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Ενημεπωηικό Δεληίο Οικονομικήρ  Επικαιπόηηηαρ 07 2012.  

Τος Επιμεληηηπίος Αιηωλοακαπνανίαρ 

 Antenna Enterprise Europe Network - Hellas.  
 

 

ΘΔΜΑΣΑ  ΔΠΙΚΑΙΡΟΣΗΣΑ 

 

 

Έθζεζε  Comptoir Suisse 2012, Λνδάλε ,  Διβεηία  14 –  23/09/2012.  

Πξόζθιεζε ζπκκεηνρήο κέρξη ηελ 01 Απγνύζηνπ 2012.  

Σν Δπηκειεηήξην Αηησιναθαξλαλίαο,  αληέλα  ηνπ Enterprise Europe Network  πξνηίζεηαη λα 

ζηεξίμεη ηελ ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, σο Τιμώμενη Περιοχή ζηελ 

έθζεζε Comptoir Suisse 2012 (Λοζάνη, 14-23      Σεπτεμβρίου 2012) κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε    

νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ ζρέζεσλ κε ηελ Διβεηία θαη ηελ ελίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο 

ηεο πεξηνρήο καο κε ηελ παξάιιειε πξνψζεζε θαη επηθνηλσλία ηνπ νηθνλνκηθνχ, 

επελδπηηθνχ θαη επηρεηξεκαηηθνχ ηεο πξνθίι.  

Ζ Comptoir Suisse είλαη κία έθζεζε Δζληθνχ ραξαθηήξα, ζπλνιηθήο εθζεζηαθήο επηθάλεηαο 

45.000 m2 ε νπνία πξνζειθχεη πεξηζζφηεξνπο απφ 141.000 επηζθέπηεο θάζε έηνο θαη πάλσ 

απφ 450 εθζέηεο θαη ε νπνία δηνξγαλψλεηαη απφ ην 1920.  Οη ηνκείο ηεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο πνπ εθπξνζσπνχληαη είλαη ηα ηνπηθά πξντφληα θαη ε δηαηξνθή, ε γεσξγία 

(γεχζεηο ηνπ θφζκνπ), ν ηνπξηζκφο θαη νη ήπηεο κεηαθηλήζεηο, ην πεξηβάιινλ, ε επεμία, νη 

δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ, ε άζιεζε θαη ηα ζπνξ, ηα θαιιπληηθά θαη ε κφδα. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, θαινχληαη νη επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο παξαθάησ 

ηνκείο, 

  

  



Α. ΔΛΙΑ - ΔΛΑΙΟΛΑΓΟ,  

Β.     ΟΙΝΟΙ ΠΟΠ / ΠΓΔ (ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΟΝΟΜΑΙΑ ΠΡΟΔΛΔΤΗ /                 

ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΝΓΔΙΞΗ) 

Γ.     ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΠΟΠ / ΠΓΔ 

Γ.  ΑΛΛΑ ΣΟΠΙΚΑ - ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΣΗ ΠΓΔ (ΠΟΤ ΓΔΝ 

ΔΜΠΙΠΣΟΤΝ ΣΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ)  

λα δειψζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο κέρξη ηε  Σεηάξηε 01 Απγνύζηνπ 2012 ζπκπιεξψλνληαο 

ηελ αίηεζε θαη απνζηέιινληάο ηε ειεθηξνληθά ζην Δπηκειεηήξην Αηησιναθαξλαλίαο, ζηνλ  

θν . Ρνκπνια Γεψξγην  grombol@epimetol.gr ε κε fax στο 2641022590. 

 

ΥΠ. ΟΙΚ.: Φοποδιαθεύγοςν έξι ζηιρ δέκα επισειπήζειρ. 

 

Καιπάδεη ε θνξνδηαθπγή ζηηο ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο. Πεξίπνπ έμη ζηηο δέθα 

επηρεηξήζεηο πνπ ειέγρζεθαλ ζε δεκνθηιείο ηνπξηζηηθνχο                          πξννξηζκνχο 

θνξνδηαθεχγνπλ. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ δεκνζηνπνίεζε ρζεο ην ππνπξγείν 

Οηθνλνκηθψλ, ζε 1.410 ειέγρνπο εληνπίζηεθαλ παξαβάζεηο ζε 805 επηρεηξήζεηο. ηηο 

επηρεηξήζεηο απηέο βξέζεθαλ 22.435 παξαβάζεηο ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ. Καηά 

κέζν φξν δειαδή εληνπίζηεθαλ 28 παξαβάζεηο ζε θάζε επηρείξεζε. Σν κέζν πνζνζηφ 

παξαβαηηθφηεηαο δηακνξθψζεθε ζην 57,1%, αιιά ζηνπο δεκνθηιείο πξννξηζκνχο φπσο ζε                  

Μχθνλν, αληνξίλε, Κξήηε, Κσ, Κέξθπξα, Λεπθάδα, Εάθπλζν ην πνζνζηφ               

παξαβαηηθφηεηαο θζάλεη αθφκα θαη ζην 100%. Όπσο αλαθέξνπλ ζηειέρε ηνπ ΓΟΔ νη 

πεξηζζφηεξεο παξαβάζεηο ζηηο επηρεηξήζεηο αθνξνχλ ηε κε έθδνζε απνδείμεσλ, ηελ ειιηπή 

ηήξεζε ησλ βηβιίσλ θαη ηελ ππνηηκνιφγεζε ησλ εζφδσλ απφ ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο 

 

Πηώζε κεγαιύηεξε ηεο αλακελόκελεο ζηηο εμαγωγέο ην Μάην. 

Πηψζε 1,3%, κεγαιχηεξε ησλ εθηηκήζεσλ, εκθάληζαλ νη εμαγσγέο -εμαηξνπκέλσλ ησλ 

πεηξειαηνεηδψλ- ην Μάην θαη δηακνξθψζεθαλ ζε 1,37 δηζ. επξψ, έλαληη 1,39 δηζ. επξψ ηνλ 

αληίζηνηρν κήλα ηνπ 2011. χκθσλα κε ηνλ Παλειιήλην χλδεζκν Δμαγσγέσλ ε κεγαιχηεξε 

πηψζε απνδίδεηαη ζηελ πεξαηηέξσ κείσζε ησλ εμαγσγψλ πξνο ηηο ρψξεο κέιε ηε ΔΔ, θαηά 

5,6%, γεγνλφο πνπ αλαδεηθλχεη ηηο πξφζζεηεο πηέζεηο πνπ αζθεί ην θάζκα ηεο επξσπατθήο 

χθεζεο ζηηο ειιεληθέο εμαγσγέο. Αληίζεηα, νη εμαγσγέο πξνο Σξίηεο Υψξεο απμήζεθαλ θαηά 

7,3%. Ο ΠΔ ζεκεηψλεη επίζεο φηη γηα πξψηε θνξά απφ ην 2009 νη ειιεληθέο εμαγσγέο 

θαηαγξάθνπλ ππνρψξεζε ζε δχν ζπλερφκελνπο κήλεο. 

  

Υνξήγεζε δαλείωλ άλω ηνπ ελόο δηζ. επξώ ζηηο επηρεηξήζεηο ηνλ Ινύλην. 

Θεηηθή ήηαλ γηα πξψηε θνξά κεηά απφ πνιινχο κήλεο, ηνλ Ηνχλην ε ξνή                

ρξεκαηνδφηεζεο ζε επηρεηξήζεηο. Οη θαζαξέο ρνξεγήζεηο ησλ ηξαπεδψλ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο 

ηνλ κήλα απηφ, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Σξαπέδεο ηεο Διιάδνο, μεπέξαζαλ ηα 1,06 

δηζ.επξσ. Αληηζέησο, ζηα λνηθνθπξηά ε θαζαξή ξνή ρξεκαηνδφηεζεο ζε ζηεγαζηηθά θαη 

mailto:grombol@epimetol.gr


θαηαλαισηηθά δάλεηα παξέκεηλε αξλεηηθή (-255εθαη.επξσ). Οη εμειίμεηο απηέο είραλ σο 

απνηέιεζκα ν δσδεθάκελνο ξπζκφο ρξεκαηνδφηεζεο πξνο ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα λα εκθαλίζεη 

ηνλ Ηνχλην κείσζε θαηά 4,3%, έλαληη κεηψζεσο 4,5% πνπ εκθάληζε ηνλ Μάην. 

 

ηέγλωζε» ην ξεπζηό ζην 40%-45% ηωλ κηθξνκεζαίωλ επηρεηξήζεωλ. 

Γηφγθσζε ηεο κεησκέλεο ξεπζηφηεηαο θαηαγξάθεη ην 40% κε 45% ησλ                  

κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, θπξίσο ιφγσ αχμεζεο ηνπ ρξφλνπ είζπξαμεο απφ πειάηεο θαη 

αληίζηνηρεο κείσζεο ηνπ ρξφλνπ πιεξσκήο πξνο ηνπο  πξνκεζεπηέο. Απηφ επηζεκάλζεθε ζε 

ζπλέληεπμε Σχπνπ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο κε αθνξκή ηα ζπκπεξάζκαηα έξεπλαο ζε επίπεδν 

ΜκΔ ηελ νπνία πινπνίεζε ε δηεχζπλζε ζηξαηεγηθήο θαη νηθνλνκηθήο αλάιπζεο ηεο 

ηξάπεδαο. ήκεξα ζηελ Διιάδα ππάξρνπλ 750.000 ΜκΔ εθ ησλ νπνίσλ ησλ 80% είλαη 

αηνκηθέο επηρεηξήζεηο. 

 

ην ‘θόθθηλν’ 190.000 επηρεηξήζεηο ζύκθωλα κε έξεπλα ηεο ΓΔΒΔΔ. 

Σν ρεηξφηεξν εμάκελν απφ ηελ έλαξμε ηεο θξίζεο είλαη ην πξψην ηνπ 2012 γηα ηελ 

πιεηνλφηεηα ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία έξεπλαο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ 

Δπηρεηξήζεσλ ηεο ΓΔΒΔΔ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξεία Marc. Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ζην δηάζηεκα απηφ ν ηδίξνο κεηψζεθε θαηά 34,8%, ελψ ράζεθαλ 

78.000 ζέζεηο εξγαζίαο. Δπίζεο, ην επφκελν δσδεθάκελν πεξίπνπ 190.000 επηρεηξήζεηο, 

δειαδή πάλσ απφ 1 ζηηο 4 επηρεηξήζεηο, ζα θηλδπλεχζνπλ λα βάινπλ ινπθέην, θάηη πνπ 

ζπλεπάγεηαη θαη  απψιεηα 260.000 ζέζεσλ εξγαζίαο. χκθσλα κε ηελ εμακεληαία έξεπλα ηεο 

ΓΔΒΔΔ, πεξηζζφηεξεο απφ ηηο κηζέο επηρεηξήζεηο, ην 53,4%, δπζθνιεχνληαη λα θαηαβάινπλ 

έγθαηξα ηνπο κηζζνχο ζηνπο εξγαδνκέλνπο, ελψ νη κηζέο  επηρεηξήζεηο, ην 49,7%, έρνπλ ήδε 

πξνρσξήζεη ζε κεηψζεηο κηζζψλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί, πάλησο, φηη νη επηρεηξήζεηο πνπ 

απαζρνινχλ πξνζσπηθφ δελ ζεσξνχλ ηνπο κηζζνχο σο ζεκαληηθφηεξν εκπφδην, αιιά ηα 

ιεηηνπξγηθά έμνδα θαη ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο. Ωζηφζν, ιφγσ έιιεηςεο ξεπζηφηεηαο πνπ 

δηαξθψο επηδεηλψλεηαη, θφβνπλ ηνπο κηζζνχο γηα λα απνθχγνπλ έζησ θαη πξφζθαηξα ηα 

ινπθέηα, γηαηί -φπσο ιέλε- δελ κπνξνχλ λα θφςνπλ απφ πνπζελά αιινχ. 

  

Μείωζε 6,7% ηνπ βαζηθνύ κηζζνύ ζην εκπόξην. 

Μείσζε ζην βαζηθφ κηζζφ ηεο ηάμεο ηνπ 6,7% πξνβιέπεη ε λέα θιαδηθή ζχκβαζε εξγαζίαο 

ζην εκπφξην, πνπ ζπκθψλεζαλ λα ππνγξάςνπλ ζήκεξα εξγνδφηεο θαη εκπνξνυπάιιεινη. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ν βαζηθφο κηζζφο ησλ εκπνξνυπαιιήισλ ζα κεησζεί ζηα 860 επξψ, έλαληη 918 

επξψ πνπ ήηαλ κέρξη ζήκεξα, δειαδή ζηα επίπεδα ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ ηνπ 2009. 

  

  

 

 



Κξαηηθόο πξνϋπνινγηζκόο : Σξύπα 1,56 Γηο Δπξώ ην έιιεηκκα ην 6κελν. 

ηα 12,477 δηζ. επξψ δηακνξθψζεθε ην έιιεηκκα ηνπ θξαηηθνχ                                 

πξνυπνινγηζκνχ, ζε ηξνπνπνηεκέλε ηακεηαθή βάζε, γηα ην πξψην εμάκελν ηνπ έηνπο, 

παξνπζηάδνληαο βειηησκέλε εηθφλα έλαληη ηνπ επηθαηξνπνηεκέλνπ ζηφρνπ. Σν ίδην ηζρχεη θαη 

γηα ην πξσηνγελέο έιιεηκκα πνπ αλήιζε ζε 3,317 δηζ. επξψ. Αληίζεηα εθηξνρηαζκφ θαη 

εκθαλή πζηέξεζε χςνπο 1,56 δηζ. επξψ εκθαλίδνπλ ηα έζνδα. Σελ απφθιηζε ζηα έζνδα ην 

ππνπξγείν Οηθνλνκηθψλ απνδίδεη πξσηίζησο ζηελ πζηέξεζε ησλ εηζπξάμεσλ Φφξνπ 

Δηζνδήκαηνο θπξίσο ιφγσ ησλ παξαηάζεσλ πνπ δφζεθαλ γηα ηελ ππνβνιή δειψζεσλ  

θνξνινγίαο, ζηηο κεησκέλεο εηζπξάμεηο απφ θφξνπο ζπλαιιαγψλ, ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο 

εγρψξηαο δήηεζεο θαη ηέινο ζηελ πζηέξεζε ησλ εηζπξάμεσλ απφ άκεζνπο θφξνπο 

παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ θαη ινηπψλ άκεζσλ  θφξσλ. 

 

Μείωζε 3,9 ζην έιιεηκκα ηνπ ηζνδπγίνπ. 

Τπνρψξεζε θαηά 39,9% ζεκείσζε ην έιιεηκκα ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ               

ζπλαιιαγψλ ζην πεληάκελν Ηαλνπαξίνπ- Μαΐνπ εθέηνο ζε ζρέζε κε ην                    

αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 2011. Ζ εμέιημε απηή, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Σξαπέδεο ηεο 

Διιάδνο, αληαλαθιά ηελ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ θαηά 7,5% θαη ηε κείσζε ησλ εηζαγσγψλ 

θαηά 11,5%. Αληίζεηα, ην ηνπξηζηηθφ ζπλάιιαγκα εκθαλίδεη, γηα ην ίδην δηάζηεκα, θάκςε 

θαηά 12,5%. Σν έιιεηκκα ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ δηακνξθψζεθε ζηα 6,8 δηζ. 

επξψ θαη νθείιεηαη ζηε    κείσζε ηνπ εκπνξηθνχ ειιείκκαηνο εθηφο θαπζίκσλ θαηά 2,6 δηζ. 

επξψ, θαζψο θαη ζηε κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ ηζνδπγίνπ εηζνδεκάησλ θαηά 1,1 δηζ. 

επξψ. Σν πιεφλαζκα ηνπ ηζνδπγίνπ ππεξεζηψλ απμήζεθε θαηά 502 εθαη. επξψ θαη ησλ 

ηξερνπζψλ κεηαβηβάζεσλ θαηά 161 εθαη. επξψ. ην 5κελν εθέηνο θαηαγξάθεθε κείσζε ησλ 

θαζαξψλ πιεξσκψλ γηα εηζαγσγέο θαπζίκσλ θαηά 148 εθαη. επξψ. 

  

ΔΛ.ΣΑΣ.: Μεηωκέλν θαηά 2 Γηο Δπξώ ην δηαζέζηκν εηζόδεκα ηωλ λνηθνθπξηώλ. 

Καηά 2 δηζ. επξψ πεξίπνπ κεηψζεθε ην δηαζέζηκν εηζφδεκα ησλ λνηθνθπξηψλ θαη ησλ κε 

θεξδνζθνπηθψλ ηδξπκάησλ ην πξψην ηξίκελν ηνπ έηνπο, ιφγσ θπξίσο ηεο κείσζεο θαηά 

15,6% ησλ απνδνρψλ ησλ εξγαδνκέλσλ. χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο 

Αξρήο, κεησκέλε θαηά πεξίπνπ 2,8 δηζ. επξψ εκθαλίδεηαη ηελ ίδηα πεξίνδν ε θαηαλαισηηθή 

δαπάλε λνηθνθπξηψλ θαη κε θεξδνζθνπηθψλ ηδξπκάησλ. Σν πνζνζηφ απνηακίεπζεο ησλ 

λνηθνθπξηψλ θαη ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηδξπκάησλ παξέκεηλε αξλεηηθφ γηα πέκπην ζπλερφκελν                   

ηξίκελν θαη δηακνξθψζεθε ζην -10,5%.  

  

 

 

 

  

     



 ΥΡΗΙΜΔ ΤΝΓΔΔΙ 

 

Ιζηοζελίδα ηος Πανεςπωπαϊκού Γικηύος «Enterprise Europe Network» 

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

 

Ιζηοζελίδα ηος Δλληνικού Γικηύος «Enterprise Europe Network - Hellas» 

http://www.enterprise-hellas.gr  

  

ΓΓ Δπισειπήζεων και Βιομησανίαρ  

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

  

Δκηελεζηικόρ Οπγανιζμόρ για ηην Ανηαγωνιζηικόηηηα και ηην Καινοηομία (EACI) 

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

  

Δςπωπαϊκή πύλη για ηιρ ΜΜΔ  

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

  

Δπιηποπή ηων Πεπιθεπειών  

http://www.cor.europa.eu  

  

Δςπωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Δπιηποπή  

http://eesc.europa.eu  

  

Γοκιμαζηική ομάδα εςπωπαϊκών επισειπήζεων 

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

 

Ψηθιακή Βιβλιοθήκη Δπιζηήμηρ & Σεσνολογίαρ ηος Δ.Κ.Σ. 

http://www.ekt.gr/diglib 

 

Δθνικό ηπαηηγικό Πλαίζιο Αναθοπάρ 2007 – 2013 

http://www.espa.gr  

 

ΔΠΑΝ ΙΙ: Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα Ανηαγωνιζηικόηηηα και Δπισειπημαηικόηηηα 

http://www.antagonistikotita.gr  

 

Η Κοινωνία ηηρ Πληποθοπίαρ 

www.infosoc.gr 

 

ΠΔΠ Γσηικής Δλλάδας, Πελοποννήζος και Ιονίων Νήζων 
www.dytikiellada-peloponnisos-ionio.gr/ 
 

Γενική Γπαμμαηεία Δπενδύζεων και Ανάπηςξηρ 

www.ependyseis.gr 

 

Δπιμεληηήπιο Αιηωλοακαπνανίαρ 

www.epimetol.gr 

www.etakcci.gr 
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http://ec.europa.eu/yourvoice/ebtp
http://www.ekt.gr/diglib
http://www.espa.gr/
http://www.antagonistikotita.gr/
http://www.infosoc.gr/
http://www.dytikiellada-peloponnisos-ionio.gr/
http://www.ependyseis.gr/
http://www.epimetol.gr/
http://www.etakcci.gr/


 

Δπικεθαλής
: Κα Χπςζάθη Άννα 

ύμβοσλος 
Πληροθόρη
ζης & 
Βάζεων 
Γεδομένων: 

Κορ Ρόμπολαρ Γεώπγιορ 

Γημόζιες 
τέζεις:  Κορ Ρόμπολαρ Γεώπγιορ 

Οικονομικά:  Κορ Αγγέληρ Γεώπγιορ 

ηοισεία Δπικοινωνίαρ:  

Σηλέθωνα : 26410 74531 - 74511 

Fax : 26510 22590 

Σατσδρομικ
ή 
Γιεύθσνζη: 

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

Ηλεκηρονικ
ές 
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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