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ΘΔΜΑΣΑ  ΔΠΙΚΑΙΡΟΣΗΣΑ 
 
 

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

ε ζπλέρεηα ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ Δλδηάκεζνπ 

Φνξέα Γηαρείξηζεο Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

Αληαγσληζηηθφηεηα – Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Καηλνηνκία (ΔΠΑΝΔΚ 2014-2020) , πνπ έβαιε 

ρψξα ηελ Παξαζθεπή 20 Μαΐνπ 2016 κεηαμχ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη 

Σνπξηζκνχ θαη ηνπ ΔΦΔΠΑΔ , ε Γηαρεηξηζηηθή Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ σο εηαίξνο 

ηνπ ΔΦΔΠΑΔ,  κε γεσγξαθηθή αξκνδηφηεηα ηηο πεξηθέξεηεο, Γπηηθήο Διιάδνο, 

Πεινπνλλήζνπ, Ηπείξνπ & Ινλίσλ Νήζσλ, αλαιακβάλεη θαηαξρήλ ηε δηαρείξηζε ηεζζάξσλ 

πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑΝΔΚ πνπ έρνπλ ήδε πξνθεξπρζεί. 

Πην ζπγθεθξηκέλα πξφθεηηαη γηα ηα πξνγξάκκαηα: 

Α) Δλίζρπζε ηεο απηναπαζρόιεζεο πηπρηνύρσλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο , Β) 

Νενθπήο Δπηρεηξεκαηηθόηεηα , γηα ηα νπνία ε ειεθηξνληθή ππνβνιή επηρεηξεκαηηθψλ 

ζρεδίσλ έρεη ιήμεη, θαζψο θαη ηα Γ) Δλίζρπζε Σνπξηζηηθώλ ΜΜΔ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκό 

ηνπο θαη ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ θαη Γ) Αλαβάζκηζε 

πνιύ κηθξώλ & κηθξώλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο ζηηο 

λέεο αγνξέο , φπνπ ε ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ιήγεη ζηηο 6 & 9 

Ινπλίνπ αληίζηνηρα. 

Δθηηκάηαη φηη ην αληηθείκελν δηαρείξηζεο ηνπ θνξέα ζα απμεζεί ζεκαληηθά ζηελ πνξεία, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πθηζηάκελεο αλαπηπμηαθέο αλαγθαηφηεηεο. 

 



 

εκεηψλεηαη φηη ν ΔΦΔΠΑΔ, ζην πιαίζην δηαρείξηζεο ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑΝΔΚ, ζα 

ζπλεξγαζηεί κε ηελ Έλσζε πλεηαηξηζηηθψλ Σξαπεδψλ Διιάδνο (ΔΣΔ), κε ηελ νπνία 

ζπλεξγάζηεθε κε επηηπρία θαη θαηά ηελ πξνεγνχκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν. Η ζχκβαζε 

ζπλεξγαζίαο πνπ ππεγξάθε κεηαμχ ΔΦΔΠΑΔ θαη ηεο Έλσζεο πλεηαηξηζηηθώλ 

Σξαπεδώλ Διιάδαο θ. Νίθνπ Μπξηάθε πξνβιέπεη : 

 Παξνρή ζηνλ ΔΦΔΠΑΔ ησλ αλαγθαίσλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ εγγπεηηθψλ 

επηζηνιψλ (θαιήο εθηέιεζεο, πξνθαηαβνιψλ γηα ρξεκαηνδνηήζεηο δηθαηνχρσλ, 

πξνθαηαβνιψλ γηα άληιεζε ιεηηνπξγηθψλ πφξσλ). 

 Σήξεζε ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ ηνπ ΔΦΔΠΑΔ γηα ρξεκαηνδφηεζε δηθαηνχρσλ θαη 

δηαηήξεζε ιεηηνπξγηθψλ πφξσλ. 

Σν πιήξεο ελεκεξσηηθφ πιηθφ ησλ πξνγξακκάησλ έρεη αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

Γηαρεηξηζηηθήο Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ diaxeiristiki.gr , ζηηο ηζηνζειίδεο ηεο ΔΤΓ 

ΔΠΑΝΔΚ antagonistikotita.gr, ηνπ ΔΠΑ espa.gr, ηνπ ΔΦΔΠΑΔ efepae.gr  ζηα θνηλσληθά 

δίθηπα ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ     

 
 
  

Θέκα: «πκκεηνρή ζηελ Αλαπηπμηαθή Έθζεζε Τπεξεζηώλ θαη Πξντόλησλ 
 Γήκνπ Ιεξάο Πόιεσο Μεζνινγγίνπ 

8 – 11 Ινπιίνπ 2016» 
 

 
Αγαπεηέ πλάδειθε , 

Σν Δπηκειεηήξην Αηησιναθαξλαλίαο ζε ζπλεξγαζία κε ην Γήκν Ιεξάο Πφιεσο 

Μεζνινγγίνπ, ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο, ηνπο Γήκνπο Αγξηλίνπ θαη Ναππάθηνπ, ηνλ 

Δκπνξνβηνκεραληθφ χιινγν Μεζνινγγίνπ θαη ηελ Αηησιηθή Αλαπηπμηαθή Α.Δ., θφληξα ζηηο 

αληημνφηεηεο θαη ην αξλεηηθφ θιίκα ηεο επνρήο, απνθάζηζαλ γηα αθφκε κηα θνξά  λα 

ζηεξίμνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ηνπ ηφπνπ ζπλδηνξγαλψλνληαο ηελ «Αλαπηπμηαθή 

Έθζεζε Τπεξεζηώλ θαη Πξντόλησλ Γήκνπ Ιεξάο Πόιεσο Μεζνινγγίνπ» πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί από ηελ Παξαζθεπή  8 Ινπιίνπ έσο ηε Γεπηέξα 11 Ινπιίνπ 2016 ζην 

ρώξν ηνπ Ληκαληνύ  Μεζνινγγίνπ. 

Σν Δπηκειεηήξην Αηησιναθαξλαλίαο ΔΠΙΜΔΝΔΙ ΔΛΛΗΝΙΚΑ & ΣΟΠΙΚΑ ζηεξίδνληαο 

έκπξαθηα ηνλ ζεκαληηθφηαην απηφ εθζεζηαθφ ζεζκφ, ηελ αλάπηπμε ηνπ ηφπνπ καο θαη ηηο 

επηρεηξήζεηο ηνπ Ννκνχ καο ζέηνληαο σο ΒΑΙΚΟ ζθνπφ ηεο Έθζεζεο ηελ αλάδεημε ησλ 

πνηνηηθψλ πιενλεθηεκάησλ πνπ πξνζθέξνπλ νη ηνπηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηα πξντφληα  ηνπο, 

ηε δηεχξπλζε ησλ εκπνξηθψλ δηαζπλδέζεσλ θαη ηελ θαηαμίσζε ηνπο ζηε ζπλείδεζε ηνπ 

Αηησιναθαξλάλα θαηαλαισηή θαη φρη κφλν.  

Βαζηθνί ζηφρνη ηεο έθζεζεο είλαη :  

1. Η αλάδεημε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαγσγή θαη κε ηελ πψιεζε παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ. 

2. Η αλάδεημε θαη ε πξνβνιή ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ηφπνπ καο θαη φρη 

κφλν. 
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3. Η εμσζηξέθεηα ησλ πξντφλησλ ζε φιε ηε ρψξα θαη ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ. 

4. Η ηφλσζε ηεο αγνξάο. 

5. Η αχμεζε ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο θαη ε πξνβνιή ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηεο 

Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδνο. 

6. Η γλσξηκία θαη ε επηθνηλσλία φισλ ησλ επηρεηξεκαηηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο καο κε ζηφρν 

ηελ ζπλέξγεηα δξάζεσλ θαη πηζαλψλ clusters. 

7. Να δνζεί ε δπλαηφηεηα ζε θάζε επηζθέπηε επαγγεικαηία θαη ηδηψηε λα γεπηεί απφ 

θνληά ηα πξντφληα ηνπ Ννκνχ, λα ελεκεξσζεί αλαιπηηθά γηα ηα ζπγθξηηηθά 

πιενλεθηήκαηα ηνπο,  γλσξίδνληαο ηνπο ίδηνπο ηνπο παξαγσγνχο θαη λα αηζζαλζεί 

κέξνο ηεο παξάδνζεο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπ ηφπνπ καο.   

 

Καηαλνψληαο ηελ δχζθνιε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηε αγνξά, ζα ζέιακε 

λα ζαο ελεκεξψζνπκε φηη ε ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ζα θπκαλζεί ζε ρακειά επίπεδα. αο 

επηζπλάπηνπκε ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ζηελ «Αλαπηπμηαθή Έθζεζε Τπεξεζηώλ θαη 

Πξντόλησλ Γήκνπ Ιεξάο Πόιεσο Μεζνινγγίνπ» επειπηζηψληαο ζηελ άκεζε αληαπφθξηζε 

θαη ζπκκεηνρή ζαο. 

 Γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηελ Έθζεζε, επηθνηλσλήζηε κε ηελ θα. 

Κσλζηαληαθόπνπινπ ζην 2631025561 & 6972641000 ή ζην e-mail: 

expomes2016@gmail.com. 

Γηα φινπο ηνπο αλσηέξνπο ιφγνπο αιιά θαη ζε κηα πξνζπάζεηα ηφλσζεο ηεο αγνξάο, 

θφληξα ζηεο νηθνλνκηθέο ζπγθπξίεο ηεο επνρήο, ζεσξνχκε ηελ ζπκκεηνρή φισλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπ Ννκνχ απαξαίηεηε αλ φρη επηβεβιεκέλε. 

 

 

Με ζπλαδειθηθνύο ραηξεηηζκνύο 

Ο Πξόεδξνο 

Παλαγηώηεο Α. Σζηρξηηδήο 
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ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

ζην Δθζεζηαθό πεξίπηεξν ηνπ 

Δπηκειεηεξίνπ Αηησιναθαξλαλίαο θαη ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ 

 ζηελ 81η ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Σν Δπηκειεηήξην Αηησιναθαξλαλίαο, δίλνληαο ζπλέρεηα ζηηο δξάζεηο εμσζηξέθεηαο θαη 

ζηνρεχνληαο ζηελ  δπλακηθή παξνπζία ησλ Αηησιναθαξλαληθψλ επηρεηξήζεσλ & πξντφλησλ 

ζπκκεηέρεη, ζην Δθζεζηαθφ πεξίπηεξν ηεο ΚΔΔ, ζηελ 81η ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. 

 

ηελ θεηηλή 81ε ΓΔΘ, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηηο 10 έσο ηηο 18 επηεκβξίνπ, 

Σηκψκελε Υψξα ζα είλαη ε Ρσζία, ε νπνία ζα θαηαιάβεη κε ηηο επηρεηξήζεηο ηεο εθζεζηαθφ 

ρψξν 3.000 η.κ. Υψξνο ν νπνίνο γεηηνλεχεη κε ην ρψξν ζηνλ νπνίν ζα εθζέηνπλ ηα πξντφληα 

ηνπο νη Αηησιναθαξλαληθέο επηρεηξήζεηο, γεγνλφο πνπ απνηειεί κηα πξψηεο ηάμεσο επθαηξία 

γηα ηελ δηνξγάλσζε επηρεηξεκαηηθψλ ζπλαληήζεσλ θαη αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθψλ 

ζπλεξγαζηψλ.  

 

Όινη νη επηρεηξεκαηίεο, κέιε ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Αηησιναθαξλαλίαο,  πνπ ζέινπλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ εθζέηνληαο ηα πξντφληα ηνπο ζηελ 81η ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 

παξαθαινχληαη λα επηθνηλσλήζνπλ θαη λα εθδειψζνπλ ην ελδηαθέξσλ ηνπο έσο ηεο 03 

Ινπλίνπ 2016, ζηνλ ηνλ θν. Ρφκπνια Γεψξγην, ππεχζπλν ζπκκεηνρήο ζηελ έθζεζε,   

ζην Σει: (+30) 26410 – 74531. 

 

 

 

Πξέζβεο ησλ Σνπηθώλ Πξντόλησλ Αξηζηείαο  

ην Δπηκειεηήξην Αηησιναθαξλαλίαο 

 

πκκεηνρή ζηε ζπνπδαία 31ε Regata Μπξίληηδη – Κέξθπξα 

 

ε κηα αθφκε δξάζε πξνψζεζεο ηνπηθψλ πξντφλησλ αξηζηείαο ζα ιάβεη κέξνο ην 

Δπηκειεηήξην Αηησιναθαξλαλίαο ζην Μπξίληηδη ηεο Ιηαιίαο ζηηο 05 & 06 Ινπλίνπ 2016,  ζηα 

πιαίζηα ηεο  31εο Regata Μπξίληηδη – Κέξθπξα.  

Η 31ε Regata Μπξίληηδη – Κέξθπξα απνηειεί ην κεγαιχηεξν αζιεηηθφ θαη  ηνπξηζηηθφ γεγνλφο 

πνπ ιακβάλεη ρψξα ηελ θαινθαηξηλή πεξίνδν ζε νιφθιεξε ηελ Αδξηαηηθή θαη ην Ιφλην. 

Απνηειεί πφιν έιμεο γηα εθαηνληάδεο ηζηηνπιντθά πιεξψκαηα πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζηνλ 

αγψλα απφ φια ηα θξάηε ηεο Αδξηαηηθήο & ηνπ Ινλίνπ θαζψο θαη γηα ρηιηάδεο ηνπξίζηεο απφ 

φιε ηελ Ιηαιία.   

Σν Δπηκειεηήξην Αηησιναθαξλαλίαο, σο κέινο ηεο Assonautica Mediterannea, ζηα πιαίζηα 

ηεο δξάζεο Villagio Assonautica  Cambusa Mediterannea (Σν ρσξηφ ηεο Assonautica), ζα 

ζπκκεηάζρεη  θαη ζα εθζέζεη ηα Σνπηθά Πξντφληα Αξηζηείαο , αλαδεηθλχνληαο ηελ πινχζηα 

πνηθηιία,  ηελ δηαηξνθηθή αμία θαη ηελ πςειή πνηφηεηα ησλ  πξντφλησλ  πνπ παξάγνληαη θαη 

ηππνπνηνχληαη  ζην λφκν Αηησιναθαξλαλίαο.  

Όιεο νη επηρεηξήζεηο κέιε καο πνπ ελδηαθέξνληαη λα ζπκκεηάζρνπλ κε ηα πξντφληα ηνπο, 

παξαθαινχληαη λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηνλ θ. Ρφκπνια Γεψξγην, ππεχζπλν ζπκκεηνρήο ζηελ 

έθζεζε,  ζην ηει: (+30)26410 – 74531. 

 

 

 



 

Νέεο πξσηνβνπιίεο γηα ελδπλάκσζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο ηνπ ΤΠΔΞ κε 

ηηο εμσζηξεθείο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο 

 

Σν Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ, κέζσ ηεο αξκφδηαο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γηεζλψλ Οηθνλνκηθψλ 

ρέζεσλ, πξνσζεί θαη πξνβάιιεη  ηηο πξνζπάζεηεο θαη ηηο θαηλνηφκεο δξάζεηο ησλ ειιεληθψλ 

θνξέσλ θαη επηρεηξήζεσλ, πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ επέθηαζε ησλ εμαγσγψλ ηεο ρψξαο.  

Οη εμσζηξεθείο θνξείο θαη επηρεηξήζεηο ζα πξνζθιεζνχλ λα ππνβάιινπλ ζηελ αξκφδηα 

Γηεχζπλζε Β8 ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ηιρ πποηάζειρ ηοςρ, αλλά και ηιρ ιδέερ ηοςρ, κε 

ζθνπφ ηελ διάσςζη αςηήρ ηηρ γνώζηρ, πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ πξνψζεζε ησλ ειιεληθψλ 

εμαγσγψλ θάζε ελδηαθεξφκελεο επηρείξεζεο, ζην εμσηεξηθφ.  

Η παξνχζα πξσηνβνπιία  εηζάγεη ηελ αλάγθε ηεο ζπλερνχο επηθνηλσλίαο-ζπλεξγαζίαο ησλ 

θνξέσλ ηεο Κπβέξλεζεο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ πνιηηηθή ηεο εμσζηξέθεηαο, ηφζν κε φινπο 

ηνπο ζπιινγηθνχο θνξείο ηεο ρψξαο, φζν θαη κε ηελ κεκνλσκέλε επηρείξεζε. 

ηφρνο ηεο πξσηνβνπιίαο είλαη ε δηεχξπλζε θαη ελδπλάκσζε ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ φισλ 

ησλ ελδηαθεξνκέλσλ εμσζηξεθψλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη ε δεκηνπξγία πξνυπνζέζεσλ 

αλάπηπμεο λέσλ θπβεξλεηηθψλ πνιηηηθψλ. 

Οη πξνηάζεηο πνπ ζα ππνβάιινληαη ζα αμηνινγνχληαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ, κε ζθνπφ ηελ θνηλνπνίεζή ηνπο ζηνπο εμαγσγείο ηεο ρψξαο, κέζσ ηεο 

ειεθηξνληθήο ζειίδαο ηνπ ΤΠΔΞ. Η δεκνζίεπζε ησλ πξνηάζεσλ - ηδεψλ δελ ζπλεπάγεηαη θαη 

ηελ πηνζέηεζε ηνπο απφ ην Τπνπξγείν, ην νπνίν νπδεκία επζχλε θέξεη έλαληη νηνπδήπνηε 

ηξίηνπ. Η ιεπηνκεξήο δηαδηθαζία έρεη αλαξηεζεί ζην agora.mfa.gr. (link γηα ην AGORA) 

Τπελζπκίδνπκε φηη ε παξαπάλσ δξάζε εληάζζεηαη ζην πξνγξακκαηηζκφ ηνπ ΤΠΔΞ γηα ηελ 

ζηήξημε ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ πξνζέιθπζε μέλσλ 

επελδχζεσλ 

 

 

 

Αθηηλνγξαθία ηνπ λένπ αλαπηπμηαθνύ λνκνζρεδίνπ γηα έληαμε επελδύζεσλ 

Ο νέορ αναπηςξιακόρ ειζάγει έξι βαζικέρ μοπθέρ ενιζσύζεων, αλλά και ζςνδςαζμό αςηών. 

ηαζεξφ θνξνινγηθφ ζπληειεζηή γηα 12 έηε θαη ηαρείεο δηαδηθαζίεο αδεηνδφηεζεο γηα ηηο 

κεγάιεο επελδχζεηο πξνβιέπεη ην ζρέδην ηνπ λένπ αλαπηπμηαθνχ λφκνπ πνπ ηέζεθε ζε 

δεκνζηφηεηα απφ ην ππνπξγείν Οηθνλνκίαο. ην πιαίζην εληζρχζεσλ ηνπ λένπ λφκνπ 

θπξηαξρεί ην θίλεηξν ησλ θνξναπαιιαγψλ θαη αθνινπζνχλ νη άκεζεο ρξεκαηνδνηηθέο 

εληζρχζεηο. 

ηφρνο ηνπ λένπ λφκνπ είλαη ε δεκηνπξγία θαηλνηφκσλ, εμσζηξεθψλ, δπλακηθψλ-βηψζηκσλ 

επηρεηξήζεσλ, ε ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο, κε έκθαζε ζην εθπαηδεπκέλν αλζξψπηλν 

δπλακηθφ θαη ε αχμεζε ηεο εγρψξηαο πξνζηηζέκελεο αμίαο. 

Ωζηφζν, ηδηαίηεξε αλαθνξά γίλεηαη ζηελ ελίζρπζε ησλ επηρεηξήζεσλ Σερλνινγίαο 

Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ θαη ηεο αγξνδηαηξνθηθήο αιπζίδαο. 

Γηα λα ππαρζεί κία επηρείξεζε ζηα θίλεηξα ηνπ λένπ αλαπηπμηαθνχ λφκνπ, ην ειάρηζην χςνο 

ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ζα πξέπεη λα είλαη: α) γηα κεγάιεο επηρεηξήζεηο ζην πνζφ ησλ 

500.000 επξψ, β) γηα κεζαίεο επηρεηξήζεηο, ζπλεηαηξηζκνχο θαη γηα ζρεκαηηζκνχο ζπλέξγεηαο 

θαη δηθηχσζεο (ζπζηάδεο-clusters) ζην πνζφ ησλ 250.000 επξψ, γ) γηα πνιχ κηθξέο θαη 

κηθξέο επηρεηξήζεηο ζην πνζφ ησλ 150.000 επξψ θαη δ) γηα ηηο θνηλσληθέο ζπλεηαηξηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο (ΚνηλΔπ) ηνπ N. 4019/2011 ζην πνζφ 100.000 επξψ. 

http://agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=RESOURCE&cresrc=1416&cnode=115&cuser=7DF573CD-7F32-4C6C-A0A6-F0ED2CDB60AB


Ο νέορ αναπηςξιακόρ ειζάγει έξι βαζικέρ μοπθέρ ενιζσύζευν, αλλά και ζςνδςαζμό 

αςηών. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ην ζπλνιηθφ επηιέμηκν θφζηνο ηεο επέλδπζεο ππεξβαίλεη ηα 20 εθαη. 

επξψ θαη ην επελδπηηθφ ζρέδην δεκηνπξγεί ηνπιάρηζηνλ δχν ζέζεηο εξγαζίαο αλά έλα (1) εθαη. 

επξψ επηιέμηκνπ θφζηνπο επέλδπζεο, ηφηε πιένλ ησλ άιισλ εληζρχζεσλ πξνβιέπεηαη θαη ε 

ζηαζεξνπνίεζε ηνπ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή γηα 12 έηε, ελψ αλ ν ζπληειεζηήο κεησζεί ηφηε 

ζα εθαξκφδεηαη ν κεησκέλνο. 

ε φ,ηη αθνξά ηα θνξνινγηθά θίλεηξα, απηά ζπλίζηαληαη ζηελ απαιιαγή απφ ηελ θαηαβνιή 

θφξνπ εηζνδήκαηνο επί ησλ πξαγκαηνπνηνχκελσλ πξν θφξνπ θεξδψλ, ηα νπνία 

πξνθχπηνπλ κε βάζε ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία, απφ ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

επηρείξεζεο, αθαηξνπκέλνπ ηνπ θφξνπ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή λνκηθήο νληφηεηαο πνπ 

αλαινγεί ζηα θέξδε πνπ δηαλέκνληαη ή αλαιακβάλνληαη απφ ηνπο εηαίξνπο. 

Σν πνζφ ηεο θνξνινγηθήο απαιιαγήο ππνινγίδεηαη σο πνζνζηφ επί ηεο αμίαο ησλ 

επηιέμηκσλ δαπαλψλ ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ή θαη ηεο αμίαο ηνπ θαηλνχξγηνπ 

κεραλνινγηθνχ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ πνπ απνθηάηαη κε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε θαη 

ζπληζηά ηζφπνζν απνζεκαηηθφ. 

Σν δηθαίσκα έλαξμεο ρξήζεο ηεο σθέιεηαο ηνπ θηλήηξνπ ηεο θνξνινγηθήο απαιιαγήο 

ζεκειηψλεηαη κε ηελ πηζηνπνίεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ 50% ηνπ θφζηνπο ηνπ επελδπηηθνχ 

ζρεδίνπ απφ ην αξκφδην φξγαλν ειέγρνπ θαη κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο πξνεγνχκελεο 

θάιπςεο απφ ηελ επηρείξεζε ηνπ ζπλφινπ ηεο ίδηαο ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν 

ζηελ απφθαζε ππαγσγήο ρξεκαηνδνηηθφ ζρήκα. 

Η επηρείξεζε κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ην ζχλνιν ηεο δηθαηνχκελεο ελίζρπζεο ηεο θνξνινγηθήο 

απαιιαγήο εληφο 15 θνξνινγηθψλ εηψλ. 

Πέξαλ ηεο θνξναπαιιαγήο, ζηηο εληζρχζεηο ηνπ λένπ λφκνπ πεξηιακβάλνληαη: 

* Δπηρνξήγεζε, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηε δσξεάλ παξνρή απφ ην Γεκφζην ρξεκαηηθνχ πνζνχ 

γηα ηελ θάιπςε ηκήκαηνο ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ θαη 

πξνζδηνξίδεηαη σο πνζνζηφ απηψλ. 

* Δπηδφηεζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηελ θάιπςε απφ ην Γεκφζην 

ηκήκαηνο ησλ θαηαβαιιφκελσλ δφζεσλ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο πνπ ζπλάπηεηαη γηα ηελ 

απφθηεζε θαηλνχξγηνπ κεραλνινγηθνχ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ θαη πξνζδηνξίδεηαη σο 

πνζνζηφ επί ηεο αμίαο απφθηεζεο απηψλ πνπ εκπεξηέρεηαη ζηηο θαηαβαιιφκελεο δφζεηο. Η 

επηδφηεζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα επηά 7 έηε. 

* Δπηδφηεζε ηνπ θφζηνπο ηεο δεκηνπξγνχκελεο απαζρφιεζεο, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηελ 

θάιπςε απφ ην Γεκφζην ηνπ κηζζνινγηθνχ θφζηνπο ησλ λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ 

δεκηνπξγνχληαη θαη ζπλδένληαη κε ην επελδπηηθφ ζρέδην θαη νη νπνίεο δελ ιακβάλνπλ θακία 

άιιε θξαηηθή ελίζρπζε. 

* Υξεκαηνδφηεζε επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ κέζσ ηακείνπ ζπκκεηνρψλ, κε ηα εμήο είδε: α) 

ίδηα θεθάιαηα ή νηνλεί ίδηα θεθάιαηα, ή επελδπηηθή ρνξεγία γηα ηελ παξνρή επελδχζεσλ 

ρξεκαηνδφηεζεο επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ άκεζα ή έκκεζα ζε επηιέμηκεο επηρεηξήζεηο, β) 

δάλεηα γηα ηελ παξνρή επελδχζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ άκεζα ή 

έκκεζα ζε επηιέμηκεο επηρεηξήζεηο. 

 



 

Πεπιεσόμενο επενδςηικού ζσεδίος 

Σα επελδπηηθά ζρέδηα πνπ κπνξνχλ λα ππαρζνχλ ζηα θαζεζηψηα εληζρχζεσλ ηνπ λένπ 

αλαπηπμηαθνχ λφκνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ ηνλ ραξαθηήξα αξρηθήο επέλδπζεο θαη 

ζπγθεθξηκέλα λα πιεξνχλ κία απφ ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

α. δεκηνπξγία λέαο κνλάδαο, 

β. επέθηαζε ηεο δπλακηθφηεηαο πθηζηάκελεο κνλάδαο, 

γ. δηαθνξνπνίεζε ηεο παξαγσγήο κηαο κνλάδαο ζε πξντφληα ή ππεξεζίεο πνπ δελ έρνπλ 

παξαρζεί πνηέ ζε απηήλ, κε ηνλ φξν φηη νη επηιέμηκεο δαπάλεο ππεξβαίλνπλ ηνπιάρηζηνλ 

θαηά 200% ηε ινγηζηηθή αμία ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη εθ λένπ, 

φπσο έρεη θαηαγξαθεί ζην νηθνλνκηθφ έηνο πνπ πξνεγείηαη ηεο έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ ηνπ 

επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, 

δ. ζεκειηψδε αιιαγή ηνπ ζπλφινπ ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο πθηζηάκελεο κνλάδαο, κε 

ηνλ φξν φηη νη επηιέμηκεο δαπάλεο ππεξβαίλνπλ ηηο απνζβέζεηο ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ 

πνπ ζπλδένληαη κε ηε δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία πξφθεηηαη λα εθζπγρξνληζηεί, θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ ηξηψλ πξνεγνχκελσλ νηθνλνκηθψλ εηψλ, 

ε. απφθηεζε ηνπ ζπλφινπ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ, πνπ αλήθνπλ ζε επηρεηξεκαηηθή 

εγθαηάζηαζε πνπ έρεη θιείζεη θαη ε νπνία αγνξάδεηαη απφ επελδπηή πνπ δελ ζρεηίδεηαη κε 

ηνλ πσιεηή θαη απνθιείεη ηελ απιή εμαγνξά ησλ κεηνρψλ κηαο επηρείξεζεο. 

Ένηαζη και ύτορ ενιζσύζευν 

χκθσλα κε ην ζρέδην λφκνπ, νη κέγηζηεο εληάζεηο εληζρχζεσλ γηα ηηο επελδχζεηο 

πεξηθεξεηαθνχ ραξαθηήξα (εγθεθξηκέλα αλψηαηα φξηα πεξηθεξεηαθψλ εληζρχζεσλ) 

θαζνξίδνληαη απφ ηνλ εθάζηνηε ηζρχνληα Υάξηε Πεξηθεξεηαθψλ Δληζρχζεσλ (ΥΠΔ). 

Ωζηφζν, νη αλαθεξφκελεο ζηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο απμεκέλεο εληάζεηο εληζρχζεσλ 

ηνπ ΥΠΔ δελ ηζρχνπλ γηα επελδπηηθά ζρέδηα κε επηιέμηκεο δαπάλεο άλσ ησλ 50 εθαη. επξψ. 

Γηα ηα επελδπηηθά ζρέδηα κε επηιέμηκεο δαπάλεο άλσ ησλ 50 εθαη. επξψ (κεγάια επελδπηηθά 

ζρέδηα) ην αλψηαην πνζφ ελίζρπζεο πξνζδηνξίδεηαη σο εμήο: 

* γηα ην ηκήκα ηεο δαπάλεο κέρξη 50 εθαη. επξψ παξέρεηαη ην 100% ηεο αλψηαηεο 

επηηξεπφκελεο έληαζεο πεξηθεξεηαθήο ελίζρπζεο ζηελ νηθεία πεξηνρή, εμαηξνπκέλεο ηεο 

απμεκέλεο έληαζεο ελίζρπζεο γηα κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο (αλψηαην πεξηθεξεηαθφ φξην), 

* γηα ην ηκήκα ηεο δαπάλεο πνπ ππεξβαίλεη ηα 50 εθαη. επξψ θαη κέρξη 100 εθαη. επξψ 

παξέρεηαη ην 50% ηνπ αλψηαηνπ πεξηθεξεηαθνχ νξίνπ, 

* γηα ην γηα ην ηκήκα ηεο δαπάλεο πνπ ππεξβαίλεη ηα 100 εθαη. επξψ δελ παξέρεηαη θαλέλα 

πνζνζηφ ελίζρπζεο. 

Σνλίδεηαη φηη ην ζπλνιηθφ πνζφ ελίζρπζεο αλά ππνβαιιφκελν επελδπηηθφ ζρέδην δελ κπνξεί 

λα ππεξβεί ην πνζφ ησλ 5 εθαηνκκπξίσλ επξψ, εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζην εηδηθφ 

κέξνο ηνπ λνκνζρεδίνπ. 



Οη παξερφκελεο ζε θάζε θνξέα εληζρχζεηο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εληζρχζεσλ ζε 

ζπλεξγαδφκελεο ή ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο, δελ κπνξνχλ λα ππεξβνχλ ζσξεπηηθά ηα 10 

εθαη. επξψ γηα κεκνλσκέλε επηρείξεζε θαη ηα 20 εθαη. επξψ γηα ην ζχλνιν ησλ 

ζπλεξγαδφκελσλ ή ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ. 

 

Παξάηαζε ππνβνιήο αηηήζεσλ ρξεκαηνδόηεζεο επηρεηξεκαηηθώλ ζρεδίσλ γηα ηα 

πξνγξάκκαηα «Αλαβάζκηζε πνιύ κηθξώλ & κηθξώλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε 

ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο ζηηο λέεο αγνξέο» θαη «Δλίζρπζε Σνπξηζηηθώλ ΜΜΔ γηα ηνλ 

εθζπγρξνληζκό ηνπο θαη ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ» 

 

Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ αλαθνηλψλεη ηελ παξάηαζε ηεο 

πξνζεζκίαο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

ζρεδίσλ γηα ηηο δξάζεηο «Αλαβάζκηζε πνιχ κηθξψλ & κηθξψλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε 

ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο ζηηο λέεο αγνξέο» θαη «Δλίζρπζε Σνπξηζηηθψλ ΜΜΔ γηα ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ηνπο θαη ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ» ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθφηεηα, Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Καηλνηνκία 

(ΔΠΑλΔΚ) 2014-2020». 

Η ζεηηθή εμέιημε ηεο πνξείαο ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζηήξημεο θαη ε έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο γηα ην δεκφζην ρξένο, έρεη σο απνηέιεζκα ηε δηαξθψο 

απμαλφκελε εκπηζηνζχλε ζηηο αλαπηπμηαθέο πξννπηηθέο ηεο ρψξαο, θάηη ην νπνία 

αληαλαθιάηαη, κεηαμχ άιισλ, θαη ζηελ κεγάιε αχμεζε ηεο αληαπφθξηζεο ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ γηα ζπκκεηνρή ζηηο λέεο δξάζεηο ηνπ ΔΠΑ 2014-2020, πνπ παξαηεξείηαη 

ηηο ηειεπηαίεο εκέξεο. Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ έρεη δερηεί 

κεγάιν πιήζνο αηηεκάησλ απφ παξαγσγηθνχο θαη θνηλσληθνχο θνξείο αιιά θαη ππνςεθίνπο 

επελδπηέο γηα παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ. 

Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ε πξνζεζκία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο αηηήζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ γηα ηε δξάζε «Αλαβάζκηζε πνιχ κηθξψλ & κηθξψλ επηρεηξήζεσλ 

γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο ζηηο λέεο αγνξέο» ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκφ 78 

εθαη. επξψ ηνλ A θχθιν, παξαηείλεηαη κέρξη ηελ Πέκπηε 9 Ινπλίνπ 2016 θαη ψξα 17:00. 

Δπηπιένλ, ε ειεθηξνληθή ππνβνιή αηηήζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ 

γηα ηε δξάζε «Δλίζρπζε Σνπξηζηηθψλ ΜΜΔ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπο θαη ηελ πνηνηηθή 

αλαβάζκηζε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ» ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 70 εθαη. επξψ - ζε 

έλαλ κνλαδηθφ θχθιν γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ - παξαηείλεηαη κέρξη ηελ 

Γεπηέξα 6 Ινπλίνπ 2016 θαη ψξα 17:00. 

 

Σξία πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΑ ύςνπο 170 εθαη. γηα ηε βηνκεραληθή παξαγσγή. 

 

Με ηξία εηδηθά πξνγξάκκαηα, ζρεδηαζκέλα γηα ηελ ελίζρπζε ησλ κεηαπνηεηηθώλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ησλ επηρεηξεκαηηθώλ πάξθσλ ηνπηθήο εκβέιεηαο, ζπλνιηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ 170 εθαη. επξψ, εηζέξρεηαη ην ππνπξγείν Βηνκεραλίαο ζηε δηαδηθαζία 

αμηνπνίεζεο ησλ θνλδπιίσλ ηνπ λένπ ΔΠΑ.  



 

Όπσο γξάθεη ε Ναπηεκπνξηθή, ηα πξνγξάκκαηα απηά, πνπ απνηεινχλ πξνηάζεηο ηεο 

πθππνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ αξκφδηαο γηα ηε Βηνκεραλία Θενδψξαο 

Σδάθξε, βξίζθνληαη ζηε θάζε ηεο ηειηθήο ηνπο «σξίκαλζεο», θαζψο ηηο επφκελεο εκέξεο 

νινθιεξψλεηαη ε έγθξηζή ηνπο θαη εληφο ηνπ επφκελνπ ηξηκήλνπ αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί 

ηφζν ε πξνεηνηκαζία ησλ πξνζθιήζεσλ πξνο ηνπο δηθαηνχρνπο φζν θαη ε νξηζηηθνπνίεζε 

ησλ νδεγψλ εθαξκνγήο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ. Οη νξηζηηθέο πξνζθιήζεηο 

αλακέλεηαη λα εθδνζνχλ ην θζηλφπσξν.  

 

χκθσλα κε πιεξνθνξίεο, κε βάζε ηνλ πθηζηάκελν ζρεδηαζκφ, ν ζπλνιηθφο 

πξνυπνινγηζκφο ησλ πξνγξακκάησλ (δεκφζηα δαπάλε θαη ηδησηηθή ζπκκεηνρή) ζα θπκαλζεί 

ζηα 170 εθαηνκκχξηα επξψ ζε απηήλ ηε θάζε, απνηειψληαο έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ησλ 

δξάζεσλ ηνπ ΔΠΑΝΔΚ πνπ αξρίδνπλ θέηνο. 

  

Πξόγξακκα «ύγρξνλε Μεηαπνίεζε» 

Σν πξφγξακκα «χγρξνλε Μεηαπνίεζε» αθνξά ηε ρξεκαηνδφηεζε επηρεηξεκαηηθψλ 

ζρεδίσλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ θαη απνζθνπεί ζηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο κεηαπνηεηηθήο 

παξαγσγηθήο βάζεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο πξνο λέεο ή δηαθνξνπνηεκέλεο γξακκέο 

παξαγσγήο, πξντφληα θαη κεηαπνηεηηθέο ππεξεζίεο κε εμσζηξεθή πξνζαλαηνιηζκφ. 

Σα επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα ζα έρνπλ δηάξθεηα 36 κήλεο. 

Ωο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπ ζα πεξηιακβάλεη ηξεηο δηαθξηηέο επηινγέο γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

πνπ ζα θαηαζέζνπλ ζρεηηθέο αηηήζεηο ππαγσγήο ζην πξφγξακκα: 

* Μεηαπνηεηηθή δηαθνξνπνίεζε - παξαγσγηθόο κεηαζρεκαηηζκόο. Δπηιέμηκεο ζα είλαη 

ελέξγεηεο κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο παξαγσγηθήο βάζεο ησλ επηρεηξήζεσλ κε λέεο (ή θαη 

πηινηηθέο) παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο, λέα πξντφληα θαη εηζαγσγή ζηε δηαδηθαζία παξαγσγήο - 

δηάζεζήο ηνπο δηαδηθαζηψλ πςειήο ηερλνινγίαο θαη θαηλνηνκίαο. 

Δπίζεο ζα εληζρχνληαη δξαζηεξηφηεηεο αλάπηπμεο λέσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ κε 

έκθαζε ηελ θάιπςε άκεζσλ αλαγθψλ ηεο αγνξάο, φπσο επηρεηξεκαηηθψλ ζπλεξγαζηψλ - 

ζπλεξγεηψλ, θαζψο θαη αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο 

θαη δηάζεζεο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. 

* Φεθηαθή Βηνκεραλία. ηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε θαη ζηήξημε ςεθηνπνηεκέλσλ θαη επέιηθησλ 

γξακκψλ παξαγσγήο, θαζψο θαη ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη δηάζεζεο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. 

Πξνσζεί ηε ζπκκεηνρή επηρεηξήζεσλ ζε αιπζίδεο πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο, εηδηθά εάλ 

απηέο έρνπλ δηα-πεξηθεξεηαθή ή δηεζλή δηάζηαζε. 

* Δλεξγεηαθή απνηειεζκαηηθόηεηα γηα κκε. Δπηθεληξψλεηαη ζε ζέκαηα παξνρήο ζηήξημεο 

πξνο ηηο κκε γηα λα βειηηψζνπλ ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ηεο παξαγσγηθήο ηνπο δηαδηθαζίαο 

θαη λα πξνεηνηκαζηνχλ γηα ηελ εθαξκνγή κειινληηθψλ ελεξγεηαθψλ θνηλνηηθψλ πξνηχπσλ ζε 

ζέκαηα θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαηά ηελ παξαγσγή πξντφλησλ θαη ζπλαθψλ ππεξεζηψλ. 

Απνδέθηεο - δηθαηνύρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο: Η δξάζε ζρεδηάδεηαη γηα πθηζηάκελεο 

κεηαπνηεηηθέο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο κε πξνζσπηθφ 50-250 άηνκα, ή ππφ ζχζηαζε 

επηρεηξήζεηο, ζε επηιέμηκνπο ΚΑΓ ησλ ζηξαηεγηθψλ ηνκέσλ πξνηεξαηφηεηαο, θπξίσο ζε 

κεηαπνηεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο αιιά θαη ζε άιιεο ζρεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ν ηνκέαο 

ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. 



Πιαίζην ρξεκαηνδόηεζεο: Ο ζπλνιηθά εγθεθξηκέλνο πξνυπνινγηζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

αλέξρεηαη ζηα 100 εθαη. επξψ, κε ην 40% λα απνηειεί δεκφζηα δαπάλε. Ο επηιέμηκνο 

πξνυπνινγηζκφο ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ κπνξεί λα θπκαίλεηαη απφ 250.000 έσο 

3.000.000 επξψ. 

Σν πξφγξακκα ζα πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ Καλνληζκνχ ΔΚ 651/2014. Σα πνζνζηά πνπ 

νξίδνληαη απφ ηνλ Υάξηε Πεξηθεξεηαθψλ εληζρχζεσλ: Γηα κηθξέο: 30%-45% (αλάινγα κε ηελ 

Πεξηθέξεηα), γηα κεζαίεο: 20% - 35% (αλάινγα κε ηελ Πεξηθέξεηα).  

Σνκείο πξνηεξαηόηεηαο 

Σα ηξία πξψηα πξνγξάκκαηα γηα ηελ ειιεληθή κεηαπνίεζε πνπ ζρεδηάζηεθαλ απφ ην 

αξκφδην ππνπξγείν Βηνκεραλίαο εηδηθά γηα ηελ ελίζρπζε ησλ βηνκεραληθψλ θαη βηνηερληθψλ 

επηρεηξήζεσλ ηεο ρψξαο εληάζζνληαη ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αληαγσληζηηθφηεηα, 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Καηλνηνκία», ζην πιαίζην ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 01/01: 

«Αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθφηεηαο κε ηνκεαθέο πξνηεξαηφηεηεο». 

Σα δχν πξψηα πξνγξάκκαηα αθνξνχλ ηελ απεπζείαο ελίζρπζε επηρεηξήζεσλ γηα ηελ 

πινπνίεζε παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ. 

Σν ηξίην πξφγξακκα αθνξά ηε δεκηνπξγία νξγαλσκέλσλ ππνδνρέσλ γηα επηρεηξεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο κεηαπνίεζεο, δειαδή γηα πξψηε θνξά έπεηηα απφ πνιιά ρξφληα ην θξάηνο 

επελδχεη ρξήκαηα, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα γηα ηε δεκηνπξγία Βηνκεραληθψλ 

Πεξηνρψλ θαη Δπηρεηξεκαηηθψλ Πάξθσλ. 

Αλάπηπμε Δπηρεηξεκαηηθώλ Πάξθσλ Σνπηθήο Δκβέιεηαο 

Σν Πξφγξακκα κε ηίηιν «Αλάπηπμε Δπηρεηξεκαηηθψλ Πάξθσλ Σνπηθήο Δκβέιεηαο γηα ηε 

Μεηαπνίεζε θαη Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα» επηρεηξεί λα πξνζαλαηνιίζεη θαη θηλεηνπνηήζεη ηνπο 

επηρεηξεκαηηθνχο θνξείο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αλάπηπμεο θαη ιεηηνπξγίαο νξγαλσκέλσλ 

Δπηρεηξεκαηηθψλ Πάξθσλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο θαη νξηζκνχο ηνπ 

Ν.3982/2011. 

ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε δεκηνπξγία ζχγρξνλσλ επηρεηξεκαηηθψλ-βηνκεραληθψλ 

ππνδνκψλ θαη ππνδνκψλ logistics ζηηο πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο, νη νπνίεο αλακέλεηαη λα 

ζπκβάινπλ νπζηαζηηθά ζηηο ηνπηθέο νηθνλνκίεο. 

Παξάιιεια απνζθνπνχλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ πέξημ ή πιεζίνλ ησλ πεξηνρψλ απηψλ. Σα επηρεηξεκαηηθά 

ζρέδηα ζα έρνπλ δηάξθεηα 24 κήλεο. 

Οη επηιέμηκεο ελέξγεηεο θαη δαπάλεο ηνπ πξνγξάκκαηνο νξίδνληαη ζηελ ππ’ αξηζ. Φ/Α/15.3/ 

νηθ.3453/ 257/13-3-2013 (ΦΔΚ 702 Β) ΤΑ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ζέηεη ν 

Καλνληζκφο 651/2014 θαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ.3982/2011 αθνξνχλ 

ελδεηθηηθά: ηελ εθπφλεζε επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ, κειεηψλ θαη ζρεδίσλ ππνδνκψλ, πξάμεσλ 

εθαξκνγήο (φπνπ εθαξκφδνληαη), θαηαζθεπή έξγσλ ππνδνκήο θαη θνηλφρξεζησλ 

ππνζηεξηθηηθψλ θαη θνηλσθειψλ ππνδνκψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ, δηακφξθσζε 

πεξηβάιινληνο ρψξνπ, δαπάλεο γηα ειεθηξνκεραλνινγηθέο θαη ινηπέο εγθαηαζηάζεηο γηα 

θνηλέο ππεξεζίεο ησλ Δπηρεηξεκαηηθψλ Πάξθσλ, δαπάλεο ζηνλ εμνπιηζκφ ειεθηξνληθήο 

παξαθνινχζεζεο, έιεγρν δηαρείξηζεο ησλ ππνδνκψλ θαη ρξήζεο ζχγρξνλσλ ηερλνινγηθψλ 

ππνδνκψλ επηθνηλσληψλ θαη πιεξνθνξηθήο, δαπάλεο έξγσλ πδξνιεςίαο εληφο θαη εθηφο ησλ 

νξίσλ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ πάξθσλ θαη δαπάλεο ζχλδεζεο κε δίθηπα ελεξγεηαθά θαη 

ηειεπηθνηλσληαθά, δαπάλεο δεκηνπξγίαο marketplace γηα πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπ Δπηρεηξεκαηηθνχ Πάξθνπ, δαπάλεο έξγσλ επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο 



απνβιήησλ εληφο θαη εθηφο ησλ νξίσλ ηνπ ΔΠ, δαπάλεο γηα ηελ εμπγίαλζε ηνπ εδάθνπο απφ 

πξνεγνχκελε ξχπαλζε θαη απνθαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο, δαπάλεο έξγσλ εμσηεξηθψλ 

ππνδνκψλ θαη ζχλδεζεο κε νδηθνχο θαη ηπρφλ ζηδεξνδξνκηθνχο άμνλεο, δαπάλε θηήζεο γεο 

γηα πνζνζηφ κέρξη δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηνπ θφζηνπο ησλ ηερληθψλ έξγσλ. 

Σν πξφγξακκα ζα απεπζχλεηαη ζε θνξείο δηαρείξηζεο επηρεηξεκαηηθψλ πάξθσλ. Ο εθάζηνηε 

δπλεηηθφο δηθαηνχρνο ζα πξέπεη λα πιεξνί ηηο αθφινπζεο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο: 

Α) Να είλαη λνκηθφ πξφζσπν θαη λα απνηειεί Δηαηξεία Αλάπηπμεο Δπηρεηξεκαηηθνχ Πάξθνπ 

(ΔΑΝΔΠ), ζχκθσλα κε ηα άξζξα 41 θαη 45 ηνπ λ.3982/11, δειαδή λα απνηειεί λνκηθφ 

πξφζσπν πνπ έρεη ηε κνξθή αλψλπκεο εηαηξείαο ηνπ λ. 2190/1920 (Α’ 37) θαη αλαιακβάλεη 

ηε ζχληαμε θαη πινπνίεζε ηνπ Δπηρεηξεκαηηθνχ ρεδίνπ αλάπηπμεο θαη ηε δηνίθεζε θαη 

δηαρείξηζε ηνπ Δπηρεηξεκαηηθνχ Πάξθνπ κέρξη ηε κεηαβίβαζή ηεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ λ. 3982/11, θαη λα πιεξνί ελ γέλεη ηηο ινηπέο πξνυπνζέζεηο ηνπ Ν.3982/2011. 

Β) Να είλαη κηθξνκεζαία επηρείξεζε. Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

αλέξρεηαη ζε 40 εθαη. επξψ. Η δεκφζηα δαπάλε (ελδεηθηηθή) εθηηκάηαη φηη ζα αλέιζεη ζε 16 

εθαη. επξψ (αλάινγα κε ηελ πεξηθεξεηαθή θαηαλνκή ησλ πάξθσλ πνπ ζα ππνζηεξηρζνχλ θαη 

ηα άξζξα ηνπ ΔΚ651/2014 πνπ ζα εθαξκνζζνχλ). 

Δληφο ηνπ επφκελνπ ηξηκήλνπ αλακέλεηαη ε πξνεηνηκαζία ηεο πξφζθιεζεο πξνο ηνπο 

δηθαηνχρνπο θαη ε νξηζηηθνπνίεζε ηνπ νδεγνχ εθαξκνγήο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

Η νξηζηηθή πξφζθιεζε αλακέλεηαη λα εθδνζεί ην θζηλφπσξν. 

30 εθαη. γηα «πξάζηλεο» δξάζεηο 

Σν πξφγξακκα αθνξά ηε ρξεκαηνδφηεζε επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ λέσλ ή πθηζηάκελσλ 

κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή αμηνπνίεζε πγξψλ, ζηεξεψλ θαη 

αεξίσλ απνβιήησλ θαη απνξξηκκάησλ ηξίησλ, κε ζηφρν ηελ παξαγσγή θαη δηάζεζε πξψησλ 

πιψλ θαη ελδηάκεζσλ ή ηειηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο. 

Η δξάζε πξαθηηθά αθνξά ηε δεκηνπξγία πεξηβαιινληηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

πνπ αλακέλεηαη λα ζπκβάινπλ νπζηαζηηθά ζηελ θάιπςε ζεκαληηθψλ εζληθψλ θελψλ ηεο 

παξαγσγηθήο αιπζίδαο. 

Με ηελ εθαξκνγή ηεο δξάζεο ζα επηηεπρζεί ε δεκηνπξγία πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη εζληθνχ 

πινχηνπ κέζσ ηεο επηρεηξεκαηηθήο αμηνπνίεζεο ηνπ ηνκέα «πεξηβάιινλ», ν νπνίνο αθελφο 

απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ελλέα Δζληθνχο ηξαηεγηθνχο ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο ηνπ ΔΠΑΝΔΚ 

θαη αθεηέξνπ ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία αιπζίδσλ αμίαο θαη κε άιινπο ηνκείο 

πξνηεξαηφηεηαο, επηηπγράλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ νινθιεξσκέλε θαη αληαγσληζηηθή 

ζηήξημε ηνπ ζπλφινπ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη ζηνπο ζηξαηεγηθνχο 

ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο. 

Σα επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα ζα έρνπλ δηάξθεηα 36 κήλεο. 

Απνδέθηεο - δηθαηνχρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ελ δπλάκεη ην ζχλνιν ησλ νηθνλνκηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ππφ ηελ πξνυπφζεζε επελδπηηθνχ ζρεδίνπ πνπ εκπίπηεη ελδεηθηηθά ζηνπο 

αθφινπζνπο θσδηθνχο ΚΑΓ θαηά NACE 2008: 36, 37, 38, 39 θαζψο θαη νη θιάδνη 

20.59.59.01, 20.59.59.02. 



Ο ζπλνιηθά εγθεθξηκέλνο πξνυπνινγηζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο αλέξρεηαη ζηα 30 εθαη. επξψ, 

κε ην 50% λα απνηειεί δεκφζηα δαπάλε (15 εθαη.). Ο επηιέμηκνο πξνυπνινγηζκφο ησλ 

επελδπηηθψλ ζρεδίσλ κπνξεί λα θπκαίλεηαη απφ 250.000 έσο 2.500.000 επξψ. 

Σν πξφγξακκα ζα πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ Καλνληζκνχ ΔΚ 651/2014. Η δξάζε 

πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ Καλνληζκνχ ΔΚ 651/2014. Σα πνζνζηά θπκαίλνληαη απφ 35% 

κέρξη θαη 70% βάζεη ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ ΔΚ 651/2014, αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο 

επηρείξεζεο θαη ηελ Πεξηθέξεηα πνπ γίλεηαη ε επέλδπζε. 

 

 

Από ηνλ Ινύλην μεθηλάεη θαη πάιη ην «Δμνηθνλόκεζε Καη’ Οίθνλ» 

Σνλ πξνζερή Ινχλην επαλεθθηλείηαη ην πξφγξακκα «Δμνηθνλφκεζε Καη’ Οίθνλ», φπσο 

αλαθνίλσζε ν ππνπξγόο Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, Πάλνο θνπξιέηεο.. 

  

Όπσο είπε ν θ. θνπξιέηεο, «ην πξφγξακκα απηφ είλαη πνιχ πην εληζρπκέλν θαη ζα είκαζηε 

ζε ζέζε λα ην αλαθνηλψζνπκε θαη λα ην βάινπκε κπξνο κεηά ηνλ Ινχλην ηνπ ηξέρνληνο 

έηνπο».  

 

Ο ππνπξγφο ΠΔΝ, ζρνιηάδνληαο ηα θαθψο θείκελα ηνπ πξνεγνχκελνπ πξνγξάκκαηνο, 

ζεκείσζε φηη «αλ θαη θαηά γεληθή νκνινγία ήηαλ επηηπρεκέλν, βεβαίσο είρε γίλεη θαη κηα 

ςηινεμαπάηεζε ηνπ θφζκνπ δηφηη ελψ ηα ρξήκαηα είραλ ηειεηψζεη –ζεκεησηένλ ην 

πξφγξακκα ρξεκαηνδνηείην απφ ην πξνεγνχκελν ΔΠΑ- ππήξμαλ 40.000 άλζξσπνη νη 

νπνίνη έθαλαλ αηηήζεηο, ελψ γλψξηδαλ νη ηφηε δηνηθνχληεο φηη δελ πξφθεηηαη λα 

ηθαλνπνηεζνχλ».  

 

Δξσηεζείο γηαηί δελ έρεη μεθηλήζεη ην λέν «Δμνηθνλφκεζε Καη’ Οίθνλ» κέρξη ηψξα, ν 

ππνπξγφο εμήγεζε φηη απηφ ζπλέβε «δηφηη ε πξνεγνχκελε πνιηηηθή εγεζία δελ αζρνιήζεθε 

θαζφινπ κε ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λα επαλεθθηλήζεη απηφ ην πξφγξακκα θαη ηηο πξνυπνζέζεηο 

πνπ απαηηνχληαη γηα λα ρξεκαηνδνηεζεί. Δλψ δειαδή ππάξρνπλ ηα ιεθηά, έπξεπε λα είρε 

γίλεη κηα αλαζεψξεζε ηνπ ΚΔΝΑΚ, δειαδή ν θαλνληζκφο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θηεξίσλ. 

Απηφ δελ είρε γίλεη θαη είλαη αηξεζηκφηεηα γηα λα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ην λέν ΔΠΑ. Απηφ καο 

έρεη θαζπζηεξήζεη, σζηφζν νινθιεξψλεηαη». 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Γξάζεηο πξνώζεζεο ειιεληθώλ ηξνθίκσλ θαη νίλνπ ζηελ Ιαπσλία έσο Ινύιην 2016 

 

  

Καηεγνξίεο θεηκέλνπ 01. Σξφθηκα θαη γεσξγηθά πξντφληα γεληθά  02. Βηνινγηθά πξντφληα  03. 

Διαηφιαδν θαη ειηά  08. Οίλνο, νηλνπλεπκαηψδε, ρπκνί θαη λεξφ  Γηεζλείο - Σνπηθέο 

Δθζέζεηο  πλέδξηα - Ηκεξίδεο  Δθδειψζεηο Πξνψζεζεο Πξντφλησλ & 

Τπεξεζηψλ  Δπηρεηξεκαηηθέο Απνζηνιέο - πλαληήζεηο  07. Σππνπνηεκέλα ηξφθηκα 

Υψξα αλαθνξάο ΙΑΠΩΝΙΑ 

Γξάζεηο πξνψζεζεο ειιεληθψλ ηξνθίκσλ θαη νίλνπ ζηελ ηαπσληθή αγνξά έσο ηα κέζα 

Ινπιίνπ πνπ ζα πινπνηεζνχλ ή πινπνηνχληαη ήδε. 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο-δηεπθξηλήζεηο, κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κε ην Γξαθείν 

Ο.Δ.Τ. ζην Σφθπν ζην +81-3-34045853 34041195, email : ecocom-tokyo@mfa.gr - 

www.japan-greece-business.gr  

 

Λεηηνπξγία “ειεθηξνληθήο ππεξεζίαο κηαο ζηάζεο γηα εηζαγσγέο θαη εμαγσγέο” 

Tunisie Trade Net T.T.N. - www.tradenet.com.tn 

 

Τπνζηήξημε Δπελδπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ  Δλεκεξσηηθά δειηία - Δηδήζεηο  Γεληθέο 

Πιεξνθνξίεο 

Υψξα αλαθνξάο ΣΤΝΗΙΑ 

Έθδνζε Γξαθείν Ο.Δ.Τ. Σχληδαο  

Γείηε , ηελ παξνπζίαζε ηεο πχιεο Tunisia Trade Net www.tradenet.com.tn ε νπνία ηειεί ππφ 

ηελ επνπηεία ηνπ Σπλεζηαθνχ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. 

mailto:ecocom-tokyo@mfa.gr
http://www.japan-greece-business.gr/
http://www.tradenet.com.tn/
http://www.tradenet.com.tn/


Υξήζηεο ηεο πχιεο (κε ζπλδξνκή): ηπλεζηαθέο εμαγσγηθέο θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ 

εηζαγσγηθέο εηαηξίεο, εθηεισληζηέο, ηεισλεία. Τπάξρεη ήδε ζπλεξγαζία κε ηηο ηεισλεηαθέο 

αξρέο ηεο Οιιαλδίαο, ηεο Γεξκαλίαο, ηεο Γαιιίαο, ηεο Ιηαιίαο θαη ηεο Ιζπαλίαο. 

Μέζσ ηεο πχιεο δηεθπεξαηψλνληαη ειεθηξνληθά δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ηηο ηξάπεδεο, ηνλ 

δηαρεηξηζηηθφ θνξέα ηνπ ιηκέλα, ηα ηεισλεία, ηνπο εθηεισληζηέο, ηηο εηαηξίεο 

θνξηνεθθφξησζεο, ηηο αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο ησλ Τπνπξγείσλ π.ρ. Γεσξγίαο, Τγείαο, 

Βηνκεραλίαο. Δηδηθφηεξα γηα ηηο ηπλεζηαθέο εμαγσγέο ε πχιε ζπλδέεηαη κε άιιεο πιαηθφξκεο 

π.ρ. ηελ ινγηζηηθή πιαηθφξκα ηεο εηαηξίαο MGI ζην πιαίζην ηνπ ζπζηήκαηνο Import Control 

System ICS πξν-ηεισλεηαθνχ ειέγρνπ γηα ηελ απνζηνιή ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηελ 

αζθάιεηα ησλ εκπνξεπκάησλ πξνο ηελ Δ.Δ., φπσο εχθιεθηα πιηθά πξηλ ηελ άθημή ηνπο ζηνλ 

ηειηθφ ηνπο πξννξηζκφ, βι. http://www.gyptis.fr/informations/news-mgi/142-tunisie-tradenet-

choisit-mgi-pour-gerer-les-flux-d-information-import-control-system-de-tunisie. Ο πξν-

ηεισλεηαθφο έιεγρνο είλαη πξναηξεηηθφο γηα ηηο εηζαγσγέο ζηελ Σπλεζία. H T.T.N. επηζεκαίλεη 

ηηο δηαθνξέο ζηα ζηνηρεία πνπ δειψλεη ν εηζαγσγέαο θαη ν εμαγσγέαο, επηβεβαηψλεη ηελ 

απζεληηθφηεηά ησλ εγγξάθσλ (ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο θαη ειεθηξνληθψλ απνδείμεσλ) θαη 

δηαηεξεί ειεθηξνληθφ αξρείν γηα θάζε ζπλαιιαγή. Η πιεξσκή ησλ δαζκψλ θαη ησλ θφξσλ 

γίλεηαη θαηά ηελ άθημε ησλ εκπνξεπκάησλ. 

Οη ππεξεζίεο ηεο πχιεο αθνξνχλ πξνο ην παξφλ απνθιεηζηηθά ηνλ ιηκέλα ηεο Σχληδαο 

Rades. Η ρξήζε ηεο ππεξεζίαο δηαζθαιίδεη ιηγφηεξεο κεηαθηλήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ε 

δηαδηθαζία φκσο εθηεισληζκνχ ησλ εκπνξεπκάησλ δελ είλαη θηελφηεξε. ε πεξίπησζε 

αληηδηθίαο κε νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο π.ρ. Σεισλεία ε πχιε δελ 

παξεκβαίλεη. 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο-δηεπθξηλήζεηο, κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κε ην Γξαθείν 

Ο.Δ.Τ. Σχληδαο  ζην (0021671) 846632 288411 , email : grtradetun@mfa.gr  Website: 

www.agora.mfa.gr/tn114  

 

ΑΜΦΙΓΑΛ: εκαληηθή αλαθνίλσζε πξνο θηελνηξόθνπο 

 

Δλφςεη ηεο λέαο γαιαθηνθνκηθήο πεξηφδνπ, θαινχληαη νη θηελνηξφθνη λα δειψζνπλ κέρξη ηα 

ηέιε Ινπλίνπ ηελ πξφζεζε ζπλεξγαζίαο ηνπο κε ηελ ΑΜΦΙΓΑΛ.  

 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη γηα δειψζεηο ζπλεξγαζίαο ζηα θαηά ηφπνπο 

ππνθαηαζηήκαηα ηεο Έλσζεο Αγξηλίνπ θαη ζηα θεληξηθά καο γξαθεία, ζηελ νδφ 

Παπατσάλλνπ 23 ζην Αγξίλην. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο-δηεπθξηλήζεηο, κπνξνχλ λα 

επηθνηλσλνχλ κε ηελ θα. Πελειφπε ηδεξά ζην 2641069031 θαη 6980087130. 

 

 

Αιιαγέο ζην ζρέδην ηνπ λένπ αλαπηπμηαθνύ πξνηείλεη ε επηκειεηεξηαθή  θνηλόηεηα. 

Σξνπνπνηήζεηο ζε ζπγθεθξηκέλα άξζξα ηνπ λένπ αλαπηπμηαθνχ λφκνπ πνπ έρεη ηεζεί ζε 

δηαβνχιεπζε πξνηείλεη ε επηκειεηεξηαθή θνηλφηεηα "νχησο ψζηε λα δεκηνπξγεζεί έλα 

ειθπζηηθφ πιαίζην γηα ηηο ηδησηηθέο επελδχζεηο ζηε ρψξα". Όπσο αλαθέξεη ην ζρεηηθφ 

ππφκλεκα πνπ ππνγξάθεη ν πξφεδξνο ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ Κσλζηαληίλνο 

Μίραινο, πξέπεη λα δνζεί κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ ελίζρπζε ησλ ηνπξηζηηθψλ επελδχζεσλ 

θαη ησλ επελδχζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο. Δπηπιένλ, ζην ζρέδην λφκνπ δελ 

πξνβιέπεηαη πξνθαηαβνιή εληζρχζεσλ φπσο ίζρπε ζε φινπο ηνπο πξνεγνχκελνπο Δζληθνχο 

Αλαπηπμηαθνχο Νφκνπο, γεγνλφο πνπ ζα θαζπζηεξήζεη ηελ φπνηα ψζεζε ζα κπνξνχζε λα 

δψζεη ν λένο αλαπηπμηαθφο λφκνο ζηελ δνθηκαδφκελε Διιεληθή Οηθνλνκία, ηνλίδεη κεηαμχ 

άιισλ ν Κ. Μίραινο. 
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http://www.gyptis.fr/informations/news-mgi/142-tunisie-tradenet-choisit-mgi-pour-gerer-les-flux-d-information-import-control-system-de-tunisie
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Δηήζηα ε ππνβνιή ησλ ζπγθεληξσηηθώλ θαηαζηάζεσλ πειαηώλ πξνκεζεπηώλ θαη 

ζπλαιιαγώλ. 

Μία θνξά ην ρξφλν, ζα ππνβάιινληαη, απφ ην 2016, νη ζπγθεληξσηηθέο θαηαζηάζεηο πειαηψλ 

πξνκεζεπηψλ θαη ζπλαιιαγψλ, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή απφθαζε, πνπ ππέγξαςε ν Γεληθφο 

Γξακκαηέαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ. Πιένλ, νη θαηαζηάζεηο απηέο ππνβάιινληαη κέρξη ην ηέινο 

Φεβξνπαξίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο απφ ην εκεξνινγηαθφ έηνο, ζην νπνίν αθνξνχλ. 

Σξνπνπνηεηηθή δήισζε γηα ηε δηφξζσζε απνθιίζεσλ ζηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία 

πξνκεζεπηψλ κπνξεί λα ππνβιεζεί, κέρξη ην ηέινο Απξηιίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ, ηίζεηαη ηέινο ζηελ ηαιαηπσξία ησλ θνξνινγνπκέλσλ, πνπ νδήγεζε ζε πιείζηεο 

παξαηάζεηο ηνπ ρξφλνπ ππνβνιήο ησλ θαηαζηάζεσλ απηψλ θαη ηειηθά ζηελ εηήζηα ππνβνιή 

ηνπο γηα ηα εκεξνινγηαθά έηε 2014 θαη 2015. 

 

 

Νεα παξάηαζε ζην «ΠΑΓΧΜΑ» κεηαβίβαζεο «Κόθθηλσλ» δαλείσλ. 

Παξαηείλνληαη γηα έλαλ αθφκε κήλα, κέρξη ηηο 15 Ινπλίνπ 2016, νη εμαηξέζεηο απφ ηελ πψιεζε 

ζε κε ηξαπεδηθά ηδξχκαηα ζπγθεθξηκέλσλ θαηεγνξηψλ «θφθθηλσλ» δαλείσλ, κε ηξνπνινγία 

πνπ θαηαηέζεθε ζηε Βνπιή. Ο ιφγνο γηα ηε λέα παξάηαζε, φπσο αλαθέξεη ε ηξνπνινγία 

είλαη «κέρξη λα ζεζπηζηεί ην θαηάιιειν ζεζκηθφ πιαίζην». Τπελζπκίδεηαη φηη ν λφκνο 

4354/2015, πνπ ζεζπίζηεθε ηνλ πεξαζκέλν Γεθέκβξην, πξνέβιεπε φηη ε πψιεζε ησλ κε 

εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ κε ππνζήθε ή πξνζεκείσζε ππνζήθεο πξψηεο θαηνηθίαο, ησλ κε 

εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ πξνο κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο, ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ 

θαηαλαισηηθψλ δαλείσλ, θαζψο θαη ησλ δαλείσλ πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί κε εγγχεζε ηνπ 

ειιεληθνχ Γεκνζίνπ ζα αλαζηειιφηαλ έσο ηηο 15 Φεβξνπαξίνπ 2016.  

  

 

πκθσλία γηα δηαρείξηζε δαλείσλ 1,2 Γηο. Δπξώ. 

Σελ αλαδηάξζξσζε δέθα επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ κε νθεηιέο 1,2 δηζ. επξψ πξνο ηηο 

ηξάπεδεο Alpha Bank θαη Eurobank πξνβιέπεη ε ζπκθσλία ησλ δχν ηξαπεδψλ κε ηελ KKR 

γηα ηελ αλάζεζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ ελ ιφγσ δαλείσλ. Οη ελ ιφγσ επηρεηξεκαηηθνί φκηινη, 

παξά ηνλ πςειφ δαλεηζκφ ηνπο ζεσξνχληαη βηψζηκνη θαη κπνξνχλ κέζα απφ έλα πξφγξακκα 

εμπγίαλζεο λα επαλαθάκςνπλ. Η ζπκθσλία πνπ αλαθνηλψζεθε απνηειεί ηελ πξψηε κεγάιε 

θίλεζε γηα κηα ελεξγή δηαρείξηζε κεγάισλ επηρεηξεκαηηθψλ δαλείσλ κε ηε ζπκκεηνρή μέλσλ 

θεθαιαίσλ πνπ ζα εηζθεξζνχλ απφ ην ακεξηθαληθφ fund KKR, κέζσ εμεηδηθεπκέλεο 

ζπγαηξηθήο. Σν ραξηνθπιάθην ηνπ 1,2 δηζ. επξψ πνπ κεηαθέξεηαη απφ ηηο Alpha Bank θαη 

Eurobank θαη δίλεηαη γηα δηαρείξηζε αλήθεη ζηηο δχν ηξάπεδεο ζε πνζνζηφ 50%. 

  

  

Αύμεζε επηζηξνθώλ θόξσλ θαηά ην ηεηξάκελν Ιαλνπαξίνπ – Απξηιίνπ. 

Αχμεζε χςνπο 46,34% παξνπζίαζαλ νη επηζηξνθέο θφξσλ ηνλ Απξίιην ηνπ 2016 ζε ζρέζε 

κε ηνλ Απξίιην ηνπ 2015: χκθσλα κε ηα ζηνηρεία γηα ηελ πνξεία εμέιημεο ησλ εζφδσλ πνπ 

δφζεθαλ ζηε δεκνζηφηεηα απφ ην ππνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, νη επηζηξνθέο θφξσλ αλήιζαλ ζε 

215,8 εθαη. επξψ έλαληη 147,5 εθαη. επξψ πέξπζη. πλνιηθά, κεηά ηηο επηζηξνθέο θφξσλ ηνλ 

Απξίιην, ηα θαζαξά έζνδα ησλ Γ.Ο.Τ., παξνπζίαζαλ κείσζε 18,02% θαη αλήιζαλ ζε 3,055 

δηζ. επξψ έλαληη 3,726 δηζ. επξψ ηνλ αληίζηνηρν κήλα πέξπζη. 

 

Ηπηόηεξε ύθεζε πξνβιέπεη γηα ηελ Διιάδα ε Κνκηζηόλ. 

Διαθξά βειηησκέλεο είλαη νη εαξηλέο πξνβιέςεηο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ην 2016 ζε ζρέζε κε ηηο ρεηκεξηλέο πξνβιέςεηο. Η 

Δπηηξνπή πξνβιέπεη φηη ε ειιεληθή νηθνλνκία ζα παξακείλεη ζε χθεζε ην 2016 (-0,3%), 

επηφηεξε ζε ζρέζε κε ηηο ρεηκεξηλέο πξνβιέςεηο ηεο (-0,7% ηνπ ΑΔΠ). Η ειιεληθή νηθνλνκία 

αλακέλεηαη λα επηζηξέςεη ζε ηξνρηά αλάπηπμεο (2,7%) ην 2017. Σν δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα 

ζηε Διιάδα απφ -7,2% ηνπ ΑΔΠ  ην 2015 αλακέλεηαη λα κεησζεί ζην -3,1% ηνπ ΑΔΠ ην 2016 

θαη ζην -1,8% ην 2017, ειαθξψο βειηησκέλν ζε ζρέζε κε ηηο ρεηκεξηλέο πξνβιέςεηο (-3,4% 



ην 2016 θαη -2,1% ην 2017).  Σν δεκφζην ρξένο απφ 176,9% ηνπ ΑΔΠ ην 2015 εθηηκάηαη φηη 

ζα θηάζεη ην 182,8% ηνπ ΑΔΠ ην 2016 θαη ζα αξρίζεη λα κεηψλεηαη ην 2017 (178,8%). ηελ 

επξσδψλε ην δεκφζην ρξένο αλακέλεηαη λα δηακνξθσζεί ζην 92,2% ηνπ ΑΔΠ ην 2016 θαη 

ζην 91,1% ηνπ ΑΔΠ ην 2017. Ο αξλεηηθφο πιεζσξηζκφο (-1,1% ην 2015) ζα παξακείλεη ην 

2016 θαη ζα δηακνξθσζεί ζην -0,3% γηα λα επηζηξέςεη ζε ζεηηθά επίπεδα (0,6%) ην 2017. 

 

ε ηζρύ από 1/6/2016 ε αύμεζε ηνπ ΦΠΑ ζην 24%. 

Απφ ηελ πξνζερή Σεηάξηε 1 Ινπλίνπ 2016 ηίζεηαη ζε ηζρχ ε αχμεζε ηνπ θαλνληθνχ 

ζπληειεζηή ΦΠΑ απφ ην 23% ζην 24% ελψ θαηαξγείηαη ε έθπησζε ηνπ ΦΠΑ ζε έληεθα 

λεζηά: χξν, Θάζν, Άλδξν, Σήλν, Κάξπαζν, Μήιν, θχξν, Αιφλλεζν, Κέα, Αληίπαξν θαη 

ίθλν. Απηφ πξνβιέπεη ε εγθχθιηνο πνπ ππεγξάθε απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ 

Δζφδσλ Γ. Πηηζηιή, ζρεηηθά κε ηελ αχμεζε ηνπ θαλνληθνχ ζπληειεζηή ΦΠΑ θαηά κία 

πνζνζηηαία κνλάδα, ήηνη απφ 23% ζε 24%, θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ κεησκέλσλ ζπληειεζηψλ 

ζηε δεχηεξε νκάδα λεζηψλ. 

ΔΡΓΑΝΗ: Αύμεζε ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο ηνλ Απξίιην. 

Αχμεζε ηεο κηζζσηήο απαζρφιεζεο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαηαγξάθεηαη θαηά ηνλ Απξίιην 

2016, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο «Δξγάλε», θαζψο 

πξνθχπηεη ζεηηθφ ηζνδχγην πξνζιήςεσλ – απνρσξήζεσλ θαηά 90.631 ζέζεηο εξγαζίαο. 

πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ησλ ξνψλ κηζζσηήο απαζρφιεζεο ηνπ Απξηιίνπ 

2016, νη αλαγγειίεο πξφζιεςεο αλήιζαλ ζε 215.176, ελψ νη απνρσξήζεηο ζε 124.545. Απφ 

ηηο 124.545 ζπλνιηθά απνρσξήζεηο, νη 62.512 πξνήιζαλ απφ νηθεηνζειείο απνρσξήζεηο θαη 

νη 62.033 απφ θαηαγγειίεο ζπκβάζεσλ ανξίζηνπ ρξφλνπ ή ιήμεηο ζπκβάζεσλ νξηζκέλνπ 

ρξφλνπ. Απφ ηε ζχγθξηζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ δχν κελψλ, Απξίιηνο 2016 θαη Απξίιηνο 2015, 

πξνθχπηεη ζεηηθή επίδνζε θαηά 10.408 επηπιένλ ζέζεσλ εξγαζίαο γηα ηνλ Απξίιην 2016 

(ζεηηθφ ηζνδχγην 90.631 ζέζεσλ εξγαζίαο) έλαληη ζεηηθνχ ηζνδπγίνπ (80.223), ηνλ Απξίιην ηνπ 

2015.  

   

Πηώζε θαηά 4% ζηε Βηνκεραληθή παξαγσγή. 

Πηψζε 4% θαηέγξαςε ε βηνκεραληθή παξαγσγή ζηε ρψξα ηνλ Μάξηην ζε ζχγθξηζε κε ηνλ 

αληίζηνηρν κήλα ηνπ 2015. Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία πνπ δεκνζηνπνίεζε ε Διιεληθή 

ηαηηζηηθή Αξρή, ε κείσζε νθείιεηαη ζηηο εμήο εμειίμεηο: Σελ ππνρψξεζε 2,5% ζηελ 

παξαγσγή ζηε κεηαπνίεζε, ζηε κείσζε ηνπ δείθηε παξαγσγήο νξπρείσλ θαη ιαηνκείσλ θαηά 

23,8% θαη ζηε κείσζε ηνπ δείθηε παξαγσγήο ειεθηξηζκνχ θαηά 5,1% θαη ηνπ δείθηε παξνρήο 

λεξνχ θαηά 1,9%. ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2016 ν γεληθφο δείθηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο 

κεηψζεθε θαηά 0,8% ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 2015, κε ηελ παξαγσγή ζηε 

κεηαπνίεζε λα παξνπζηάδεη αχμεζε 1,2%. 

 

Tν έλα Δθαηνκκύξην ζα θηάζνπλ νη Ρώζνη ηνπξίζηεο ζηελ Διιάδα θέηνο. 

Σελ εθηίκεζε φηη ν αξηζκφο ησλ Ρψζσλ πνπ ζα θάλνπλ δηαθνπέο θέηνο ζηε ρψξα καο ζα 

θζάζεη ην 1 εθαη. εμέθξαζε ν επηθεθαιήο ηεο Οκνζπνλδηαθήο Τπεξεζίαο Σνπξηζκνχ ηεο 

Ρσζίαο, Οιεγθ αβφλνθ, ζε ειιελνξσζηθφ ηνπξηζηηθφ θφξνπκ. Δηδηθφηεξα, ν θ. αβφλνθ 

αλέθεξε γηα ηνλ Μάην φηη ε Διιάδα είλαη επηθεθαιήο κεηαμχ άιισλ πξννξηζκψλ ζε φ,ηη 

αθνξά ηηο θξαηήζεηο ησλ Ρψζσλ ηνπξηζηψλ γηα ην θαινθαίξη. Σελ πεπνίζεζή ηεο φηη ζα 

θηλεζεί αλνδηθά ην ηνπξηζηηθφ ξεχκα απφ ηε Ρσζία εμέθξαζε θαη ε αλαπιεξψηξηα ππνπξγφο 

Σνπξηζκνχ θ. Έιελα Κνπληνπξά, ηνλίδνληαο φηη ην επφκελν δηάζηεκα ζα πξαγκαηνπνηεζεί 

θαη λέα ειιελνξσζηθή εθδήισζε κε αληηθείκελν ηνλ ζξεζθεπηηθφ ηνπξηζκφ. 

  



 

  

ΙΚΑ: Πσο ζα ξπζκίζνπλ ηηο νθεηιέο νη ππεξρξεσκέλνη πνιίηεο. 

Σε δηαδηθαζία ξχζκηζεο ησλ νθεηιψλ ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ ζηεξνχληαη πησρεπηηθήο 

ηθαλφηεηαο θαη έρνπλ πεξηέιζεη, ρσξίο δφιν, ζε κφληκε θαη γεληθή αδπλακία πιεξσκήο, 

πεξηγξάθεη εγθχθιηνο ηνπ ΙΚΑ. ε δηαδηθαζία ξχζκηζεο κε ηηο θνηλνπνηνχκελεο δηαηάμεηο 

ππνβάιινληαη νη νθεηιέο ησλ πξναλαθεξφκελσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πξνο ηνπο ηδηψηεο, νη 

βεβαησκέλεο νθεηιέο ζηε θνξνινγηθή δηνίθεζε, νη βεβαησκέλεο νθεηιέο πξνο ηνπο 

νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο α' θαη β' βαζκνχ, θαζψο θαη νη αζθαιηζηηθέο νθεηιέο 

πξνο ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, φπσο έρνπλ δηακνξθσζεί κε βάζε ηηο 

πξνζαπμήζεηο θαη ηνπο ηφθνπο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο. 

 

πλερίδεηαη γηα δεύηεξε ζπλερή ρξνληά ην πξόγξακκα πξαθηηθήο άζθεζεο ηεο 

Microsoft Διιάο 

ΓΙΑ ΦΟΙΣΗΣΔ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ 

Σε δπλαηφηεηα απφθηεζεο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο κέζσ πξνγξάκκαηνο πξαθηηθήο 

άζθεζεο παξέρεη ε Microsoft ζε θνηηεηέο θαη απνθνίηνπο παλεπηζηεκηαθψλ ζρνιψλ 

Γηνίθεζεο, Πιεξνθνξηθήο θαη Μεραληθψλ Ηιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ. 

ην πξφγξακκα απηφ, ην νπνίν ζα έρεη δηάξθεηα 4 κελώλ, ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

ζπκκεηέρνπλ ηειεηφθνηηνη θαη απφθνηηνη θαζψο θαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ αλσηάησλ 

παλεπηζηεκηαθψλ ζρνιψλ ζηνπο πξναλαθεξζέληεο ηνκείο. 

Η Μαηίλα Υαηδεπαύινπ, HR Director ηεο Microsoft Διιάο δήισζε φηη ε εηαηξεία ζπλερίδεη 

γηα δεχηεξε ζπλερή ρξνληά ην πξφγξακκα πξαθηηθήο άζθεζεο, ην νπνίν έρεη σο ζηφρν λα 

παξάζρεη ζε λένπο αλζξψπνπο ηα θαηάιιεια εθφδηα ,ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο 

πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ ζηε κεηέπεηηα επαγγεικαηηθή ηνπο πνξεία. 

«Η ζηήξημε ησλ λέσλ, ηδηαίηεξα ζηελ παξνχζα δχζθνιε πεξίνδν γηα ηε ρψξα καο, απνηειεί 

βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ηεο Microsoft Διιάο», δήισζε ραξαθηεξηζηηθά ε ίδηα. 

Οη ελδηαθεξφκελνη ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα βξνπλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην 

πξφγξακκα ή λα ππνβάιινπλ ηελ αίηεζή ηνπο ζηνπο αθφινπζνπο ζπλδέζκνπο. 

• Γηα πξαθηηθή άζθεζε ζε ζέζεηο πσιήζεσλ: 

http://aka.ms/salesinterngreece 

• Γηα πξαθηηθή άζθεζε ζε ζέζεηο κάξθεηηλγθ: 

http://aka.ms/marketinginterngreece 

• Γηα πξαθηηθή άζθεζε ζε ηερληθέο ζέζεηο: 

http://aka.ms/technicalinterngreece 

• Γηα πξαθηηθή άζθεζε ζε ζέζεηο business operations: 

http://aka.ms/businessopsinterngreece 

http://aka.ms/salesinterngreece
http://aka.ms/marketinginterngreece
http://aka.ms/technicalinterngreece
http://aka.ms/businessopsinterngreece


Η ππνβνιή ησλ βηνγξαθηθώλ ζα νινθιεξσζεί ηελ 10ε Ινπλίνπ 2016. 

 

Εηαιπεία ζηην Γεπμανία Αναζήηα ελιέρ ζε ζςζκεςαζίερ 3 - 6 κιλών 

 

Πληποθοπίερ εηαιπίαρ 

Όνομα εηαιπίαρ:  Terra di Tartufi 

Δπαζηηπιόηηηα:  Λοιπέρ ςπηπεζίερ (1137) 

Διεύθςνζη:  Westendstr. 125 

Πόλη/Τ.Κ.:  München / 80339 

Χώπα:    ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

Τηλέθωνο:  004989 99933296 

ΦΑΞ: 004989 999 33297 

Website:  www.terraditartufi.com 

Ηλ.Τασςδπομείο:  office@terraditartufi.com 

Πεπιγπαθή αιηήμαηορ: Αναζήηηζη ελιών ζε ζςζκεςαζίερ 3 - 6 κιλών Χπονική διάπκεια: Από 

25/05/2016 έωρ 31/05/2018. 

 

 

 

4νο  ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΔΛΛΗΝΙΚΧΝ ΣΤΡΙΧΝ 2016 

 O 4νο Γηαγσληζκφο Διιεληθψλ Σπξηψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηo πιαίζην ηνπ 4νπ Φεζηηβάι 

Γάιαθηνο &  Σπξηνχ ζηηο 14, 15 θαη 16 Οθησβξίνπ 2016 ζην  ηάδην Δηξήλεο & Φηιίαο. 

 Πξφθεηηαη γηα κηα δηνξγάλσζε, πςειψλ πξνδηαγξαθψλ, πνπ ζηφρν έρεη: 

http://www.terraditartufi.com/
mailto:office@terraditartufi.com


¤         Σελ αλάδεημε ηνπ πινχηνπ θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ ειιεληθψλ ηπξηψλ ζην 

θαηαλαισηηθφ θαη εκπνξηθφ θνηλφ. 

¤         Γλσξηκία, πξνβνιή θαη πξνψζεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ ειιεληθψλ 

ηπξηψλ. 

¤         Αλάδεημε ηνπ θαιχηεξνπ ηπξηνχ αλά θαηεγνξία πνπ αλήθεη (Υξπζή θέηα, Υξπζή 

γξαβηέξα θ.ιπ.).  

ηνλ 1ν, 2ν, 3ν δηαγσληζκφ ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά 135 επηρεηξήζεηο θαη 435 πξντφληα. Όζα 

ηπξηά δηαθξίλνληαη θέξνπλ ην ζήκα ηνπ βξαβείνπ ζηε ζπζθεπαζία ηνπο 

Σα βξαβεία πνπ απνλεκήζεθαλ αχμεζαλ ηηο πσιήζεηο ησλ πξντφλησλ θαη 

απηά  απνξξνθήζεθαλ ζε λέεο αγνξέο. Όια ηα βξαβεπκέλα πξντφληα ζα πξνσζνχληαη ζε 

δηαγσληζκνχο καγείξσλ θαη δηεζλψλ events γεπζηγλσζίαο. 

Ο κνλαδηθφο απηφο δηεζλψλ πξνδηαγξαθψλ δηαγσληζκφο νξγαλψλεηαη  γηα ηέηαξηε θνξά. Οη 

γεπζηηθέο δνθηκέο ησλ δεηγκάησλ, πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ, ζα γίλνπλ  απφ ηελ 

εηδηθή θξηηηθή επηηξνπή απνηεινχκελε απφ έκπεηξνπο θαη θαηαμησκέλνπο ζεθ θαη 

γεπζηγλψζηεο. Καηά ηηο γεπζηηθέο δνθηκέο ην θάζε ηπξί ζα θέξεη εηδηθφ θσδηθφ, ρσξίο ηε 

ζπζθεπαζία ηνπ, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε αλεπεξέαζηε απφθαζε ηεο θξηηηθήο επηηξνπήο. 

Η απνλνκή ησλ κεηαιιίσλ ζα γίλεη ην άββαην 15/10/16. 

Ο 4νο Γηαγσληζκφο Διιεληθψλ Σπξηψλ 2016, κε ηε δεκνζηφηεηα θαη ηηο δηαθξίζεηο πνπ 

ζπλεπάγνληαη, αθνξά φια ηα ηπξνθνκεία θαη ηηο βηνκεραλίεο ηεο ρψξαο, ηα νπνία 

δεκηνπξγνχλ πξντφληα ζε έλα ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθφ  δηεζλέο πεξηβάιινλ πνηφηεηαο θαη 

γεχζεο. 

Καινχκε ηηο ηπξνθνκηθέο επηρεηξήζεηο λα ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε ηνπο θσδηθνχο 

πνπ πηζηεχνπλ φηη κπνξνχλ λα ηνπο θέξνπλ δηαθξίζεηο. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ – ΓΗΛΧΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ: 

ΔΟ, Ιππνθξάηνπο 2,  10679 Αζήλα ηει: 103610265, 2103622205, Fax:2103610276, e-

mail: info@edpa.gr, www.greekexpocheese.gr https://www.facebook.com/Greek-Expo-

Cheese 
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Worldchefs Congress & Expo 2016 από ηηο 24 – 27 επηεκβξίνπ 2016, ζην Γηεζλέο θαη 

Δθζεζηαθό Κέληξν Θεζζαινλίθεο. 

 

Σν WORLDCHEFS Congress & Expo  πξαγκαηνπνηείηαη θάζε δχν ρξφληα θαη απνηειεί 

ζήκα θαηαηεζέλ ηεο πνιχρξνλεο παξάδνζεο ησλ Αξρηκαγείξσλ παγθνζκίσο. 

Έρεη δηνξγαλσζεί ζε πάλσ απφ 35 πφιεηο ζε φιν ηνλ θφζκν θαηά ηελ έλδνμε ηζηνξία ησλ 82 

ρξφλσλ ηνπ, θαη ην 2016 είλαη ε πξώηε ρξνληά πνπ ην πλέδξην ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε 

ρώξα ηεο Μεζνγείνπ θαη κάιηζηα ζηελ Διιάδα. πγθεθξηκέλα, ην Worldchef ζα 

δηνξγαλσζεί ζηε Θεζζαινλίθε, απφ ηηο 24 – 27 επηεκβξίνπ 2016, ζην Γηεζλέο θαη 

Δθζεζηαθφ Κέληξν Θεζζαινλίθεο. 

Σν ζπλέδξην πξνζειθχεη θαηά παξάδνζε 1000 ζπκκεηέρνληεο. Αξρηκάγεηξεο, επηθεθαιείο 

μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ θαη εζηηαηνξίσλ, δηεπζπληέο εηαηξεηψλ ηξνθίκσλ, λέα ηαιέληα ζηνλ 

θιάδν ηεο καγεηξηθήο θαη ηεο δαραξνπιαζηηθήο, καδί κε επηρεηξήζεηο εηζαγσγήο & εμαγσγήο 

ηξνθίκσλ θαη εμνπιηζκνχ απ’ φινλ ηνλ θφζκν, ζα βξεζνχλ γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα 

θάησ απφ κηα ζηέγε γηα 5 εκέξεο, λα δηθηπσζνχλ, λα ελεκεξσζνχλ θαη ηειηθά λα αλαπηχμνπλ 

πεξαηηέξσ ηηο εξγαζίεο θαη ην επάγγεικα ηνπο. 

Οη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο έρνπλ ηελ κνλαδηθή δπλαηφηεηα πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο ησλ 

πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπο ζε έλα πνιχ επηιεγκέλν δηεζλέο θνηλφ, πνπ ζα 

ζπλεδξηάζεη ζηε ρψξα καο θαη πξνζδνθά λα εληξπθήζεη ζηελ ειιεληθή θαη κεζνγεηαθή 

δηαηξνθή, λα γλσξίζεη πξντφληα θαη πιηθά πνπ ζα αμηνπνηήζεη πεξεηαίξσ ζηε ρψξα ηνπ θαη 

ζηηο θνπδίλεο ηνπ θφζκνπ. 

Πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ: 
Artion Conferences & Events 

T.  2310 257816 
worldchefs2016@artion.com.gr 

www.worldchefs2016.org 
 

mailto:worldchefs2016@artion.com.gr
http://www.worldchefs2016.org/


 

 

 

 

Internationale Grüne Woche Berlin 

Γηεζλήο Πξάζηλε Δβδνκάδα Βεξνιίλνπ, 20 - 29 Ιαλνπαξίνπ 2017 

82ε Έθζεζε Σξνθίκσλ θαη Αγξνηηθώλ Παξαδνζηαθώλ Πξντόλησλ κε απεπζείαο 

πώιεζε ζηνλ ηειηθό θαηαλαισηή! 

 

Γηνξγάλσζε Δζληθήο πκκεηνρήο 

 

Με κεγάιε επηηπρία δηνξγαλψζεθε ε ειιεληθή ζπκκεηνρή ζηελ πξνεγνχκελε Γηεζλή 

Πξάζηλε Δβδνκάδα κε ηελ παξνπζία 5 ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ 

θαη ηξνθίκσλ. Δηδηθφηεξα ζην ειιεληθφ νκαδηθφ πεξίπηεξν ζπκκεηείραλ νη: GREAT - 

TRADE EXHIBITIONS & EXPORTS, KRITIΝVEST, ORANGE VALLEYS, Πεξηθέξεηα 

Κξήηεο θαη Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ.  

Σν Διιελνγεξκαληθφ Eπηκειεηήξην ζπλδηνξγαλψλεη κε ηελ εηαηξία – κέινο ηνπ KLNi 

Promotion ηελ Δζληθή πκκεηνρή, γηα ηελ νπνία θάζε ελδηαθεξφκελνο θαιείηαη λα 

δειψζεη ζπκκεηνρή. 

Αλάκεζα ζηα πξντφληα πνπ πξνβιήζεθαλ, δίπια ζε «θιαζζηθέο» αμίεο, φπσο 

ειαηφιαδν, πνξηνθάιηα, κέιη, ζηαθίδα, παξαδνζηαθά γιπθά θαη εδέζκαηα, ηπξηά, θξαζηά, 

παξνπζηάζηεθαλ θαη λέεο πξνηάζεηο φπσο θξέζθνο θπζηθφο ρπκφο θαη καξκειάδεο. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη νη Έιιελεο εθζέηεο πξνρψξεζαλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ φγθν 

πσιήζεσλ ησλ πξνïφλησλ ηνπο, ελψ νη εκπνξηθέο επαθέο ήξζαλ λα επηζθξαγίζνπλ ηελ 

επηηπρία ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο. Οη θχξηνη ρνξεγνί ηεο ειιεληθήο ζπκκεηνρήο ήηαλ ε 

Πεξηθέξεηα Κξήηεο θαη ε Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ, νη νπνίνη ελίζρπζαλ ηελ 

πξνζέιεπζε ησλ επηζθεπηψλ ηνπ πεξηπηέξνπ κε γεπζηηθέο δνθηκέο παξαδνζηαθψλ 

πξντφλησλ. Σν Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο είρε ζέζεη ππφ ηελ αηγίδα ηνπ ηελ 

Διιεληθή πκκεηνρή. 

Με 1.660 εθζέηεο απφ 70 ρψξεο, κε ηελ παξνπζία 70 Τπνπξγψλ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 

απ’ φιν ηνλ θφζκν θαη κε εθζεζηαθή επηθάλεηα 130.000 ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ, ε 81ε 

Γηεζλήο Πξάζηλε Δβδνκάδα ζεκείσζε ην 2016 ηε κεγαιχηεξε επηηπρία, απφ ηελ έλαξμή 

ηεο ην 1926, κέρξη θαη ζήκεξα.  

Η Γηεζλήο Πξάζηλε Δβδνκάδα είλαη κηα γηνξηή γηα ηνπο Γεξκαλνχο θαηαλαισηέο πνπ 

θαηαθιχδνπλ γηα 10 εκέξεο ην εθζεζηαθφ θέληξν Messe Berlin κε έλαλ πξσηνθαλή φγθν, 

πνπ μεπεξλά ηνπο 400.000 εθ ησλ νπνίσλ πάλσ απφ 100.000 ήηαλ επαγγεικαηίεο.  

  

 

 

 

CHINA HOMELIFE TOYΡΚΙΑ 2016 

Λεςκά είδη, κοςπηίνερ, ηαπεηζαπίερ, ςθάζμαηα, είδη οικιακήρ σπήζηρ, είδη 

δώπων, ηλεκηπικά και ηλεκηπονικά είδη, ένδςζη και αξεζοςάπ. 



 
http://chinahomelifeturkey.com/  

  

Απο 2 με 4 Ιουνίου ςτην Κωνςταντινούπολη τησ 
Τουρκίασ 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://chinahomelifeturkey.com/


The Greek Food Festival 

Σα Διιεληθά ηξόθηκα ζηελ Πνισλία 

3 & 4 Γεθεκβξίνπ 2016 - Βαξζνβία 

  

                 

 

 

ZUCHEX HOME 2016 

 

27th INTERNATIONAL HOUSEWARES , GIFTS & ELECTRICAL 

APPLIANCES FAIR INSTANBUL 

Οικιακά είδη - επιηπαπέζια ζκεύη - δώπα - ηλεκηπικέρ ζςζκεςέρ - πλαζηικά και 

ανοξείδωηα είδη - αξεζοςάπ μπάνιος κ κοςζίναρ - ςθάζμαηα επιπλώζεων - 

θωηιζηικά - πολςέλαιοι 

22-25 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2016 ΣΗΝ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΗ ΣΗ ΣΟΤΡΚΙΑ 

 
|3η Έκθεζη γηα ηελ Γπλαηθεία Οκνξθηά Joy She & Woman Expo | 

  

 

  
  

Με ραξά ζαο αλαθνηλώλνπκε ηελ νξγάλσζε ηεο 3ης έκθεζης αθηεξσκέλεο ζηελ γπλαηθεία 

νκνξθηά κε ηίηιν Joy She & Woman Expo 2016. Η έθζεζε ζα δηαξθέζεη 4 ημέρες (29-

30 Ιοσνίοσ 2016 & 1-2 Ιοσλίοσ 2016) θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηνλ ρώξν πνπ 

θαζηεξώζεθε: ζηελ Αίζνπζα Πνιιαπιώλ Χξήζεσλ ηνπ Μεηρό ζηο ύνηαγμα. 

Η πξνεγνύκελε δηνξγάλσζε ζπγθέληξσζε ην έληνλν ελδηαθέξνλ ησλ εηαηξεηώλ-εθζεηώλ 

θαη ηνπ θνηλνύ αιιά θαη ηνπ ηύπνπ, κε ηελ επηζθεςηκόηεηα λα μεπεξλά ηηο 20.000 θόζκνπ.  

  

Οη εηαηξείεο είραλ ηελ επθαηξία λα επηδείμνπλ όιεο ηηο λέεο ηάζεηο ζε θαιιπληηθά, ξνύρα, 

αμεζνπάξ, θνζκήκαηα & Φν Μπηδνύ θ.α. 



  

Γηα θξαηήζεηο πεξηπηέξσλ θαιέζηε ζην 2109245577 (Βαζίιεο Γηαλλίθνο) ή 6946656766 

(Νίθνο Παπαδεκεηξίνπ)  

Δπηθνηλσλήζηε καδί καο ζην info@verticom.gr ε ζην info@planexpo.gr 

Πιεξνθνξίεο γηα ηελ δηνξγάλσζε κπνξείηε λα βξείηε ζην: 
https://www.facebook.com/joyshewomanexpo/  

 

 

4-6 Ινπιίνπ 2016 

ηαζκόο Μεηξό ύληαγκα  

 

Αγαπεηή θπξία/θύξηε, 

Με ραξά ζαο αλαθνηλώλνπκε ηελ δηνξγάλσζε ηεο έκθεζης προϊόνηων και σπηρεζιών 

γηα ην θαινθαίξη κε ηίηιν Summer Expo 2016 πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 4-6 

Ιοσλίοσ 2016 ζηελ Αίζνπζα Πνιιαπιώλ Χξήζεσλ ηνπ Μεηρό ζηο ύνηαγμα. 

θνπόο ηεο έθζεζεο είλαη λα παξνπζηάζεη ηα πξντόληα πνπ αλαδεηνύλ νη θαηαλαισηέο γηα 

ηηο καλοκαιρινές διακοπές ηοσς. 

ηελ Summer Expo 2016 θαινύληαη λα  ζπκκεηέρνπλ: 

 Καιιπληηθά 

 Μπηδνύ 

 Σνπξηζηηθνί Πξννξηζκνί 

 Σξόθηκα 

 Δπνρηθά είδε 

 Ρνύρα 

 θ.α. 

Η Αίζνπζα Πνιιαπιώλ Χξήζεσλ ηνπ Μεηξό ζην ύληαγκα βξίζθεηαη ζην κένηρο ηης 

Αθήνας, κέζα ζηνλ πην κενηρικό ζηαθμό ηοσ Μεηρό θαη απνηειεί κνλαδηθή επθαηξία 

προβολής & πώληζης πξντόλησλ απεπζείαο ζην πνιπάξηζκν θνηλό ησλ επηβαηώλ ηνπ 

Μεηξό. 

Official Facebook Page: https://www.facebook.com/summerexpo/?fref=nf 

πλεκκέλα ζα βξείηε πιεξνθνξίεο ώζηε λα πξνγξακκαηίζεηε έγθαηξα ηελ παξνπζία ζαο 

ζηελ δηνξγάλσζε. 

Γηα θξαηήζεηο ρώξσλ θαη ρνξεγίεο παξαθαιώ επηθνηλσλήζηε ζην 210 924.5577 ή κέζσ 

email: info@verticom.gr 

 

mailto:info@verticom.gr
mailto:info@planexpo.gr
https://www.facebook.com/joyshewomanexpo/
https://www.facebook.com/summerexpo/?fref=nf
mailto:info@verticom.gr


 

 
   
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΥΡΗΙΜΔ ΤΝΓΔΔΙ 

 

Ιζηνζειίδα ηνπ Παλεπξσπατθνύ Γηθηύνπ «Enterprise Europe Network» 

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

 

Ιζηνζειίδα ηνπ Διιεληθνύ Γηθηύνπ «Enterprise Europe Network - Hellas» 

http://www.enterprise-hellas.gr  

  

ΓΓ Δπηρεηξήζεσλ θαη Βηνκεραλίαο  

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

  

Δθηειεζηηθόο Οξγαληζκόο γηα ηελ Αληαγσληζηηθόηεηα θαη ηελ Καηλνηνκία (EACI) 

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

  

Δπξσπατθή πύιε γηα ηηο ΜΜΔ  

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

  

Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηώλ  

http://www.cor.europa.eu  

  

Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή  

http://eesc.europa.eu  

  

Γνθηκαζηηθή νκάδα επξσπατθώλ επηρεηξήζεσλ 

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

 

Ψεθηαθή Βηβιηνζήθε Δπηζηήκεο & Σερλνινγίαο ηνπ Δ.Κ.Σ. 

http://www.ekt.gr/diglib 

 

Δζληθό ηξαηεγηθό Πιαίζην Αλαθνξάο 2007 – 2013 

http://www.espa.gr  

 

ΔΠΑΝ ΙΙ: Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα Αληαγσληζηηθόηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα 

http://www.antagonistikotita.gr  

 

Η Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο 

www.infosoc.gr 

 

ΠΔΠ Γσηικής Δλλάδας, Πεινπνλλήζνπ θαη Ινλίσλ Νήζσλ 
www.dytikiellada-peloponnisos-ionio.gr/ 
 

Γεληθή Γξακκαηεία Δπελδύζεσλ θαη Αλάπηπμεο 

www.ependyseis.gr 

 

Δπηκειεηήξην Αηησιναθαξλαλίαο 

www.epimetol.gr 

www.etakcci.gr 
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ύμβοσλος 
Πληροθόρη
ζης & 
Βάζεων 
Γεδομένων: 

Κνο Ρόκπνιαο Γεώξγηνο 

Γημόζιες 
τέζεις:  Κνο Ρόκπνιαο Γεώξγηνο 

Οικονομικά:  Κνο Αγγέιεο Γεώξγηνο 

ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο:  

Σηλέθωνα : 26410 74531 - 74511 

Fax : 26410 22590 

Σατσδρομικ
ή 
Γιεύθσνζη: 

Δπξσπατθό Κέληξν "enterprise europe", ANTENNA  
Δπηκειεηήξην Αηησιναθαξλαλίαο  Παπαζηξάηνπ 53 & κύξλεο 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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