και θα πραγματοποιηθεί από 14 έως 17 Μάιου 

2020 στο λιμάνι του Βόλου. 

Διοργανώνετε από την εταιρία Mact Media Group . 

Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Θεσσαλίας . 

Βασικοί Υποστηρικτές τον Δήμο Βόλου και το Επιμελητήριο Μαγνησίας. 

Η έκθεση τέλη υπό την αιγίδα : Υπουργείου Τουρισμού ,  Υπουργείου Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής ,  Οργανισμός Λιμένος Βόλου ,  Ένωσης Πλοιοκτητών 

Επαγγελματικών Τουριστικών Σκαφών Θεσσαλίας <ΑΡΓΩ> ,  Ένωσης Ξενοδόχων 

Νομού Μαγνησίας ,  Σωματείου Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων και Γραφείων “Η 

Μαγνησία” και  Δικτύου Νησιωτικών Επιμελητηρίων της Ευρωπαϊκής 

Ένωση(INSULEUR)’’ 

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία όχι μόνο να επιβιβαστούν σε σκάφη, κάθε λογής, και να 

ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες είτε της απόκτησης ιδιόκτητου σκάφους, είτε ναύλωσης 

ενός επαγγελματικού σκάφους, με ή χωρίς πλήρωμα, να γνωρίσουν νέα προϊόντα , να 

γευθούν τοπικά προϊόντα και γεύσεις και να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις στα πλαίσια της 

εκθεσης που έχουν σκοπό την ανάδειξη της περιοχής. 

Στόχος μας είναι να αναδείξουμε το Yachting , τους επαγγελματίες και τον ιδιαίτερο τρόπο 

τουρισμού που μπορεί κάποιος να πραγματοποιήσει με το Yachting σε όλη τη πανέμορφη 

Ελλάδα. 

Είναι σημαντικό που η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στο λιμάνι του Βόλου καθώς θα συμβάλει 

στην ενίσχυση της προβολής της περιοχής αλλά και στην τόνωση της επιχειρηματικότητας.  

Επικοινωνήστε με την Mact Media Group για οποιαδήποτε πληροφορία στο 

2110129575 και στο email yachtingvolos@gmail.com  , site 

www.yachtingandgastronomyvolos.com  . 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:yachtingvolos@gmail.com
http://www.yachtingandgastronomyvolos.com/


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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