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ΘΕΜΑΤΑ  ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ 
 

Βελτιωμένη ρύθμιση 120 δόσεων 

 

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τις επιχειρήσεις  μέλη του ότι τα βασικότερα 

σημεία της ρύθμισης τα οποία τροποποιήθηκαν με το ψηφισθέν νομοσχέδιο, είναι τα εξής: 

1) Υπαγόμενες οφειλές - μέγιστος αριθμός μηνιαίων δόσεων: Βεβαιωμένες οφειλές στις ΔΟΥ, 

τα Ελεγκτικά Κέντρα και τα Τελωνεία, οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και την 

31η-12-2018 και έχουν καταχωριστεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων των ΔΟΥ/Ελεγκτικών 

Κέντρων/Τελωνείων δύνανται να ρυθμίζονται με καταρχήν απαλλαγή από το 10% των τόκων 

και των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν κατά την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησης για υπαγωγή: 

α) σε έως και 120 μηνιαίες δόσεις, για τα φυσικά πρόσωπα, τα νομικά πρόσωπα ή οντότητες 

μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και για τα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

με ποσά βασικής οφειλής έως 1.000.000 ευρώ, 

β) σε έως 36 μηνιαίες δόσεις, για τα νομικά πρόσωπα ή οντότητες κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα με ποσά βασικής οφειλής μεγαλύτερα από 1.000.000 ευρώ. 

2) Τρόπος υπολογισμού των δόσεων για τα φυσικά πρόσωπα: Για οφειλέτες-φυσικά 

πρόσωπα με συνολικό εισόδημα φορολογικού έτους 2017 (ατομικό, φορολογούμενο ή 

απαλλασσόμενο, πραγματικό) μέχρι 10.000 ευρώ χορηγείται δυνατότητα ρύθμισης των 

οφειλών τους σε έως και 120 μηνιαίες δόσεις, υπό τον περιορισμό ότι το ελάχιστο ποσό κάθε 

μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 20 ευρώ. 



Για τους οφειλέτες με εισόδημα φορολογικού έτους 2017 άνω των 10.000 ευρώ, ο αριθμός 

των δόσεων καθορίζεται από τη φορολογική διοίκηση με βάση τα ακόλουθα «βήματα»: 

1ο βήμα: Με βάση το συνολικό εισόδημα του φορολογικού έτους 2017 προσδιορίζεται το 

ετήσιο ποσό καταβολών κάθε οφειλέτη με τη χρήση προοδευτικής κλίμακας συντελεστών 

που ανέρχονται σε: 

α) 4%, για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από τα 10.000,01 ευρώ έως τα 15.000 ευρώ, 

β) 6%, για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από τα 15.000,01 ευρώ έως τα 20.000 ευρώ, 

γ) 8%, για το τμήμα ετήσιου εισοδήματος από τα 20.000,01 ευρώ έως τα 25.000 ευρώ, 

δ) 10%, για το τμήμα ετήσιου εισοδήματος από τα 25.000,01 ευρώ έως τα 30.000 ευρώ, 

ε) 12% για το τμήμα ετήσιου εισοδήματος από τα 30.000,01 ευρώ έως τα 50.000 ευρώ, 

στ) 15% για το τμήμα ετήσιου εισοδήματος από τα 50.000,01 ευρώ έως τα 75.000 ευρώ, 

ζ) 20% για το τμήμα ετήσιου εισοδήματος από τα 75.000,01 ευρώ έως τα 100.000 ευρώ, 

η) 25%, για το τμήμα ετήσιου εισοδήματος πάνω από τα 100.000 ευρώ. 

Καθένα από τα παραπάνω ποσοστά συντελεστών μειώνεται ανάλογα με τον αριθμό των 

εξαρτώμενων τέκνων του οφειλέτη, ως εξής: 

* κατά μία μονάδα για ένα τέκνο, 

* κατά δύο μονάδες για δύο τέκνα, 

* κατά τρεις μονάδες για τρία τέκνα και άνω. 

Το ποσό που προκύπτει από τους υπολογισμούς βάσει της παραπάνω κλίμακας είναι το 

«ετήσιο ποσό καταβολών», το οποίο αντιστοιχεί στο εισόδημα κάθε οφειλέτη. 

2ο βήμα: Το «ετήσιο ποσό καταβολών» διαιρείται με τον αριθμό 12 και έτσι ανάγεται σε 

«μηνιαίο ποσό καταβολής». 

3ο βήμα: Το ποσό της ρυθμιζόμενης οφειλής διαιρείται με το «μηνιαίο ποσό καταβολής». Το 

πλήθος των δόσεων της ρύθμισης προκύπτει από το ακέραιο μέρος του πηλίκου της 

διαίρεσης αυτής. Π.χ. αν από τη διαίρεση αυτή προκύπτει πηλίκο 25,89, τότε το πλήθος των 

δόσεων ορίζεται σε 25. 

4ο βήμα: Το ποσό της ρυθμιζόμενης οφειλής διαιρείται με τον ακέραιο αριθμό των δόσεων 

που προέκυψε από τα προηγούμενα βήματα και έτσι προκύπτει το τελικό ύψος κάθε 

μηνιαίας δόσης. 

Περιορισμοί 

Σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι ακόλουθοι τρεις περιορισμοί, βάσει των οποίων το ποσό κάθε 

μηνιαίας δόσης μπορεί να διαφοροποιηθεί μετά τους παραπάνω υπολογισμούς: 

* Το ελάχιστο ποσό κάθε μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο των 20 ευρώ. 

* Ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων δεν μπορεί να είναι χαμηλότερος των 18. 

* Ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των 120. 

Σε περίπτωση που ο περιορισμός της ελάχιστης δόσης των 20 ευρώ έχει ως συνέπεια να 

προκύπτει αριθμός δόσεων μικρότερος των 18, ο αριθμός των δόσεων ορίζεται/περιορίζεται 

σε επίπεδο χαμηλότερο των 18. Κάτι τέτοιο συμβαίνει με ποσά οφειλών χαμηλότερα των 360 

ευρώ. 

3) Ευνοϊκό καθεστώς ρύθμισης για νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα με ύψος βασικής οφειλής έως 1.000.000 ευρώ: Σε νομικά πρόσωπα ή νομικές 

οντότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε συνολική υποχρεωτικά υπαγόµενη στη ρύθµιση 



βασική οφειλή έως 1.000.000 ευρώ, χορηγείται αποκλειστικά δυνατότητα ρύθµισης των 

οφειλών τους σε έως και 120 δόσεις, υπό τον περιορισµό ότι η κάθε μηνιαία δόση δεν μπορεί 

να είναι μικρότερη από 20 ευρώ. Η ρύθμιση αυτής της περίπτωσης προβλέπει ολική ή μερική 

απαλλαγή από τόκους και προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής που επιβαρύνουν την 

οφειλή κατά την ηµεροµηνία της αίτησης υπαγωγής στη ρύθµιση, ανάλογα με τον αριθμό των 

δόσεων που επιλέγονται. Συγκεκριμένα, το ποσοστό επί των τόκων και των προσαυξήσεων 

από το οποίο απαλλάσσεται ο οφειλέτης ανέρχεται σε: 

α) 100%, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται εφάπαξ, 

β) 95%, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 2 έως 4 δόσεις, 

γ) 85%, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 5 έως 12 δόσεις, 

δ) 80%, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 13 έως 24 δόσεις, 

ε) 75%, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 25 έως 36 δόσεις, 

στ) 45%, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 37 έως 48 δόσεις, 

ζ) 30%, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 49 έως 60 δόσεις, 

η) 20%, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 61 έως 72 δόσεις, 

θ) 15%, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 73 έως 96 δόσεις, 

ι) 10%, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 97 έως και 120 δόσεις. 

4) Επιβαρύνσεις εκπρόθεσμης καταβολής κατά την υπαγωγή σε ρύθμιση: Βασικές οφειλές 

που υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθμισης επιβαρύνονται με τόκο που ανέρχεται σε 3% 

ετησίως, αντί 5% που προβλεπόταν μέχρι πρότινος. 

Κατ' εξαίρεση, βασικές συνολικές οφειλές μέχρι 3.000 ευρώ ανά Υπηρεσία που υπάγονται σε 

πρόγραμμα ρύθμισης δεν επιβαρύνονται πλέον με προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης 

καταβολής, εφόσον ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο και το συνολικό εισόδημά του δεν 

υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ. 

5) Υπαγωγή στη ρύθμιση και οφειλών που βεβαιώνονται εντός του 2019, υπό προϋποθέσεις: 

Στη ρύθμιση δύνανται επίσης να υπαχθούν και οφειλές που βεβαιώνονται μέχρι την 

ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής σε ρύθμιση (μέχρι 30-9-2019) και αφορούν υποχρεώσεις 

ετών, υποθέσεων και περιόδων μέχρι και 31-12-2018, εξαιρουμένων των οφειλών για τις 

οποίες η προθεσμία υποβολής δήλωσης λήγει μετά τις 31-12-2018. 

6) Πρόσθετα ευεργετήματα: 

α) Αναστολή ήδη επιβληθεισών κατασχέσεων: Κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της 

ρύθμισης, οι κατασχέσεις που έχουν ήδη επιβληθεί εις χείρας τρίτων σε βάρος του οφειλέτη 

δεν καταλαμβάνουν μελλοντικές απαιτήσεις του οφειλέτη έναντι του τρίτου υπό την 

προϋπόθεση ότι η κατάσχεση αφορά αποκλειστικά χρέη που έχουν ρυθμιστεί κατά τις 

διατάξεις του παρόντος και γνωστοποιείται στον τρίτο. Ποσά απαιτήσεων που γεννώνται 

μετά την ως άνω γνωστοποίηση, αποδεσμεύονται και αποδίδονται κατά νόμον, ενώ ποσά 

απαιτήσεων που γεννήθηκαν πριν από αυτή αποδίδονται στο Δημόσιο. 

β) Προσαυξημένη απαλλαγή από προσαυξήσεις και τόκους σε περίπτωση πληρωμής 

διπλάσιας δόσης: Εφόσον ο οφειλέτης προκαταβάλει ποσό τουλάχιστον διπλάσιο της 

µηνιαίας δόσης του προγράµµατος ρύθµισης που έχει επιλέξει, χορηγείται σε αυτόν ισόποση 

απαλλαγή επί των συνολικών προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσµης καταβολής. 

7) Δυνατότητα επανυπολογισμού δόσεων και πρόσβασης στα νέα πρόσθετα ευεργετήματα 

για όσους ήδη έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση: Οφειλέτες οι οποίοι, κατά την έναρξη ισχύος των 

παραπάνω διατάξεων, έχουν ήδη υπαγάγει τις οφειλές τους σε ρύθμιση, με βάση τις 

προϊσχύσασες διατάξεις δύνανται να ζητήσουν την εκ νέου ρύθμιση των οφειλών τους 

σύμφωνα με τις νέες διατάξεις αυτές ώστε να επιτύχουν επανυπολογισμό του αριθμού και 



του ύψους των μηνιαίων δόσεων, να δικαιούνται κι αυτοί του μειωμένου στο 3% επιτοκίου, να 

απαλλαγούν από τυχόν κατασχέσεις που ήδη τους έχουν επιβληθεί και να μπορούν 

πληρώνοντας διπλάσιες δόσεις να γλιτώνουν αντίστοιχα ποσά προσαυξήσεων και τόκων. Τη 

δυνατότητα επαναρρύθμισης των οφειλών τους με το νέο ευνοϊκότερο καθεστώς έχουν και τα 

νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα με βασικές οφειλές έως 1.000.000 ευρώ. 

Μπορούν δηλαδή να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σε έως και 120 μηνιαίες δόσεις, ενώ με το 

προηγούμενο καθεστώς, οι δόσεις που δικαιούνταν ήταν μέχρι 24 ή 36. 

 

Θέση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας 

για τη μεταφορά Τμήματος του Πανεπιστημίου 

από το Αγρίνιο στην Πάτρα. 

  

Κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου, τη Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2019, τα μέλη του 

κατέληξαν ομοφώνως στην παρακάτω θέση: 

«Δεν μας προκαλεί εντύπωση η τελευταία απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 

Πατρών για μεταφορά του Τμήματος ΔΠΠΝΤ, το οποίο πρόσφατα μετονομάστηκε σε Τμήμα 

Ιστορίας-Αρχαιολογίας και Ψηφιακού Πολιτισμού, από το Αγρίνιο στην Πάτρα. Είναι η 

πολλοστή φορά που το συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο προσπαθεί να απογυμνώσει το Αγρίνιο 

από τα Πανεπιστημιακά Τμήματα που εδρεύουν σ’ αυτό. Η προσπάθεια αυτή, που αρχικό 

σημείο αναφοράς έχει την Οικονομική Σχολή, είναι διαχρονική. 

Βεβαίως, δεν πρέπει να παραλείψουμε να αναφέρουμε το περίφημο «Σχέδιο Αθηνά», το 

οποίο «ανακάλυπτε» ότι τα προβλήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη χώρα ξεκινούν 

και τελειώνουν με τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που είχαν έδρα στο νομό 

μας. 

Θεωρούμε ότι η μόνη ενδεδειγμένη λύση είναι η επανίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Ελλάδας, για να απαλλαγούμε οριστικά από τον εναγκαλισμό του Πατρινού Πανεπιστημίου, 

διότι είναι βέβαιο ότι μόλις ανδρωθούν τα εξαγγελθέντα νέα Πανεπιστημιακά Τμήματα που 

θα εδρεύουν στο νομό, η τότε  Σύγκλητος του Πανεπιστημίου αυτού θα μεθοδεύσει - ξέρουν 

τον τρόπο- τη μεταφορά και αυτών των Τμημάτων στην Πάτρα». 

 

 

 

 

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας στις εκδηλώσεις λήξης της  

Διεθνούς Ιστιοπλοϊκής Δράσης “Appuntamento in Adriatico e Ionio”  

στο ΟΡΙΚΟΥΜ της Αλβανίας  

(09-10 Ιουλίου 2019). 

  

Στο καλεντάρι της 32ης Reggata φιλίας “Appuntamento in Adriatico e Ionio”  

η Αιτωλοακαρνανία για το καλοκαίρι του 2020. 

  

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Ευρωμεσογειακής Assonautica,συμμετείχε στις εκδηλώσεις λήξης της Διεθνούς Ιστιοπλοϊκής 

Δράσης “AppuntamentoinAdriaticoeIonio” στο ΟΡΙΚΟΥΜ της Αλβανίας κατά το χρονικό 

διάστημα από 9 έως 10 Ιουλίου 2019 και στην ημερίδα εργασίας με θέμα: «Οικονομία της 

Θάλασσας στην Μακροπεριφέρεια Αδριατικής & Ιονίου - Ανάπτυξη του Ναυτικού Τουρισμού 

στην Αλβανία». 

Η Ευρωμεσογειακή Assonautica είναι ο επιχειρησιακός βραχίονας του συστήματος των 

Μεσογειακών Επιμελητηρίων, τόσο στον ειδικό τομέα των ιστιοπλοϊκών και όχι μόνο σκαφών 

αναψυχής, του ναυτικού τουρισμού, της προώθησης των προϊόντων αριστείας, όσων γενικά 

περικλείουν αυτό που ονομάζουμε “Γαλάζια Οικονομία”. Ένα καινοτόμο αναπτυξιακό 

εργαλείο/μοντέλο που ενώνει περιοχές και δραστηριότητες που σχετίζονται τόσο με τους 



τομείς και κλάδους που παραδοσιακά συνδέονται με τη θάλασσα όπως η ναυτιλία, ο 

τουρισμός, η αλιεία, ο ναυταθλητισμός, η εκπαίδευση, οι λιμενικές εγκαταστάσεις και οι 

μεταφορές, όσο και αυτούς που συνδέονται με την ανάπτυξη και προώθηση των τοπικών 

προϊόντων, την τέχνη, καθώς και την ιστορική και πολιτιστική κληρονομία. 

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας συμμετέχοντας στην ημερίδα εργασίας με θέμα: 

«Οικονομία της Θάλασσας στην Μακροπεριφέρεια Αδριατικής & Ιονίου - Ανάπτυξη του 

Ναυτικού Τουρισμού στην Αλβανία», εκπροσωπούμενο από τον κ. Ρόμπολα Γεώργιο 

Προϊστάμενο Εμποροβιομηχανικών θεμάτων του Επιμελητηρίου, παρουσίασε την 

πολύχρονη δράση του Επιμελητηρίου με τη συνεργασία της Ευρωμεσογειακής Assonautica 

στον τομέα της προώθησης του Ναυτικού & Ιστιοπλοϊκού Τουρισμού, την υπεραξία που 

δίνουν οι δράσεις αυτές στην αλυσίδα άξιας της οικονομίας, του Πολιτιστικού Τουρισμού, της 

παροχής υπηρεσίας σε λιμενικές εγκαταστάσεις και μαρίνες καθώς και στον Αγροδιατροφικό 

τομέα και στον κλάδο εστίασης. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις κατατεθειμένες προτάσεις του 

Επιμελητηρίου για την ανάπτυξη μαρινών στα παραλία της Αιτωλοακαρνανίας, στα πλαίσια 

του πενταετούς στρατηγικού σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και στις τεράστιες 

προσπάθειες επαναλειτουργίας της μαρίνας Μεσολογγίου αναδεικνύοντας τα πολλά εμπόδια 

που δυστυχώς συναντά κανείς στην προσπάθεια ανάπτυξης μοντέλου οικονομίας 

Ιστιοπλοϊκού Τουρισμού στα παράλια του Ιονίου. 

Επίσης, αναφέρθηκε στις διαβουλεύσεις, οι οποίες έχουν φτάσει σε τελικό στάδιο, έχοντας 

ωριμάσει το σχέδιο δημιουργίας της Ελληνικής Assonautica του Ιονίου, ένα εργαλείο που θα 

δώσει ακόμη μεγαλύτερη ώθηση στην από κοινού συνέργια Επιμελητηρίων, Δήμων, 

Περιφερειών, λοιπών φορέων, οργανισμών και επιχειρήσεων, με στρατηγικό στόχο την 

ανάδειξη του τομέα του ιστιοπλοϊκού Τουρισμού και του τουρισμού σκαφών αναψυχής ως 

κεντρικό μοχλό ανάπτυξης της Οικονομίας των παραλιών του Ιονίου.  

Η πιο ευχάριστη στιγμή όμως ήρθε με την ανακοίνωση του προγραμματισμού για το 

καλεντάρι της 32ης Reggata φιλίας “AppuntamentoinAdriaticoeIonio” για το καλοκαίρι του 

2020, οπού με χαρά επιβεβαιώθηκε η διέλευση και η επίσκεψη των ιστιοπλοϊκών σκαφών 

από τα παράλια και τα όμορφα λιμανάκια της Αιτωλοακαρνανίας για 7η φορά από την πρώτη 

επίσκεψη της GoletaVerdeστο λιμάνι του Μεσολογγίου το 2003. 

 

 

 

 

 

 

Μελέτη της ΚΕΕ για την ανάπτυξη 88 Επιχειρηματικών Πάρκων 

το διάστημα 2018-2040. 

 

Μελέτη με αντικείμενο το «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη Επιχειρηματικών 

Πάρκων 2018-2040» απέστειλε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων 

Κωνσταντίνος Μίχαλος στους αρμόδιους υπουργούς. Στο πλαίσιο της Μελέτης έχουν 

επιλεγεί 88 περιοχές στην Ελληνική Επικράτεια, για οργάνωση - πολεοδόμηση. Πενήντα 

πέντε εξ αυτών είναι άτυπες συγκεντρώσεις και προορίζονται για την ανάπτυξη 

Επιχειρηματικών Πάρκων Εξυγίανσης, ενώ προτείνονται 33 Επιχειρηματικά Πάρκα σε 

αδόμητες εκτάσεις. Ο προϋπολογισμός του Εθνικού Σχεδίου ανέρχεται στα 730 εκ. ευρώ 

(δημόσια και ιδιωτική συμμετοχή) και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης διαρκεί έως το 2040.  
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 «Έργο της ΚΕΕΕ για την ενίσχυση και επιτυχία του θεσμού της Μαθητείας». 

 

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τις επιχειρήσεις  μέλη του ότι η Κεντρική 

Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) σχεδίασε το έργο “Αναβάθμιση και Διεύρυνση του 

θεσμού της Μαθητείας – Συμπράξεις Μαθητείας” (ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ):5010059), το 

οποίο εντάχθηκε και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” του ΕΣΠΑ 2014-2020. 

 

Η ΚΕΕΕ είναι συνδικαιούχος της Πράξης, μαζί με την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Τομέα 

Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας (ΕΔ ΑπΚΟ), του Υπουργείου Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

Η πράξη συμβάλλει στην ενίσχυση του θεσμού της μαθητείας στην Ελλάδα μέσω του δυϊκού 

συστήματος προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ανεργία των νέων. Το κύριο αντικείμενο της 

Πράξης είναι να προσελκύσει επιχειρήσεις και να υποστηρίξει τη δημιουργία θέσεων 

μαθητείας από αυτές καθώς επίσης να υποστηρίξει την υλοποίηση της μαθητείας στις εν 

λόγω επιχειρήσεις. 

Στο πλαίσιο της υλοποίησης το έργο αποτελείται από τα παρακάτω Υποέργα: 

«Συμβουλευτική για προσέλκυση επιχειρήσεων, συνεργασία με τις επιχειρήσεις, επιλογή των 

επιχειρήσεων και καταγραφή προσφερόμενων από αυτές θέσεων Μαθητείας». 

«Εκπαίδευση εκπαιδευτών (μεντόρων) στελεχών επιχειρήσεων, Συμβουλευτικές υπηρεσίες 

υποστήριξης των επιχειρήσεων, εκπαιδευτών – μεντόρων κατά τη διάρκεια υλοποίησης της 

Μαθητείας». 

 

Η Πράξη περιλαμβάνει διακριτή Ενότητα Δράσεων με αντικείμενο την «Δημιουργία Clusters 

Επιχειρήσεων για την προώθηση της Μαθητείας». Τα Clusters Μαθητείας μπορούν να 

δημιουργήσουν ελκυστικό και λειτουργικό πλαίσιο ώστε η μαθητεία να κάνει ΑΜΕΣΑ 

σημαντικά βήματα μέσα στις επιχειρήσεις, με πρωτοβουλία του ίδιου του επιχειρηματικού 

κόσμου. 

 

Το κόστος της Μαθητείας για την επιχείρηση περιορίζεται, διότι το ημερομίσθιο και η 

ασφαλιστική κάλυψη των μαθητευομένων συγχρηματοδοτούνται από κοινοτικούς πόρους. 

 

Στόχοι του έργου 

Το έργο σκοπεύει να απευθυνθεί κατά προτεραιότητα προς την πλευρά των επιχειρήσεων, οι 

οποίες αποτελούν τη βάση για τον εκσυγχρονισμό και την αξιοποίηση της μαθητείας στις 

παρούσες συνθήκες της οικονομίας. Η αποδοχή της μαθητείας στη χώρα είναι πολύ μικρή, 

μόλις το 1% του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων είναι μαθητευόμενοι. Χωρίς την 

ενεργό συμμετοχή τους ούτε η μαθητεία μπορεί να αναπτυχθεί ως θεσμός ούτε η 

επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση μπορούν αντιστοιχηθούν στις ανάγκες της αγοράς 

εργασίας. 

Η καινοτομία του έργου είναι η μεθοδολογική προσέγγιση της συμβουλευτικής υποστήριξης 

των επιχειρήσεων μέσω της εκπαίδευσης των μεντόρων και των λοιπών δράσεων για την 

http://mathiteia.ep.uhc.gr/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%b7/
http://mathiteia.ep.uhc.gr/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%b7/
http://mathiteia.ep.uhc.gr/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%b7/
http://mathiteia.ep.uhc.gr/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%b7/
http://mathiteia.ep.uhc.gr/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%b7/


ορθή εφαρμογή του θεσμού της μαθητείας όπου ανοίγει νέους δρόμους αναβάθμισης, 

διεύρυνσης και ανάπτυξης της μαθητείας. 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι: 

 ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων για το θεσμό της μαθητείας, 

 προσφορά ποιοτικών θέσεων μαθητείας από τον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας 

 μείωση της ανεργίας των νέων, 

 αναβάθμιση της οργανωσιακής ικανότητας των επιχειρήσεων ώστε να υποδέχονται 

μαθητευόμενους και να παρέχουν ουσιαστική μαθητεία, 

 δημιουργία συμπράξεων μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων στη διαδικασία της 

μαθητείας για την παροχή ολοκληρωμένης υποστήριξης στους μαθητευόμενους,υποστήριξη, 

ενίσχυση και παρακολούθηση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του θεσμού της 

μαθητείας στη χώρα μας ως βασικού μέσου σύνδεσης της ΕΕΚ με την αγορά εργασίας. 

 

Για την συγκεκριμένη Πράξη της Μαθητείας λειτουργεί ιστοσελίδα (site) στη διεύθυνση 

: http://mathiteia.ep.uhc.gr , στην οποία καταχωρούνται οι πληροφορίες για τις δράσεις του 

έργου , δημοσιεύονται οι ανακοινώσεις που αφορούν σε αυτό καθώς επίσης και γενικό 

ενημερωτικό υλικό για την Μαθητεία. 

 

 

 

Αναπτυξιακός: Όροι υπαγωγής στο καθεστώς ενισχύσεων  

«Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων». 

  

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του ότι Δημοσιεύθηκε 

στο ΦΕΚ η Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών 

και Μικρών Επιχειρήσεων» του αναπτυξιακού ν. 4399/2016. 

  

Σκοπός-Διάρκεια Καθεστώτος 

Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις: Στόχος του καθεστώτος είναι η παροχή ενός πλήρους 

πλαισίου κινήτρων με βασικό στόχο τη δημιουργία επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε Πολύ 

Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις που προτίθενται να πραγματοποιήσουν αρχική επένδυση σε 

κάποιον από τους επιλέξιμους κλάδους του νόμου. 

Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο 

παρόν καθεστώς είναι η Τετάρτη 3 Ιουλίου 2019. Ημερομηνία λήξης του κύκλου 

υποβολών ορίζεται η Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019 . 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος ανέρχεται σε 150.000.000 ευρώ, 

εκ των οποίων 145.000.000 ευρώ που αφορούν τα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της 

επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης 

απασχόλησης προέρχονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και τα 

5.000.000 ευρώ αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής. 

  

Όροι και προϋποθέσεις υπαγωγής 

1. Συμμετοχή φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου 

Η συμμετοχή του φορέα στο συνολικό επιλέξιμο κόστος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να 

γίνει είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, με την προϋπόθεση ότι το 

είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) αυτού δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή 

παροχή (άρθρο 14 παρ. 14 Γ.Α.Κ.). 

Η συμμετοχή του φορέα στο ενισχυόμενο κόστος συμβατικής επένδυσης υπολογίζεται στο 

σύνολο των ενισχυόμενων δαπανών αυτού, αφού αφαιρεθεί το ποσό της αιτούμενης 

επιχορήγησης εφόσον προβλέπεται στο χρηματοδοτικό σχήμα, και μπορεί να καλύπτεται με 

τους ακόλουθους τρόπους: 

Α. Κάλυψη του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου ή τμήματος αυτού με ίδια 

κεφάλαια: 

http://mathiteia.ep.uhc.gr/


α. με αύξηση του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου του φορέα της επενδυτικού σχεδίου από 

νέες εισφορές σε μετρητά των εταίρων. Η αύξηση του κεφαλαίου υφιστάμενων επιχειρήσεων 

μπορεί να γίνεται και πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής, υπό την προϋπόθεση ότι 

πραγματοποιήθηκε μέσα στους τελευταίους δώδεκα μήνες ή στους είκοσι τέσσερις μήνες 

προκειμένου για εταιρείες που είναι εισηγμένες σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά. Στην 

περίπτωση αυτή, η αύξηση έχει ως αποκλειστικό σκοπό την χρησιμοποίηση του νέου 

κεφαλαίου ως ίδια συμμετοχή στη συγκεκριμένη επένδυση βάσει της σχετικής απόφασης των 

εταίρων ή της Γενικής Συνέλευσης τους κατά περίπτωση, και υπό την προϋπόθεση ότι, κατά 

τον χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου, το κεφάλαιο αυτό 

αποδεδειγμένα υφίσταται με τη μορφή διαθεσίμων της εταιρείας και δεν έχει αναλωθεί. β. με 

αύξηση του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου του φορέα του επενδυτικού σχεδίου με 

κεφαλαιοποίηση υφιστάμενων φορολογηθέντων αποθεματικών και κερδών εις νέον. Το 

προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται υπό τις εξής προϋποθέσεις: i) κατά την αξιολόγηση του 

επενδυτικού σχεδίου διαπιστώνεται η επάρκεια της ρευστότητας της επιχείρησης 

(κυκλοφορούν ενεργητικό μείον βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις), μετά την αφαίρεση του 

ποσού των διαθεσίμων της, που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη της 

συμμετοχής του φορέα με ίδια κεφάλαια, ii) τα φορολογηθέντα αποθεματικά έχουν 

σχηματισθεί από πραγματοποιηθέντα έσοδα του φορέα της επένδυσης βάσει διατάξεων οι 

οποίες δεν εμπεριέχουν όρους σχηματισμού και χρήσης τους που να αντιτίθενται στους 

κανόνες χορήγησης ενισχύσεων και δεν έχουν δεσμευθεί για να χρησιμοποιηθούν για άλλους 

σκοπούς. 

γ. με την ανάλωση υφιστάμενων φορολογηθέντων αποθεματικών και κερδών εις νέον, τα 

οποία στην περίπτωση αυτή δεσμεύονται σε ειδικό λογαριασμό και δεν μπορούν να 

διανεμηθούν πριν την παρέλευση τριών ετών, προκειμένου για μικρές ή πολύ μικρές, από 

την ημερομηνία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου και την έναρξη της παραγωγικής 

λειτουργίας της επένδυσης. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται υπό τις εξής 

προϋποθέσεις: i) κατά την αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου διαπιστώνεται η επάρκεια 

της ρευστότητας της επιχείρησης (κυκλοφορούν ενεργητικό μείον βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις), μετά την αφαίρεση του ποσού των διαθεσίμων της, που πρόκειται να 

χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη της συμμετοχής του φορέα με ίδια κεφάλαια, ii) τα 

φορολογηθέντα αποθεματικά έχουν σχηματισθεί από πραγματοποιηθέντα έσοδα του φορέα 

της επένδυσης βάσει διατάξεων οι οποίες δεν εμπεριέχουν όρους σχηματισμού και χρήσης 

τους που να αντιτίθενται στους κανόνες χορήγησης ενισχύσεων και δεν έχουν δεσμευθεί για 

να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς , 

δ. με εκποίηση στοιχείων ενεργητικού της επιχείρησης (που αφορούν αποκλειστικά γήπεδα, 

κτίρια, και μηχανολογικό εξοπλισμό,) με απόδειξη της δυνατότητας πώλησης. Στην 

περίπτωση αυτή, το ποσό που δύναται να ληφθεί υπόψη για την κάλυψη των ιδίων 

κεφαλαίων ορίζεται ανά περίπτωση ως εξής: 

i. Στην περίπτωση γηπέδου ή κτηρίου, το ποσό της αντικειμενικής του αξίας. ii. Στην 

περίπτωση μηχανημάτων το ποσό της εκτίμησης ανεξάρτητου πιστοποιημένου εκτιμητή. 

  

2. Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων. 

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο 

παρόν καθεστώς ενίσχυσης ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, ήτοι: α. για μικρές 

επιχειρήσεις, στο ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ, β. για πολύ μικρές 

επιχειρήσεις, στο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, γ. για τις Κοινωνικές 

Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του ν. 4430/2016 (Α΄205), καθώς και τους 

Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ), τις Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και τις Αγροτικές Εταιρικές 

Συμπράξεις (ΑΕΣ) του ν. 4384/2016 (Α΄ 78) στο ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. 

Για τις ανάγκες του παρόντος καθεστώτος, το μέγεθος του φορέα του επενδυτικού σχεδίου 

προσδιορίζεται με βάση την εταιρική σύνθεση που δηλώνεται ότι αυτός θα έχει κατά το χρόνο 

έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου όπως προσδιορίζεται στην παρ. 4 του Άρθρου 4 

της παρούσης, και όχι με βάση την εταιρική σύνθεση του χρόνου υποβολής της αίτησης 

υπαγωγής. Για το λόγο αυτό ο φορέας θα πρέπει να προσδιορίσει τυχόν συνδεδεμένες ή 



συνεργαζόμενες επιχειρήσεις με βάση την εταιρική σύνθεση όπως θα ισχύει κατά το χρόνο 

έναρξης εργασιών και να υποβάλει τα σχετικά δικαιολογητικά τεκμηρίωσης (οικονομικά 

στοιχεία και τις υφιστάμενες θέσεις απασχόλησης αυτών για τα δύο τελευταία έτη πριν την 

υποβολή της αίτησης υπαγωγής). 

  

3.Περιεχόμενο επενδυτικού σχεδίου Χαρακτήρας αρχικής επένδυσης. Τα επενδυτικά 

σχέδια που υπάγονται στο παρόν καθεστώς ενισχύσεων, θα πρέπει να έχουν το χαρακτήρα 

αρχικής επένδυσης (άρθρο 2 στοιχείο 49 Γ.Α.Κ.) και συγκεκριμένα να πληρούν μία από τις 

ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α. Δημιουργία νέας μονάδας. 

β. Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας. Η πρόσθετη δυναμικότητα της 

μονάδας λόγω του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει αποδεκτή μόνον εφόσον η 

υφιστάμενη δυναμικότητα της μονάδας μπορεί να πιστοποιηθεί από επίσημα στοιχεία 

τεκμηρίωσης. 

γ. Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν 

παραχθεί ποτέ σε αυτήν, με τον όρο ότι οι επιλέξιμες δαπάνες υπερβαίνουν τουλάχιστον 

κατά 200% τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται εκ νέου, 

όπως έχει καταγραφεί στο οικονομικό έτος που προηγείται της αίτησης υπαγωγής του 

επενδυτικού σχεδίου. Σε περίπτωση που ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου δεν έχει κατά 

την υποβολή της αίτησης υπαγωγής μία τουλάχιστον κλεισμένη διαχειριστική χρήση ή που 

στα υποβληθέντα οικονομικά στοιχεία δεν αποτυπώνεται η παραπάνω προϋπόθεση, 

τεκμαίρεται η μη πλήρωση του σχετικού κριτηρίου. 

δ. Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας. ε. 

Απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση 

που έχει κλείσει και η οποία αγοράζεται από επενδυτή που δεν σχετίζεται με τον πωλητή και 

αποκλείει την απλή εξαγορά των μετοχών μιας επιχείρησης. 

  

Δικαιούχοι υπαγόμενων επενδυτικών σχεδίων 

1. Δικαιούχοι των ενισχύσεων του παρόντος καθεστώτος ενισχύσεων είναι οι επιχειρήσεις 

που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική 

στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές: 

α. ατομική επιχείρηση,  

β. εμπορική εταιρεία, 

γ. συνεταιρισμός, 

δ. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του ν. 4430/2016 (Ά 2015)), 

Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις 

(ΑΕΣ) του ν. 4384/2016(Α΄78), ε. υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την 

υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν από την έναρξη 

εργασιών του επενδυτικού σχεδίου, στ. επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή 

κοινοπραξίας με την προϋπόθεση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ, 

ζ. δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, εφόσον: αα. δεν τους έχει 

ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού, 

ββ. δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών, γγ. 

δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης των 

μακροχρόνιων υποχρεώσεων του άρθρου 21. 

 

Μετάθεση ημερομηνίας έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων 

του β’ κύκλου του "Εξοικονόμηση κατ' οίκον ΙΙ". 

  

 Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοινώνεται η μετάθεση για τις 16 

Σεπτεμβρίου 2019 της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων για τον Β’ κύκλο του 

Προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ΄οίκον ΙΙ». 

  



Η παράταση αυτή κρίθηκε αναγκαία για την καλύτερη προετοιμασία του προγράμματος και 

Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος και θα ανακοινωθούν οι ακριβείς ημερομηνίες 

έναρξης υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων ανά ομάδα Περιφερειών. 

Προωθήθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση ο Οδηγός Εφαρμογής της β’ φάσης 

του προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ». Η υποβολή των αιτήσεων για το νέο 

κύκλο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ξεκινήσει διαδοχικά ανά ομάδα Περιφερειών από τις 

15/7/2019 και θα γίνει με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια του φορολογικού έτους 2018 

(εκκαθαρισμένες δηλώσεις φορολογίας). 

Εκ των βασικών αλλαγών σε σχέση με τον Α΄ Κύκλο είναι ότι: 

 καταργείται το άνω όριο στην 7η εισοδηματική κατηγορία 

 για την υπαγωγή της δηλούμενης κατασκευής ή χρήσης σε νόμο τακτοποίησης 

αυθαίρετων κατασκευών θα πρέπει να αποτυπώνεται η καταβολή τουλάχιστον του 

30% του συνόλου του ενιαίου ειδικού προστίμου. 

 Η επιλογή χρηματοδοτικού σχήματος (Ίδια Κεφάλαια/δάνειο) θα δηλώνεται κατά το 

στάδιο καταχώρησης της αίτησης πριν την οριστική της υποβολή. 

Με την δημοσίευση σε ΦΕΚ θα ακολουθήσουν αναλυτικότερες ανακοινώσεις στον ιστότοπο 

https://exoikonomisi.ypen.gr. Η β’ φάση του προγράμματος με επιπλέον 250 εκατ. ευρώ θα 

καλύψει 25.000 κατοικίες. Μαζί με την συμμετοχή των ιδιωτών, το ύψος των παρεμβάσεων 

αναμένεται να υπερβεί τα 400 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα να κλείνει ο κύκλος του 

προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ» με έργα ενεργειακής αναβάθμισης αξίας άνω 

του 1 δισ. ευρώ. 

Επισυνάπτεται ενημερωτικό σημείωμα για το πρόγραμμα και ο Οδηγός. 

Παράταση υποβολής για την δράση «Επιχειρούμε Έξω» μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. 

Ανακοινώθηκε παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων 

χρηματοδότησης για τη Δράση: «Επιχειρούμε 'Εξω» μέχρι τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 

2019 και ώρα 17:00. Σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύτηκε στην ηλεκτρονική σελίδα 

για το ΕΣΠΑ, του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αναλυτικές πληροφορίες και 

ενημέρωση παρέχονται από το Γραφείο Πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, Μεσογείων 56 - 

Αθήνα, στο τηλ. 8011136300 και e-mail επικοινωνίας: infoepan@mou.gr. 

 

  

Έως τις 30 Αύγουστου το «SME PRE-LISTING SUPPORT PROGRAMME». 

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο «SME Pre-listing Support 

Programme». Μέχρι τις 30 Αυγούστου, επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα, είναι 

οικονομικά βιώσιμες, έχουν μία ισχυρή αναπτυξιακή προοπτική και επιθυμούν να αντλήσουν 

χρηματοδότηση, μέσω της ελληνικής Κεφαλαιαγοράς, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο 

«SME Pre-listing Support Programme», μέσω της ειδικής πλατφόρμας του προγράμματος 

Roots, επιλέγοντας το σχετικό πεδίο συμμετοχής στην ιστοσελίδα του προγράμματος. Όπως 

αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το πρόγραμμα έχει στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της 

επενδυτικής ετοιμότητας και την προετοιμασία για την εισαγωγή μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

(ΜμΕ) στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 

Προγράμματα συμβουλευτικής, κατάρτισης, πρακτικής άσκησης και πιστοποίησης σε 

ΤΠΕ για ανέργους. 

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας (ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ), 

ανακοίνωσε ως Δικαιούχος την υλοποίηση των παρακάτω πράξεων: 

https://exoikonomisi.ypen.gr/
mailto:infoepan@mou.gr


Προώθηση στην απασχόληση ανέργων ηλικίας 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, 

τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ 

Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής 

κατάρτισης (θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση) και πιστοποίησης στον κλάδο των 

ΤΠΕ σε 2.000 ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30-45 ετών, πτυχιούχους ΑΕΙ 

(Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός 

πληροφορικής). 

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 11.718.400 € χρηματοδοτείται από το ΕΠ 

"Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση" του ΕΣΠΑ 2014-2020, 

με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). 

Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (training voucher) ενώ η 

θεματολογία των προγραμμάτων κατάρτισης περιλαμβάνει τις ειδικότητες του Τεχνικού 

εφαρμογών λογισμικού, του Ειδικού σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών και του 

Προγραμματιστή βάσεων δεδομένων. 

Η αίτηση συμμετοχής στη δράση γίνεται ηλεκτρονικά, στην ειδική 

ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr/ και η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής 

αίτησης για τους ανέργους και τους παρόχους κατάρτισης αρχίζει από 28/06/2019 (ώρα 

14:00) έως 23/08/2019 (ώρα 23:59). 

Δείτε περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα της Δράσης εδώ. 

Προώθηση στην απασχόληση ανέργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, 

τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ. 

Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής 

κατάρτισης (θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση) και πιστοποίησης στον κλάδο των 

ΤΠΕ σε 3.000 ανέργους νέους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 25-29 ετών, 

πτυχιούχους ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης 

(εκτός πληροφορικής). 

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 17.537.600 € χρηματοδοτείται από το ΕΠ 

"Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση" του ΕΣΠΑ 2014-2020, 

με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) στο 

πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ). 

Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (training voucher) ενώ η 

θεματολογία των προγραμμάτων κατάρτισης περιλαμβάνει τις ειδικότητες του Τεχνικού 

Εφαρμογών Λογισμικού, του Ειδικού σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών και του 

Προγραμματιστή βάσεων δεδομένων. 

Η αίτηση συμμετοχής στη δράση γίνεται ηλεκτρονικά, στην ειδική 

ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr/ και η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής 

αίτησης για τους ανέργους και τους παρόχους κατάρτισης αρχίζει από 28/06/2019 (ώρα 

14:00) έως 23/08/2019 (ώρα 23:59). 

Δείτε περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα της Δράσης εδώ. 

ΥΠ. ΟΙΚ.: Άνω του στόχου το πρωτογενές πλεόνασμα στο εξάμηνο. 

Πολύ υψηλότερα του στόχου διαμορφώθηκε το πρωτογενές πλεόνασμα το πρώτο εξάμηνο 

του έτους. Ειδικότερα, το πρωτογενές αποτέλεσμα στο πρώτο εξάμηνο διαμορφώθηκε σε 

πλεόνασμα ύψους 382 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 1,573 δισ. ευρώ 

http://www.voucher.gov.gr/
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4470
http://www.voucher.gov.gr/
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4469


και πρωτογενούς ελλείμματος 46 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2018. Την ίδια περίοδο 

τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 23,451 δισ. ευρώ, 

παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,942 δισ. ευρώ ή 9,0% έναντι του στόχου που έχει 

περιληφθεί για το 2019 στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2019. 

  

ΤτΕ: Αύξηση 35% στα έσοδα από τον τουρισμό το πρώτο τρίμηνο του 2019. 

Αύξηση κατά 35% εμφάνισαν οι τουριστικές εισπράξεις στο πρώτο τρίμηνο του έτους 

φθάνοντας στα 747 εκατ. ευρώ. Ο αριθμός των επισκεπτών προσέγγισε τα 2 εκατομμύρια, 

καταγράφοντας αύξηση κατά 7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Σύμφωνα 

εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 127 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2018, 

σημειώνοντας αύξηση κατά 29,5%. 

 

Επιλογή των πρώτων 17 «ευρωπαϊκών πανεπιστημίων»: Ένα μεγάλο βήμα προς την 

οικοδόμηση ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης. 

 

3 Ελληνικά πανεπιστήμια ανάμεσα στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των χωρών-

μελών της ΕΕ που επελέγησαν να αποτελέσουν μέρος των πρώτων «Ευρωπαϊκών 

Πανεπιστημίων».  

Τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια θα αποτελούνται από ολοκληρωμένα δίκτυα πανεπιστημίων σε 

όλη την ΕΕ τα οποία θα δίνουν τη δυνατότητα στους φοιτητές να αποκτήσουν 

πτυχίο  συνδυάζοντας σπουδές σε διάφορες χώρες της ΕΕ, ενώ θα συμβάλουν στη βελτίωση 

της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς τους.  

Ανάμεσα σε αυτά που επελέγησαν βρίσκονται και 3 Ελληνικά - Πανεπιστήμιο Αθηνών - 

University of Athens, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Agricultural University of 

Athens -Οfficial, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από 

όλη την Ευρώπη τα οποία θα αποτελέσουν μέρος των πρώτων συνασπισμών 

««ευρωπαϊκών πανεπιστημίων». Θα βελτιώσουν την ποιότητα και την ελκυστικότητα της 

ευρωπαϊκής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και θα τονώσουν τη συνεργασία μεταξύ των 

ιδρυμάτων, των φοιτητών και του προσωπικού τους. 



Από τις 54 αιτήσεις που παρελήφθησαν, επιλέχθηκαν 17 ευρωπαϊκά πανεπιστήμια στα 

οποία συμμετέχουν 114 ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα από 24κράτη μέλη (βλέπε 

παράρτημα), βάσει αξιολόγησης που διενεργήθηκε από 26 ανεξάρτητους εξωτερικούς 

εμπειρογνώμονες, συμπεριλαμβανομένων πρυτάνεων, καθηγητών και ερευνητών, οι οποίοι 

διορίστηκαν από την Επιτροπή. Τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια είναι διακρατικές συμμαχίες 

ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από ολόκληρη την ΕΕ, τα οποία έχουν κοινή 

μακροπρόθεσμη στρατηγική και προωθούν τις ευρωπαϊκές αξίες και την ευρωπαϊκή 

ταυτότητα. Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στο να ενισχύσει σημαντικά την κινητικότητα των 

φοιτητών και του προσωπικού και να προωθήσει την ποιότητα, τη συμπεριληπτικότητα και 

την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Ο κ. Τίμπορ Νάβρατσιτς, επίτροπος Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού, 

δήλωσε: «Χαίρομαι που βλέπω τη φιλοδοξία των πρώτων 17 ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, 

τα οποία θα λειτουργήσουν ως πρότυπα για άλλα σε ολόκληρη την ΕΕ. Θα δώσουν τη 

δυνατότητα στις επόμενες γενιές φοιτητών να βιώσουν την Ευρώπη σπουδάζοντας σε 

διάφορες χώρες. Είμαι πεπεισμένος ότι η πρωτοβουλία αυτή, που αποτελεί βασικό δομικό 

στοιχείο του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης, θα αλλάξει ριζικά τα δεδομένα για την 

τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ευρώπη, ενισχύοντας την αριστεία και την κοινωνική ένταξη.» 

Τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια που έχουν επιλεγεί περιλαμβάνουν ευρύ φάσμα ιδρυμάτων 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από όλη την ΕΕ, από πανεπιστήμια εφαρμοσμένων επιστημών, 

τεχνικά πανεπιστήμια και πανεπιστήμια καλών τεχνών, έως ολοκληρωμένα πανεπιστήμια και 

πανεπιστήμια έντασης έρευνας. 

Τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια θα γίνουν διαπανεπιστημιακοί χώροι στους οποίους οι 

φοιτητές, οι υποψήφιοι διδάκτορες, το προσωπικό και οι ερευνητές θα μπορούν να 

μετακινούνται απρόσκοπτα. Θα συγκεντρώσουν την εμπειρογνωμοσύνη τους, τις 

πλατφόρμες και τους πόρους τους για να προσφέρουν κοινά προγράμματα σπουδών ή 

ενότητες που καλύπτουν διάφορους επιστημονικούς κλάδους. Τα εν λόγω προγράμματα 

σπουδών θα είναι πολύ ευέλικτα και θα επιτρέπουν στους φοιτητές να εξατομικεύουν την 

εκπαίδευσή τους, επιλέγοντας το αντικείμενο, τον τόπο και τον χρόνο των σπουδών τους, 

καθώς και να λάβουν ευρωπαϊκό πτυχίο. Τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια θα συμβάλουν επίσης 

στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη των περιφερειών όπου βρίσκονται, καθώς οι φοιτητές τους 

θα συνεργάζονται στενά με εταιρείες, δημοτικές αρχές, πανεπιστημιακούς και ερευνητές με 

σκοπό την εξεύρεση λύσεων για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι περιφέρειές τους. 

Συνολικά, διατίθεται προϋπολογισμός έως 85 εκατ. Ευρώ για τα πρώτα 17 «ευρωπαϊκά 

πανεπιστήμια». Κάθε συμμαχία θα λάβει έως και 5 εκατ. ευρώ κατά τα προσεχή τρία έτη για 

να αρχίσει την υλοποίηση των σχεδίων της και να δείξει τον δρόμο σε άλλα ιδρύματα 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ολόκληρη την ΕΕ. Η πρόοδός τους θα παρακολουθείται στενά. 

Αυτή η πρώτη πρόσκληση —σε συνδυασμό με μια δεύτερη που θα απευθυνθεί το 

φθινόπωρο— θα δοκιμάσει διαφορετικά μοντέλα με σκοπό την υλοποίηση της νέας ιδέας για 

τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και των δυνατοτήτων της να τονώσει την τριτοβάθμια 

εκπαίδευση. Για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ από το 2021 έως το 

2027, η Επιτροπή πρότεινε την πλήρη δρομολόγηση των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων στο 

πλαίσιο του Erasmus+, με σημαντικά αυξημένο προϋπολογισμό. Ορισμένες συμμαχίες είναι 

ολοκληρωμένες και καλύπτουν όλους τους επιστημονικούς κλάδους, ωστόσο άλλες 

εστιάζονται, για παράδειγμα, στην βιωσιμότητα των αστικών ακτών, τις κοινωνικές επιστήμες 

ή την παγκόσμια υγεία. Κάθε συμμαχία απαρτίζεται κατά μέσο όρο από επτά ιδρύματα 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από όλα τα μέρη της Ευρώπης, με αποτέλεσμα τη δημιουργία 

νέων εταιρικών σχέσεων. Αυτό αντικατοπτρίζει την κατανομή των αιτήσεων που 

υποβλήθηκαν από τις διάφορες χώρες. 



Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε αυτή τη νέα πρωτοβουλία στους ηγέτες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης πριν από τη διάσκεψη κορυφής του Γκέτεμποργκ για κοινωνικά θέματα τον 

Νοέμβριο του 2017. Η πρωτοβουλία εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Δεκέμβριο 

του 2017, το οποίο ζήτησε τη δημιουργία τουλάχιστον 20 ευρωπαϊκών πανεπιστημίων έως 

το 2024, και εντάσσεται στην προσπάθεια δημιουργίας ενός Ευρωπαϊκού Χώρου 

Εκπαίδευσης έως το 2025. 

Η ιδέα των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων καλλιεργήθηκε από κοινού με τα κράτη μέλη, τα 

ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τις φοιτητικές οργανώσεις και προσέλκυσε αιτήσεις 

από 54 συμμαχίες στις οποίες συμμετείχαν περισσότερα από 300 ιδρύματα τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης από 28 κράτη μέλη και άλλες χώρες του προγράμματος Erasmus+. Οι ανωτέρω 

ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων για «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια», η 

οποία απευθύνθηκε τον Οκτώβριο του 2018. 

Το ποσό των 60 εκατ. ευρώ που είχε αρχικά προβλεφθεί για τη νέα αυτή πρωτοβουλία στο 

πλαίσιο του Erasmus+ αυξήθηκε σε 85 εκατ. ευρώ, επιτρέποντας τη χρηματοδότηση 17 

συμμαχιών αντί 12 που προβλέπονταν αρχικά. 

Άνοιξε η πλατφόρμα για την προστασία της πρώτης κατοικίας. 

Άνοιξε την Δευτέρα 1η Ιουλίου η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την προστασία 

της πρώτης κατοικίας, την οποία εγκαινιάσε ο ειδικός τομεακός γραμματέας Διαχείρισης 

Ιδιωτικού Χρέους Φώτης Κουρμούσης στο υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Ο κ. 

Κουρμούσης δήλωσε ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα αφορά 180.000 σπίτια που μπορούν να 

διασωθούν. Μέσω αυτής ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να βρει και την επιδότηση του 

Δημοσίου που μπορεί να ανέρχεται στο 50% της δόσης. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση 

υπάρχουν περιουσιακά και εισοδηματικά κριτήρια.  

 

EUROSTAT: Στο 18,1% μειώθηκε η ανεργία στην Ελλάδα τον Μάρτιο του 2019. 

Στο 18,1% μειώθηκε η ανεργία στην Ελλάδα τον Μάρτιο του 2019, σε σχέση με 18,4% τον 

Φεβρουάριο, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat) που 

δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα. Βάσει αυτών των στοιχείων, η Ελλάδα κατέγραψε τη 

μεγαλύτερη μείωση του ποσοστού ανεργίας σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι (από 

20,2% σε 18,1%). 

 

ΕΛ.ΣΤΑΤ.: Στο 17,6% η ανεργία τον Απρίλιο. 

Πτώση σημείωσε το ποσοστό της ανεργίας στην Ελλάδα τον Απρίλιο, το οποίο υποχώρησε 

στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2011. Σύμφωνα με τα εποχικά προσαρμοσμένα 

στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, η ανεργία τον Απρίλιο ανήλθε σε 17,6%, έναντι του 

19,8% τον Απρίλιο του 2018 και του αναθεωρημένου προς τα άνω 18,2% τον Μάρτιο του 

2019. Το σύνολο των απασχολουμένων, κατά τον Απρίλιο του 2019, εκτιμάται ότι ανήλθε σε 

3.891.618 άτομα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 833.858 άτομα ενώ ο οικονομικά μη ενεργός 

πληθυσμός ανήλθε σε 3.215.369 άτομα. 

 

Πλήρης προστασία της Φέτας και 20 άλλων Ελληνικών ΠΟΠ-ΠΓΕ προϊόντων. 

Την πλήρη προστασία της ονομασίας «ΦΕΤΑ», καθώς και 20 άλλων γεωγραφικών ενδείξεων 

της Ελλάδας περιλαμβάνει το τελικό κείμενο της διεθνούς εμπορικής συμφωνίας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης - MERCOSUR (Αργεντινή, Βραζιλία, Ουρουγουάη, Παραγουάη), η 

οποία επετεύχθη έπειτα από διαπραγματεύσεις που διήρκησαν συνολικά περίπου 20 χρόνια. 

Με τη συμφωνία εκτός από τη Φέτα ΠΟΠ θα προστατευθούν και άλλες 20 σημαντικές ΠΟΠ 

και ΠΓΕ ονομασίες, όπως «ούζο» και το «τσίπουρο», οι οίνοι, τα ελαιόλαδα καθώς και η 

μαστίχα Χίου, ο κρόκος Κοζάνης, η ελιά Καλαμάτας, η κονσερβολιά Αμφίσσης, η 

κεφαλογραβιέρα, το μανούρι και η κορινθιακή σταφίδα Βοστίτσα. 

 

ΕΤΕπ: 500 εκατ. για επενδύσεις που στηρίζουν νέους και γυναίκες. 

https://acci.us20.list-manage.com/track/click?u=e1bb33f7e1a69178b9d781b78&id=359da69d3f&e=f519702949
https://acci.us20.list-manage.com/track/click?u=e1bb33f7e1a69178b9d781b78&id=359da69d3f&e=f519702949
https://acci.us20.list-manage.com/track/click?u=e1bb33f7e1a69178b9d781b78&id=359da69d3f&e=f519702949


Δάνεια συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση νέων επιχειρηματικών 

επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων επενδύσεων επιχειρήσεων που στηρίζουν την 

απασχόληση των νέων και την επαγγελματική ενδυνάμωση των γυναικών θα χορηγήσει η 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σε ελληνικές τράπεζες. Όπως ανακοινώθηκε, πρόκειται 

για μια νέα χρηματοδοτική πρωτοβουλία με την οποία η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 

παρέχει για πρώτη φορά στην Ελλάδα στοχευμένη στήριξη προς επιχειρήσεις που προάγουν 

τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και την παρουσία γυναικών σε ηγετικές θέσεις επιχειρήσεων, 

θα συμβάλλει στην περαιτέρω επαγγελματική ενδυνάμωση των γυναικών. Επίσης, το νέο 

πρόγραμμα θα δώσει ώθηση στην απασχόληση των νέων χρησιμοποιώντας ως υπόδειγμα 

την πρωτοβουλία της ΕΤΕπ «Δεξιότητες και Θέσεις Απασχόλησης – Επενδύσεις για τους 

νέους» και αξιοποιώντας την επιτυχία παλαιότερων σχημάτων που συνέβαλαν στη 

δημιουργία θέσεων απασχόλησης για εκατοντάδες νέους. Το πρόγραμμα τελεί υπό την 

εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου και αναμένεται να οδηγήσει σε επενδύσεις συνολικού 

ύψους 1,4 δισ. ευρώ στη χώρα, σε όλους τους κύριους παραγωγικούς τομείς, 

συμπεριλαμβανομένων των τομέων του εμπορίου, της μεταποίησης, του τουρισμού κ.λπ. 

 

Πρώτη σε επενδύσεις από το «ΠΑΚΕΤΟ ΓΙΟΥΝΚΕΡ» η Ελλάδα. 

Χρηματοδότηση ύψους 76,9 δισ. ευρώ στα 28 κράτη - μέλη αντιπροσωπεύουν τα 

εγκεκριμένα έργα στο πλαίσιο του «πακέτου Γιούνκερ» τον Ιούλιο, με την Ελλάδα να 

βρίσκεται στην πρώτη θέση σε επενδύσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής. Οι πέντε πρώτες χώρες σε επενδύσεις, σε σχέση με το ΑΕΠ, είναι η Ελλάδα, η 

Εσθονία, η Πορτογαλία, η Βουλγαρία και η Πολωνία. 

 

Επιχειρηματικές δυνατότητες συνεργασίας στο Ισραήλ. 

 

 
 
 
 
 

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τα μέλη του για τη δυνατότητα 

επιχειρηματικών συνεργασιών με τη χρήση της πλατφόρμας επιχειρηματικών αιτημάτων 

της Ομοσπονδίας των Ισραηλινών Επιμελητηρίων (Federation of Israeli Chambers of 

Commerce). Στην ανωτέρω πλατφόρμα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν 

πληροφορίες για τα αιτήματα επιχειρηματικής συνεργασίας Ισραηλινών εταιρειών καθώς 

και να δημοσιεύσουν  δικά τους. 

 

Για την δημοσίευση αιτήματος μπορείτε να εισάγετε τα στοιχεία σας στο παρακάτω link: 

https://www.chamber.org.il/37679/post-your-offer/ . 

https://www.chamber.org.il/37679/post-your-offer/


Για την έρευνα δημοσιευμένων αιτημάτων επιχειρηματικής συνεργασίας Ισραηλινών 

εταιρειών μπορείτε να εισέλθετε  στο παρακάτω link: 

https://www.chamber.org.il/37679/40433/ .  

 

 

 

Τουριστική Προβολή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

 σε κλαδικές εκθέσεις. 

 

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας επιθυμεί να ενημερώσει τα μέλη του ότι η 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προτίθεται να συμμετάσχει με δικό της περίπτερο (μέσω 

ΕΟΤ) κατά το Β’ εξάμηνο του 2019 στις παρακάτω εκθέσεις τουρισμού: 

Α/Α ΧΩΡΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 
ΧΡΟΝΟΣ 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

1 ΓΑΛΛΙΑ IFTM-TOP RESA ΠΑΡΙΣΙ 
01-04 

ΟΚΤΩΒΡΟΥ 

2 ΙΤΑΛΙΑ TTG INCONTRI ΡΙΜΙΝΙ 
09-11 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

3 ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ WTM ΛΟΝΔΙΝΟ 

04-06 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

 

Α/Α ΧΩΡΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 
ΧΡΟΝΟΣ 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

4 ΕΛΛΑΔΑ PHILOXENIA ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
08-10 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

5 ΕΛΛΑΔΑ 

ATHENS 

INTERNATIONAL 

TOURISM 

ΑΘΗΝΑ 
06-08 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 

Κύριοι στόχοι της συμμετοχής της Περιφέρειάς μας είναι η καλύτερη δυνατή ανάδειξη 

και προβολή του τουριστικού προϊόντος της Δυτικής Ελλάδας, παράλληλα με την έναρξη 

https://www.chamber.org.il/37679/40433/


και ενίσχυση της επικοινωνίας με σημαντικούς φορείς του τουρισμού στο εξωτερικό και 

την Ελλάδα.  

Με βάση τον παραπάνω προγραμματισμό, ενημερώνουμε τα μέλη μας,  όποιος/ια 

επιθυμεί να φιλοξενηθεί στους χώρους του περιπτέρου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

να επικοινωνήσει με το Τμήμα Σχεδιασμού Τουριστικής Στρατηγικής της Περιφέρειας 

Δυτικής Ελλάδας (Δρ. Λαυρέντιος Βασιλειάδης, τηλ.2613 620 169, e-mail: 

l.vasileiadis@pde.gov.gr ).  

Επιπροσθέτως,  παρακαλούμε όπως εξετάσετε την δυνατότητα παραχώρησης κάποιων 

τοπικών προϊόντων ώστε να τα διαθέτουν με την μορφή κεράσματος στο περίπτερο της 

Π.Δ.Ε. κατά την διάρκεια των εκθέσεων. Για το σκοπό αυτό μπορείτε να επικοινωνήσετε 

με το παραπάνω αναφερόμενο Τμήμα της Περιφέρειας. 

 

 

  

Ετήσιο Συνέδριο ΣΕΤΕ «Redefining Realities: #someREACTdifferent»: Οι νέες 

ταξιδιωτικές τάσεις, οδηγός των εξελίξεων στον τουρισμό 

  

Στις 17 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί το ετήσιο συνέδριο του ΣΕΤΕ με τίτλο: «Redefining 

Realities: #someREACTdifferent». 

 

Σε συνέχεια της ιδιαίτερα επιτυχημένης διοργάνωσης της προηγούμενης χρονιάς, που έθεσε 

τις βάσεις της συζήτησης για τη μεταβατική και τη δημιουργική περίοδο στην οποία βρίσκεται 

η τουριστική βιομηχανία παγκοσμίως, το φετινό συνέδριο του ΣΕΤΕ θα επιχειρήσει να 

επαναπροσδιορίσει την τουριστική πραγματικότητα με πυξίδα τις νέες ταξιδιωτικές τάσεις και 

τις σύγχρονες προτεραιότητες των τουριστικών επιχειρήσεων.  

 

Για μια ακόμη χρονιά, διεθνώς αναγνωρισμένες προσωπικότητες του επιχειρηματικού και 

τουριστικού κόσμου θα μεταδώσουν ιδιαίτερες ιστορίες που εμπνέουν, καινοτόμες ιδέες αλλά 

και βέλτιστες πρακτικές στρατηγικής ανάπτυξης. Οι ταξιδιώτες αναζητούν νέες, ξεχωριστές, 

αυθεντικές, αξέχαστες και βιώσιμες εμπειρίες ζωής, σε μέρη πέραν του κλασσικού 

τουριστικού χάρτη. Ταξιδεύουν πιο συνειδητά και πιο συχνά. Κάνουν μικρότερα και πιο 

γρήγορα ταξίδια, συνδυάζουν τη δουλειά με τη διασκέδαση, επιλέγουν μήνες εκτός σεζόν και 

μέρη ικανά να τους προσφέρουν κορυφαίο υλικό για το Instagram τους. Ζούμε σε εποχές 

μεγάλων αλλαγών. Ο τουρισμός δεν εξαιρείται. Χρειάζεται να αγκαλιάσουμε το μέλλον και 

τους ταξιδιώτες που έρχονται μαζί του. Το να διαφοροποιήσουμε τον τρόπο που 

σκεφτόμαστε, είναι το πρώτο βήμα. Το να αναλάβουμε δράση, είναι το επόμενο. 

 

Συντονιστής του συνεδρίου θα είναι, όπως και πέρυσι, ο Paul Papadimitriou, ιδρυτής της 

Intelligencr, ερευνητής καινοτομίας και ειδικός στις στρατηγικές του μέλλοντος. Ειδικός στον 

τρόπο που η τεχνολογία διαμορφώνει την παγκόσμια ταυτότητα, έχει γίνει απαραίτητος σε 

εταιρείες - κολοσσούς, όπως η Microsoft, η Conde Nast, το eBay και η Siemens. 

 

mailto:l.vasileiadis@pde.gov.gr


Μεταξύ των ομιλητών του φετινού συνεδρίου θα είναι οι: 

 

-          Patrik Gustavsson, Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος 

Αmager Bakke Foundation,  γνωστού ως Amager Slope ή Copenhill,  που 

είναι  ταυτόχρονα ένα εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας, τόπος ψυχαγωγίας και το νέο 

τοπόσημο της Κοπεγχάγης. 

-          Douglas Quinby, Συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Arival, μιας 

ανεξάρτητης πλατφόρμας για δημιουργούς και πωλητές in-destination experiences και 

πρώην Αντιπρόεδρος της PhocusWright. 

-          Steve Lowy, Συνιδρυτής της Umi Digital, Διευθύνων Σύμβουλος της Anglo 

Educational Services, Πρόεδρος της BETA (British Educational Travel Association) 

και στην HMA (Hotel Marketing Association). Επιχειρηματίας και δραστήριος στους 

κλαδικούς φορείς του Ηνωμένου Βασιλείου. 

-          Catharina Fischer, Social Media/Online #Strategist, #Entrepreneur #Mentor 

#Speaker – με πολλά χρόνια προϋπηρεσίας: #bloggerrelations, #video, 

#contentmarketing, #socialanalytics και Σύμβουλος, πρώην Επικεφαλής του Social 

Media Marketing στο German National Tourist Board, ιδρύτρια του think tank 

‘Change4Destination’. 

-          Alejandro Barrera, Ιδρυτής και Αρχισυντάκτης στην The Aleph, δραστήριος 

επιχειρηματίας. Γράφει και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με τις 

ανατροπές που προκαλεί η τεχνολογία στις επιχειρήσεις. 

 

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Hilton Athens, σε συνεργασία με την 

TOPOSOPHY, εταιρεία συμβούλων στον τομέα της διαχείρισης/προώθησης προορισμών και 

διοργάνωσης special events, και τη «weareJARVIS», το content studio του φορέα 

καινοτομίας και ψηφιακού μετασχηματισμού «Found.ation».  

 

Υποχρεωτικό το βιβλίο καπνίσματος στα καταστήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος. 

Υποχρεωμένες να τηρούν βιβλίο καπνίσματος είναι όλες οι επιχειρήσεις υγειονομικού 

ενδιαφέροντος, σύμφωνα με ενημέρωση της Διεύθυνσης Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας 

Χαλκιδικής. Κάθε επιχειρηματίας που διατηρεί κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, θα 

πρέπει να προμηθευτεί ένα τετράδιο 50φυλλό ή 80φυλλο αριθμημένο, όπου μαζί με την 

άδεια ή την γνωστοποίηση έναρξής της επιχείρησής του, θα μεταβαίνει για θεώρησή του 

στον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου από τον οποίο εξέδωσε την άδεια λειτουργίας της 

επιχείρησής του.  

Το βιβλίο καπνίσματος θα πρέπει να τηρείται σε κάθε επιχείρηση υγειονομικού 

ενδιαφέροντος μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά - έγγραφα λειτουργίας της και θα πρέπει 

να επιδεικνύεται σε κάθε έλεγχο. 

Η μη τήρησή του επιφέρει πρόστιμο πεντακόσια ευρώ (500,00€). 

 

 

Υποχρεωτική στους τιμοκαταλόγους εστίασης και αναψυχής η πληροφόρηση των 

ΑμεΑ. 

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας , υπενθυμίζει στα μέλη του που δραστηριοποιούνται 

στον κλάδο της εστίασης ότι σύμφωνα με την ΥΑ 91354/2017 «Κωδικοποίηση Κανόνων 

Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)», 

ενότητα 7.2 , άρθρο 70 «Τήρηση τιμοκαταλόγου» παράγραφος Β, τα καταστήματα μαζικής 

εστίασης και αναψυχής, οφείλουν να συμμορφωθούν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, 

για την υποχρέωση τους ως προς την τήρηση ενός τουλάχιστον τιμοκαταλόγου με αναγραφή 

των προσφερόμενων ειδών του, στον Κώδικα Braille, σε διαφορετική περίπτωση 

προβλέπονται για όσους δεν τις τηρήσουν, διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα. Βάσει της 

Ελληνικής Νομοθεσίας και συγκεκριμένα κατά το Ν.4488/2017, η Ελληνική γραφή Μπράιγ 

(Braille) αναγνωρίζεται ως ο τρόπος γραφής των τυφλών Ελλήνων πολιτών. Πρέπει λοιπόν 



στο εξής, να υπάρχει η σχετική μέριμνα ώστε και οι τυφλοί πελάτες των καταστημάτων, για 

λόγους ίσης μεταχείρισης, να έχουν τους καταλόγους τους στην κατά Νόμο αναγνωρισμένη 

γραφή τους και να έχουν ισότιμη πληροφόρηση, όπως και οι βλέποντες. Το Επιμελητήριο 

Αιτωλοακαρνανίας, ενημερώνει και πάλι, ως έχει υποχρέωση, όσες επιχειρήσεις δεν έχουν 

ακόμα συμμορφωθεί με τις διατάξεις, να το πράξουν άμεσα. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το http://conference.sete.gr/. 

 

Για να δηλώσετε συμμετοχή*, πατήστε εδώ.  

*με την ολοκλήρωση της εγγραφής έως και 25 Αυγούστου θα επωφεληθείτε με 

έκπτωση 15%. 
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ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ? 

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση Middle East Organic & Natural Products 

Expo στην παρουσίαση παρακάτω. 

  
Δείτε εδώ   

 
 

 
 

 

http://conference.sete.gr/
https://www.eventora.com/en/Events/sete-annual-conference
https://d38rqs2egh08o4.cloudfront.net/nuoroda/1799782fa48ffbc2ace13c533083a5f2/230936a557ee250e4afe9a3544fe2577


 

  

  

 

 

Διεθνής Έκθεση Οίνων και Ποτών PROWEIN 2020 από 15 - 17 Μαρτίου 

2020, Ντύσσελντορφ, Γερμανία 

 

PROWEIN 2020, 

15-17.03.2020 

International Trade Fair For Wines and Spirits 

DUESSELDORF 

Όσοι ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε παρακαλούμε να υποβάλετε άμεσα αίτηση. 

 Η συμμετοχή της Ελλάδας στη Δ.Ε Prowein 2019, τη μεγαλύτερη έκθεση οίνων και ποτών 

στον κόσμο, στέφθηκε με επιτυχία. Ο Enterprise Greece πέρα από την οργάνωση του 

Eθνικού Περιπτέρου, υλοποίησε πληθώρα δράσεων προβολής για την ενίσχυση της εικόνας 

του Eλληνικού Οίνου. Συγκεκριμένα: 

• Οργανώθηκε wine bar όπου Έλληνες sommelier ενημέρωναν τους ξένους επισκέπτες για 

τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ελληνικού αμπελώνα. 

• Σε συνεργασία με την εξειδικευμένη εταιρεία Organize PR, προσκαλέστηκαν ειδικοί του 

χώρου του κρασιού στους οποίους έγινε καθοδηγούμενη γευσιγνωσία. 

• Προσκλήθηκαν εκπαιδευόμενοι Γερμανοί sommelier στους οποίους έγινε σεμινάριο 

γευσιγνωσίας από την καταξιωμένη Γερμανίδα Master of Wine Caro Maurer. 

• Στο χώρο του Eλληνικού Περιπτέρου, φιλοξενήθηκε η τελετή βράβευσης κρασιών του 

διεθνούς θεσμού TEXSOM INTERNATIONAL, προσελκύοντας πολλούς ξένους επισκέπτες 

από όλο τον κόσμο. 



• Για πρώτη φορά οργανώθηκε στην αίθουσα των ποτών (hall 12), ειδικό Spirits Bar για την 

προβολή των ελληνικών αποσταγμάτων και ιδιαίτερα του τσίπουρου το οποίο επιτέλους 

βρίσκει το δρόμο του στις αγορές του κόσμου. 

•Δημιουργήθηκε ειδική ιστοσελίδα για την προβολή της εθνικής συμμετοχής 

www.enterprisegreeceexhibitions.gov.gr/prowein2019 

• Επίσης, φροντίσαμε για την προβολή της εθνικής συμμετοχής με διαφημιστικές 

καταχωρήσεις τόσο στον έντυπο και ηλεκτρονικό ειδικό τύπο όσο και σε κεντρικά σημεία στο 

χώρο της έκθεσης.  

Για το 2020 θα προσπαθήσουμε να οργανώσουμε μια όσο το δυνατόν πιο άρτια εθνική 

συμμετοχή εξασφαλίζοντας όσο το δυνατόν περισσότερο χώρο και υλοποιώντας 

επιτυχημένες και ουσιαστικές δράσεις προβολής.  

 

 
 
Η Έκθεση KAVALAEXPO διοργανώνεται με στόχο την υποστήριξη του επιχειρηματικού 

κόσμου και την ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων. Η έκθεση αποτελεί μια 

σύγχρονη αντίληψη επιχειρηματικής προώθησης και προβολής. Ήδη στα χρόνια της 

διοργάνωσης πάνω από 2000 εκθέτες και 100.000 επισκέπτες επιβεβαιώνουν την 

αποτελεσματικότητα και την αναπτυξιακή προοπτική της. 

 

H KAVALΑEXPO προβάλλει τα προϊόντα των επιχειρήσεων ενώ ήδη έχει θέσει τα θεμέλια 

για την καθιέρωσή της ως Βαλκανική Έκθεση. Φέρνει σε άμεση επαφή και κάτω από την ίδια 

στέγη τις εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσίες και προϊόντα στην αγορά της περιοχής και τις 

εταιρείες που αναζητούν λύσεις. 

H KAVALAEXPO αποτελεί ένα κοινό σημείο αναφοράς του επιχειρηματικού κόσμου του 

Νομού Καβάλας, της Ελλάδος και των Βαλκανίων. Η Έκθεση είναι ένα σημαντικό οικονομικό 

γεγονός που τοποθετεί σε πρώτο πλάνο τους πρωταγωνιστές της επιχειρηματικής 

ανάπτυξης. Από το 2008 πραγματοποιείται στο Εκθεσιακό – Συνεδριακό Κέντρο « 

Απόστολος Μαρδύρης» το οποίο διαθέτει ένα στεγασμένο χώρο τεσσάρων χιλιάδων είκοσι 

εννέα τετραγωνικών μέτρων που πέραν του εκθεσιακού χώρου διαθέτει ένα πλήρες 

εξοπλισμένο συνεδριακό κέντρο, μεταφραστικούς κόμβους, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων 

καθώς και χώρο για συνεντεύξεις τύπου. 

http://www.enterprisegreeceexhibitions.gov.gr/prowein2019


 

Η KAVALΑEXPO διοργανώνεται κάθε χρόνο στην Καβάλα, την πόλη που αποτελεί το 

γεωγραφικό σημείο τομής μεταξύ της Ευρώπης και των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης 

ενώ παράλληλα είναι το κέντρο της οικονομικής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή. Η 

KAVALΑEXPO πραγματοποιείται στο Εκθεσιακό Κέντρο Καρβάλης «Απόστολος 

Μαρδύρης». 

 

 

 
    

 Εκθέτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό και 150 Hosted Buyers  θα είναι   το 

επίκεντρο του ενδιαφέροντος της 6ης Διεθνούς Έκθεσης Τουρισμού της Αθήνας  

Η 6η Athens International Tourism Expo 2019 θα διοργανωθεί 6-8 Δεκεμβρίου                          

στο Metropolitan Expo και είναι η μοναδική επίσημη έκθεση τουρισμού της Αθήνας.                                                                                                                                                                

Η Έκθεση το 2019 μεγαλώνει με νέους τομείς τουρισμού και διεθνείς συμμετοχές                          

από Αίγυπτο, Ισραήλ, Βουλγαρία, Σερβία, Κύπρο και Ινδία και θα συνεχίσουν                   

βέβαια και από άλλες χώρες.     

Οι συμμετέχοντες και οι επισκέπτες θα έχουν νέες επαγγελματικές συνεργασίες                                    

και θα συναντήσουν:                                                                                                                                                                  

 150 Διεθνείς Hosted Buyers από 50 χώρες με 8.000 Β2Β συναντήσεις με                                

όλους   τους εκθέτες.                                                                                                                                       

Το 2019 θα είναι μία χρονιά σταθμός για την έκθεση αφού θα παρουσιάσει ο πιο 

ολοκληρωμένο και ειδικευμένο μείγμα αγοραστών από το εξωτερικό για τους εκθέτες της 

που θα καλύψουν κάθε στόχευσή τους! 

  300 Εκθέτες από την Ελλάδα και το Εξωτερικό θα συγκεντρώσει η Έκθεση. Ήδη 

συμμετέχουν εκθέτες , πέραν της Ελλάδας , από  Αίγυπτο, Ισραήλ, Βουλγαρία, Σερβία, 

Κύπρο και Ινδία , ενώ παραμένει αμείωτο το ενδιαφέρον συμμετοχής και από άλλες 

χώρες.  

  Χιλιάδες επαγγελματίες επισκέπτες από την Ελλάδα και το Εξωτερικό.                      

  Περιφέρειες & Δήμοι θα συμμετέχουν και θα παρουσιάσουν δυναμικά την περιοχή τους                 

με τις Εταιρείες Τουρισμού, την Γαστρονομία και τους Ιστορικούς και Πολιτισμικούς 

θησαυρούς της περιοχής τους. 

  Gastronomy Tourism. Στην 6η AIT Expo όλα τα «φώτα της Γαστρονομίας Τουρισμού» 

στρέφονται στην Ελληνική κουζίνα και τα αναρίθμητα ελληνικά  προϊόντα Π.Ο.Π., τα οποία     

θα αποτελέσουν και τους κεντρικούς άξονες πάνω στους οποίους θα διοργανώσουν ένα 

πολυποίκιλο Live Cooking οι Καθηγητές και Σπουδαστές του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ, ως 

https://iekdelta.gr/#utm_source=article&utm_medium=Press_Release&utm_campaign=AIT_EXPO


αποκλειστικός εκπαιδευτικός χορηγός της έκθεσης. Θα εμπνευστούν και θα δημιουργήσουν 

ένα Special Ελληνικό Brunch και ένα Ειδικό Ελληνικό Πρωϊνό.                                                                                          

Στην έκθεση θα οργανωθούν επίσης πολλές παράλληλες Εκδηλώσεις, Διεθνείς 

Συναντήσεις, Ημερίδες και Workshops , που θα καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες των 

ταξιδιωτικών γραφείων και των ξενοδοχείων,  με υψηλού επιπέδου ομιλητές επαγγελματίες 

και ειδικούς από την Ελλάδα και το Εξωτερικό. Οι εκδηλώσεις θα ολοκληρώσουν το υψηλό 

και μεγάλο επαγγελματικό ενδιαφέρον της έκθεσης.  

«Europe Mice Meeting»  Η Διεθνής Ημερίδα θα είναι το επίκεντρο των εκδηλώσεων της 

έκθεσης για την ανάπτυξη του Συνεδριακού Τουρισμού και των Ταξιδιών Κινήτρων στη 

χώρας μας  με κορυφαίους ομιλητές από την Ελλάδα και το Εξωτερικό. 

  Online travel, Management και Marketing.  Ο τρόπος που οι σύγχρονες τεχνολογίες                                 

καλύπτουν τις ανάγκες των Ξενοδοχείων, των Ταξιδιωτικών Γραφείων, των Επιχειρήσεων 

και των Οργανισμών Τουρισμού θα είναι από τα σημαντικά θέματα που θα παρουσιαστούν 

σε δύο Ειδικές Ημερίδες στην έκθεση.  

Η 6η Athens International Tourism Expo , θα καλύψει και θα παρουσιάσει                  

και το 2019, όλους τους τομείς του τουρισμού μας.  

Luxury Travel: Είναι σημαντικά ανερχόμενος ο υψηλού οικονομικού επιπέδου τουρισμός 

που καλύπτει κυρίως τα Hotesl Resort, Luxury Boutique Hotels και Villas, τα τουριστικά 

γραφεία, το Yachting κ.λ.π 

 

Leisure Travel: Ο κύριος όγκος του τουρισμού μας που καλύπτει όλους τους τομείς και 

τους επαγγελματίες του τουρισμού μας. 

  

MICE & Business Travel: Η ανοδική πορεία του κλάδου είναι σημαντική και θα 

συμμετέχουν εταιρείες και οργανισμοί που οργανώνουν Συνέδρια και Ταξίδια Κινήτρων. 

 

Culture Tourism:Η Ιστορία και ο Πολιτισμός μας είναι ένα πολύ ιδιαίτερο και δυνατό 

στήριγμα του τουρισμού μας. Θα γίνει pροβολή Αρχαιολογικών και Ιστορικών περιοχών στα 

περίπτερα των Περιφερειών και Δήμων ενώ παράλληλα θα προβληθούν και video στην 

αίθουσα των Hosted Buyers. 

 

Cruises & Yachting: Εταιρείες του κλάδου και ειδικευμένοι στην κρουαζιέρα  και το 

Yachting  Hosted Buyers, από πολλές χώρες, θα συμμετέχουν στην έκθεση. 

  

Alternative Tourism, Wellness & SPA: Ο Εναλλακτικός τουρισμός και ο τουρισμός Υγείας 

και Ευεξίας είναι ανερχόμενοι σε όλη την Ελλάδα και θα προβληθούν δυναμικά στην έκθεση 

από Περιφέρειες, Δήμους, Δημόσιους Φορείς και Εταιρείες του κλάδου και θα έχουν Β2Β 

συναντήσεις με αντίστοιχους Hosted Buyers. 

 

City Break: Ο τουρισμός των Πόλεων και ιδίως της Αθήνας αυξάνεται συνεχώς και θα 

προβληθεί με την συμμετοχή Επιχειρήσεων, Οργανισμών και Δημόσιων Φορέων και 

ειδικευμένων Hosted Buyers.       

Digital Marketing – On line Tourism Systems: Ο σύγχρονος πυλώνας προώθησης         

του τουρισμού θα παρουσιαστεί δυναμικά στην έκθεση με την συμμετοχή των αντίστοιχων  

εταιρειών.                                                                                                      

Ιατρικός Τουρισμός: Ο νέος ανερχόμενος τουρισμός στη χώρα μας θα προωθηθεί                           

με την συμμετοχή Περιφερειών, Δήμων, Εταιρειών, Μονάδων Υγείας και Οργανισμών.                    

Διαρκής ενημέρωση για την Έκθεση παρέχεται στο www.aite.gr 

Διοργάνωση:  Leaderexpo-Leadertech, τηλ. 210-6141164 , email: info@leaderexpo.gr           

 

 

http://www.aite.gr/
mailto:info@leaderexpo.gr


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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