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Ενημερωηικό Δεληίο Οικονομικής  Επικαιρόηηηας 09 2012.  

Τοσ Επιμεληηηρίοσ Αιηωλοακαρνανίας 

 Antenna Enterprise Europe Network - Hellas.  
 

 

ΘΕΜΑΣΑ  ΕΠΙΚΑΙΡΟΣΗΣΑ 
 

 

Σν Δπηκειεηήξην Αηησιναθαξλαλίαο κε ζεκαληηθή ζπκκεηνρή  

ζηελ Comptoir Suisse 2012 

 
Μεγάιε επηηπρία ζεκείσζε ε ζπκκεηνρή ηνπ Δπηκειεηήξηνπ Αηησιναθαξλαλίαο,  αληέλα  ηνπ 

Enterprise Europe Network ζε ζπλεξγαζία κε ηελ  Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο θαη ηα Δπηκειεηήξηα 

Ζιείαο θαη Αραΐαο ζηελ έθζεζε Comptoir Suisse 2012 ζηε Λσδάλλε ηεο Διβεηίαο. 

 

Ζ Comptoir Suisse απνηειεί κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο θαη πην θαηαμησκέλεο εθζέζεηο ζηελ Διβεηία, 

νπνχ ηα πξντφληα ηξνθίκσλ θαη πνηψλ έρνπλ ηελ ηηκεηηθή ηνπο.  

 

Σα επίζεκα εγθαίληα ηεο έθζεζεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηελ πεξαζκέλε Παξαζθεπή 14 επηεκβξίνπ κε 

ηε ζπκκεηνρή πάλσ απφ 300 επίζεκσλ πξνζθεθιεκέλσλ απφ ηελ Διβεηία, κε επηθεθαιήο ηελ 

Τπνπξγφ Γηθαηνζχλεο θαη Αζηπλνκίαο ηεο Οκνζπνλδηαθήο Κπβέξλεζεο ηεο Διβεηίαο, θπξίαο 

Simonetta Sommaruga θαη ηνλ Κπβεξλήηε ηνπ Καληνληνχ ηνπ Vaud θ. Pierre-Yves Maillard θαη ηνλ 

νηθνδεζπφηε ηεο έθζεζεο, Πξφεδξν ηνπ Δθζεζηαθνχ Κέληξνπ MCH Beaulieu Lausanne θ. Jean-

Philippe Rochat θαη απφ Διιεληθήο πιεπξάο επηθεθαιήο αληηπξνζσπείαο θνξέσλ θαη επηρεηξεκαηηψλ 

ν Αληηπεξηθεξεηάξρεο θ. Γηψξγνο Αγγειφπνπινο . 

 

Ζ πνιππιεζήο απηή αληηπξνζσπεία πνιηηεηαθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη εκπνξηθψλ παξαγφλησλ 

επηζθέθζεθε θαη μελαγήζεθε ζην πεξίπηεξν ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο. Σν ειαηφιαδν, ε ειηά, 



ην θξαζί, ην απγνηάξαρν, ην ηζίπνπξν, ην νχδν αιιά θαη φια ηα παξαδνζηαθά πξντφληα ηνπ ηφπνπ καο  

ζαγήλεςαλ ηνπο επηζήκνπο κε ηα μερσξηζηά αξψκαηα, ηελ κεζνγεηαθή γεχζε ηνπο ηελ πνηφηεηά ηνπο 

θαη ηελ πινχζηα ηζηνξία ηνπο.   

Καηά γεληθή νκνινγία ην πεξίπηεξν ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδνο πξνθάιεζε επράξηζηα ζρφιηα 

γηα ηελ άξηηα νξγάλσζε, ηελ θαιαηζζεζία αιιά θαη ηνλ πινχην ησλ πξντφλησλ πνπ εθηίζελην. 

 

Ο Κπβεξλήηεο ηνπ Καληνληνχ ηνπ Vaud θ. Pierre-Yves Maillard αλαθεξφκελνο ζηελ Πεξηθέξεηα 

Γπηηθήο Διιάδαο, ηφληζε ηελ  γεσγξαθηθή ηεο ζέζε σο πχιε ηεο Διιάδαο πξνο ηελ Δπξψπε αιιά θαη 

ζηελ αιιειεγγχε ηελ νπνία είλαη ππνρξεσκέλε λα επηδείμεη ε Δπξσπατθή Έλσζε πξνο ηελ Διιάδα, ε 

νπνία, φπσο ηφληζε, εκθαλίζηεθε ζηελ έθζεζε κε ηα παξαδνζηαθά ηεο πξντφληα θαη κηα 

Δπηρεηξεκαηηθή Απνζηνιή απνηεινχκελε απφ 40 επηρεηξήζεηο θαη επηρεηξεκαηίεο 

Ζ Διιάδα, φπσο ηφληζε ν θ. Maillard, δελ είλαη απιά αξηζκνί, δελ είλαη ε Διιάδα ηεο θξίζεο, φπσο 

πνιινί επηζπκνχλ λα παξνπζηάδνπλ, αιιά κηα ζπγθξνηεκέλε παξνπζία κε παξαδνζηαθά πξντφληα 

πςειήο δηαηξνθηθήο πνηφηεηαο, έηνηκα λα ζηξαθνχλ πξνο ηηο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ 

Σν Δπηκειεηήξην Αηησιναθαξλαλίαο ζπκκεηείρε ζηελ επηρεηξεκαηηθή απηή απνζηνιή κε 16 

επηρεηξήζεηο θαη επηρεηξεκαηίεο ζηα πιαίζηα πάληα ησλ δξάζεσλ εμσζηξέθεηαο ησλ πξντφλησλ ηνπ 

ηφπνπ καο κε γλψκνλα ηελ πξνψζεζε  ησλ εμαγσγψλ ησλ ηνπηθψλ εηαηξηψλ. 

Οη εηαηξίεο απφ ηελ πεξηνρή καο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ Comptoir Suisse 2012 ήηαλ νη: 

1. Ακάιζεηα Α.Δ. 

2. Ήιηδα Α.Β.Δ.Δ.  

3. ΓΑΗΑ Σξφθηκα Α.Β.Δ.Δ. 

4. Αλησλφπνπινο Γεκήηξηνο ηνπ Νηθνιάνπ. 

5. ηαδήκαο Γεκήηξεο ηνπ Γεσξγίνπ. 

6. Mίρνο Α.Δ. 

7.  ηεθαλάηνο Γ. – Σζνξβακηδή Κ. – Σζνξβαληδήο . - Δ.Π.Δ 

8. Πνηνπνηία Γπηηθήο Διιάδνο – Μ.Δ.Π.Δ. 

9. Ν & Ν Γξίβαο Ο.Δ. 

10. Γηεζλήο Δκπνξηθή Γηακεζνιάβεζε Δ.Π.Δ. 

   ΘΔΣΗΑ Δ.Π.Δ. 

11. Παπαζαλαζφπνπινο Κψζηαο ππξίδσλα.  

ΣΟ ΠΔΣΡΗΝΟ ΥΧΡΗΟ 

12. Αθνί Π. Κνπηέξε Α.Δ.  

13. ΔΤ.ΓΔ. Πηζηηφιαο Α.Β.Δ.Δ 

14. Αρειψνο  Α.Β.Δ.Δ. – Οξπδφκπινη Παλνπθιηά 

15.  Αθνί ηέθνπ & ΗΑ Δ.Δ.  

16. ηαπξφπνπινπ Βαζηιηθή ηνπ Γεψξγηνπ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ο λνκόο Αηησιναθαξλαλίαο ηηκώκελε πεξηνρή ζην «PANE NOSTRUM 2012» 

Γηεζλέο Φεζηηβάι Ψσκηνύ. 

 

 
Δπηζηξέθεη απφ 20 έσο 23 επηεκβξίνπ ην Γηεζλέο Φεζηηβάι Φσκηνχ, “PANE NOSTRUM”,  πνπ γηα 

δσδέθαηε ρξνληά πξαγκαηνπνηείηαη ζηε Senigallia (Marche-Αλθφλα), αλαγλσξηζκέλν σο έλα απφ ηα 

πην ζεκαληηθά γεγνλφηα πνπ αλαδεηθλχνπλ ηα κέξε θαη ηα άξηζηα πξντφληα ηεο ηηαιηθήο θαη φρη κνλν 

νηλνγαζηξνλνκίαο.  

Φσκηά θαη αξηνπνηήκαηα ζε φια ηα ζρήκαηα θαη ηηο γεχζεηο, πνπ πξνέξρνληαη φπσο πάληα, απφ φιε 

ηελ Ηηαιία, θαζψο θαη απφ πνιιέο πεξηνρέο ηνπ εμσηεξηθνχ, θηηαγκέλα κε αξραία γλψζε θαη αιρεκεία 

ζηνηρείσλ (γε, λεξφ, αέξαο, θσηηά, ρέξηα, ππνκνλή), ζα πξσηαγσληζηνχλ ζε έλα ηεηξαήκεξν “ιεπθήο 

ηέρλεο”. 

Σέζζεξηο έληνλεο εκέξεο ηαμηδηνχ ζε δηάθνξα κήθε θαη πιάηε κίαο ηξνθήο πνπ ελψλεη ηνπο 

πνιηηηζκνχο φινπ ηνπ θφζκνπ. Σέζζεξηο εκέξεο αξσκάησλ θαη ηειεηνπξγηψλ, γλψζεο, παξάδνζεο θαη 

γεχζεο ζηε Βεινχδηλε παξαιία πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ ππαίζξηνπο θνχξλνπο θαη αξηνπνηνχο ελ δξάζε 

ζηελ πιαηεία κπξνζηά ζην θνηλφ, δσξεάλ καζήκαηα αξηνπνηίαο γηα ελήιηθεο θαη παηδηά, έλα 

“ηζνπβάιη” ςσκηά απφ φιε ηελ Ηηαιία θαη ηελ Δπξψπε: Liguria, ηθειία, Lazio (άξηνο ηνπ Genzano), 

Umbria (άξηνο ηνπ Terni), Σνζθάλε (Marocca di Casola θαη Testarolo), Val Gardena (Alto Adige), 

Marche, ηηο ηξεηο αδειθνπνηεκέλεο πφιεηο Sens (Γαιιία), Lorrach (Γεξκαλία) θαη Chester (Μεγάιε 

Βξεηαλία).   

Μεηά απφ πξφζθιεζε ησλ Γηνξγαλσηψλ ηνπ Γήκνπ Senigallia θαη  ηνπ Δπηκειεηεξίνπ ηεο 

Αλθφλα, λα παξαβξεζεί σο ηηκψκελε πεξηνρή ζην Φεζηηβάι ν Ννκφο Αηησιναθαξλαλίαο, ην 

Δπηκειεηήξην Αηησιναθαξλαλίαο αληέλα ηνπ Enterprise Europe Network αλαπηχζζνληαο ηελ 

εμσζηξέθεηα ησλ ηνπηθψλ επηρεηξήζεσλ,  ζε ζπλεξγαζία κε ην σκαηείν Αξηνπνηηψλ Ννκνχ 

Αηησιναθαξλαλίαο ζπκκεηέρεη κε αληηπξνζσπεία  4 αξηνπνηψλ, αλαδεηθλχνληαο ηελ πινχζηα ζε 

ζπληαγέο Αξηνπνηεκάησλ  παξάδνζε ηνπ ηφπνπ καο, αθεγνχκελνο ηεο ηζηνξία ησλ γηαγηάδσλ θαη ησλ 

παππνχδσλ καο κέζα απφ ην γαζηξνλφκηθν απηφ ηαμίδη πιάζνληαο θνπινχξηα ηζνπξέθηα ηπξφςσκα 

θαη άιια αξηνπνηήκαηα ηεο Αηησιναθαξλαληθήο γεο. Παξάιιεια δίλεηαη θαη ε δπλαηφηεηα ζχζθημεο 

ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ αξηνπνηψλ ηνπ Ννκνχ καο κε ηνπο αξηνπνηνχο ησλ άιισλ ρσξψλ, κε ζηφρν ηελ 

πεξαηηέξσ ζπλεξγαζία ζε κειινληηθέο δξάζεηο εμσζηξέθεηαο, ηερλνγλσζίαο θαη αλάπηπμεο ηνπ 

επηρεηξείλ πνπ ηφζν πνιχ έρεη αλάγθε ν ηφπνο καο ζηελ δχζθνιε απηή ζπγθπξία.  

 

 Απινπνίεζε ηεο αγνξαλνκηθήο λνκνζεζίαο. 

Σέζεθαλ απφ ηηο 18 επηεκβξίνπ 2012 θαη κέρξη ηελ Παξαζθεπή 28 επηεκβξίνπ 2012 ζε δεκφζηα 

δηαβνχιεπζε νη λένη ΚΑΝΟΝΔ ΓΗΑΚΗΝΖΖ / ΔΜΠΟΡΗΑ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΖ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ (ΓΗ.Δ.Π.Π.Τ.). Οη έμεο βαζηθέο αιιαγέο αθνξνχλ α) ζηελ απινπνίεζε / θσδηθνπνίεζε 

ηεο Αγνξαλνκηθήο λνκνζεζίαο, β) εηδηθά γηα ηα θαπζφμπια: δηαθίλεζε αλά κνλάδα φγθνπ (θπβηθφ 

κέηξν) αληί γηα βάξνπο (θηιά/ηφλνη), γ) ζηηο απνδείμεηο ιηαληθήο ζα αλαγξάθνληαη ρσξηζηά ε αμία ησλ 

πξντφλησλ ζε επξψ θαη ν ΦΠΑ ψζηε ν θαηαλαισηήο λα γλσξίδεη ηη πιεξψλεη, δ) πξνζηαζία 

θαηαλαισηψλ ζε αγνξέο πνπ δελ ππάξρεη ελαιιαθηηθή επηινγή (θπιηθεία πινίσλ, λνζνθνκείσλ, θ.α.), 

ε) ππνρξεσηηθή πξνεθηίκεζε ηνπ θφζηνπο παξνρήο ππεξεζηψλ (π.ρ. ζπλεξγεία απηνθηλήησλ) 



πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη ν θαηαλαισηήο, ζη) απινπνίεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο κε 

ηελ θσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο. 

 

Μείσζε ηνπ εκπνξηθνύ ειιείκκαηνο ζην εμάκελν. 

Έιιεηκκα 8,1 δηζ. επξψ εκθάληζε ην εκπνξηθφ ηζνδχγην ηεο Διιάδαο ζην πξψην εμάκελν ηνπ έηνπο, 

φπσο πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία ηεο Eurostat πνπ δφζεθαλ ρζεο ζηε δεκνζηφηεηα. Σν εκπνξηθφ 

ηζνδχγην ηεο ρψξαο κεηψζεθε απφ 12,3 δηζ. επξψ, ζε 8,1 δηζ. επξψ. 

 

 

ΟΟΑ: Οπξαγόο ε Διιάδα ζε έξεπλα θαη θαηλνηνκία. 

«Σν ησξηλφ εξεπλεηηθφ ζχζηεκα ηεο Διιάδαο είλαη αδχλακν θαη ζε κεγάιν βαζκφ απνζπλδεκέλν απφ 

ηελ εγρψξηα νηθνλνκία», αλαθέξεη ν Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΑ) 

ζε έθζεζή ηνπ γηα ηηο πξννπηηθέο ησλ ρσξψλ κειψλ ηνπ ζηνπο ηνκείο ηεο επηζηήκεο, ηεο ηερλνινγίαο 

θαη ηεο βηνκεραλίαο. Ο ΟΟΑ θαηαηάζζεη ηε ρψξα καο θάησ ή πνιχ θάησ απφ ην κέζν φξν φζνλ 

αθνξά ηηο πνιηηηθέο ηεο γηα ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ επηζηήκε. Μεηαμχ άιισλ, επηζεκαίλεη φηη ε 

αλεπαξθήο εκπνξηθή αμηνπνίεζε θαηλνηνκηψλ ζηηο αγνξέο λέσλ πξντφλησλ, κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία 

εγρψξησλ παλεπηζηεκίσλ θαη εηαηξεηψλ, πξέπεη εθεμήο λα απνηειέζεη βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ηεο 

Διιάδαο. 

  

 

ηα 1,02 Γηο. Δπξώ νη αθάιππηεο επηηαγέο ζην νθηάκελν. 

Ξεπέξαζε ην 1 δηζ. επξψ ην χςνο ησλ αθάιππησλ επηηαγψλ ζην νθηάκελν Ηαλνπαξίνπ- Απγνχζηνπ 

2012, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Σεηξεζίαο ΑΔ. πγθεθξηκέλα νη αθάιππηεο επηηαγέο δηακνξθψζεθαλ 

ζην νθηάκελν ζηα 1,02 δηζ. επξψ, ελψ ζε ηεκάρηα αλήιζαλ ζε 97.172. 

 

Πην θνληά ε επηκήθπλζε ηνπ Διιεληθνύ πξνγξάκκαηνο. 

Πην θνληά θαίλεηαη ε επηκήθπλζε ηνπ ειιεληθνχ πξνγξάκκαηνο, θαζψο ζεηηθή ήηαλ ε ζηάζε απφ ην 

ΓΝΣ θαη ηνπο επξσπαίνπο εηαίξνπο ζηελ άηππε ζχλνδν ηνπ EUROGROUP ζηε Λεπθσζία. Ζ δηάζεζε 

πεξηζζφηεξνπ ρξφλνπ ζηελ Διιάδα γηα λα πινπνηήζεη ην πξφγξακκα πξνζαξκνγήο είλαη έλα 

ελδερφκελν πνπ πξέπεη λα εμεηαζηεί, δήισζε ε γεληθή δηεπζχληξηα ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ 

Σακείνπ (ΓΝΣ) Κξηζηίλ Λαγθάξλη, πνπ ζπκκεηείρε ζην Eurogroup ζηε Λεπθσζία. Απφ ηελ πιεπξά 

ηνπ, ν πξσζππνπξγφο Αλη. ακαξάο ζε ζπλέληεπμή ηνπ ζηελ ακεξηθαληθή εθεκεξίδα Washington 

Post, έζεζε γηα πξψηε θνξά ν ίδηνο ην δήηεκα ηεο επηκήθπλζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο δεκνζηνλνκηθήο 

πξνζαξκνγήο θαηά δχν ρξφληα. 

   

ην 2,6% απμήζεθε ν πιεζσξηζκόο ζηελ επξσδώλε ηνλ Αύγνπζην. 

ην 2,6% εληζρχζεθε ν πιεζσξηζκφο ζηελ Δπξσδψλε ηνλ Αχγνπζην, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ 

αλαθνίλσζε ε Eurostat. ε κεληαία βάζε, δηακνξθψζεθε ζην 0,4%. Σνλ Ηνχιην, ν πιεζσξηζκφο ήηαλ 

2,4%. Σα ρακειφηεξα πνζνζηά ζην ζχλνιν ησλ «27» ηεο ΔΔ, ήηαλ ζε νπεδία (0,9%), Διιάδα 

(1,2%), θαη Λεηνλία (1,9%), ελψ ηα πςειφηεξα ζε Οπγγαξία (6%), Κχπξνο (4,5%) θαη Δζζνλία 



(4,2%). ε φ,ηη αθνξά ηνλ κέζν πιεζσξηζκφ ηνπ ηειεπηαίνπ 12κήλνπ, ε Διιάδα θαη ε Ηξιαλδία 

θαηέγξαςαλ ην ρακειφηεξν πνζνζηφ (1,8%) θαη ηνλ πςειφηεξν ε Δζζνλία (4,5%) θαη ε ινβαθία 

(4,1%). 

  

StartTech Ventures: Νέν κνληέιν δεκηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο ησλ startups. 

Έλα ηδηαίηεξα θαηλνηφκν επελδπηηθό θαη επηρεηξεζηαθό κνληέιν πξνηείλεη ε StartTech Ventures, 

αμηνπνηψληαο ηελ γλψζε θαη ηελ εκπεηξία ηφζν ηεο Virtual Trip (πνπ είλαη ην πξψην ειιεληθό 

θνηηεηηθό startup) φζν θαη ηνπ Materializing Innovation Group πνπ ζηε ζπλέρεηα δεκηνπξγήζεθε. 

Ζ StartTech Ventures αλαπηχρζεθε σο ν επελδπηηθφο θαη "εθθνιαπηηθφο" βξαρίνλαο ηνπ 

Materializing Innovation Group ηνλ Ηνχλην ηνπ 2011. 

Ζ Virtual Trip απνηέιεζε ηε βάζε γηα ηελ αλάπηπμε πεξηζζφηεξσλ απφ 10 high tech εηαηξεηώλ πνπ 

ζήκεξα απνηεινχλ ην group, επελδχνληαο 4,5 εθαη. επξώ θαη δεκηνπξγψληαο έηζη έλα απφιπηα 

ηζνξξνπεκέλν επφκελεο γεληάο "Δπηρεηξεκαηηθό Οηθνζύζηεκα".Σν κνληέιν ηνπ "επηρεηξεκαηηθνχ 

νηθνζπζηήκαηνο", ην νπνίν πεξηγξάθεθε δηεζλψο πξψηε θνξά ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2009 απφ ηνλ CEO 

ηεο StartTech Ventures, Γεκήηξε Σζίγθν, πξνζθέξεη ζηα ζπκκεηέρνληα startups ηελ επηρεηξεζηαθή 

αμηνπνίεζε νηθνλνκηώλ θιίκαθαο κε ηαπηφρξνλε δηαζθάιηζε ηεο επειημίαο θαη ηνπ ηζρπξνχ 

επηρεηξεκαηηθνύ θηλήηξνπ.ηφρνο ηεο StartTech Ventures είλαη ε ζηήξημε θαη παξνρή ησλ 

απαξαίηεησλ πόξσλ ζε λενθπείο επηρεηξήζεηο πξνθεηκέλνπ απηέο λα αλαπηπρζνχλ θαη λα 

παξακείλνπλ αληαγσληζηηθέο ζην απαηηεηηθφ πεξηβάιινλ ηεο παγθφζκηαο αγνξάο.Ζ StartTech 

Ventures πξνζθέξεη έλα ηζνξξνπεκέλν πιαίζην ππεξεζηψλ πξόζβαζεο ζε αγνξέο πεξηζζνηέξσλ ησλ 

60 ρσξώλ, ζε θεθάιαην πςεινύ ξίζθνπ ηφζν απφ ζεζκηθνύο φζν θαη ηδηώηεο επελδπηέο καδί κε έλα 

πιέγκα ππεξεζηψλ δηνίθεζεο θαη επηρεηξεκαηηθήο αλάπηπμεο.Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην 

επελδπηηθφ κνληέιν ηεο StartTech ππάξρνπλ ζηελ ηζηνζειίδα www.starttech.eu 

 

Πξνηάζεηο γηα ηε ζπγθξάηεζε ησλ ηηκώλ δεηεί ην ΤΠΑΝ. 

Με επηζηνιή ηνπ πξνο ηηο δηνηθήζεηο επηρεηξεκαηηθψλ θαη θαηαλαισηηθψλ νξγαλψζεσλ ν ππνπξγφο 

Αλάπηπμεο, Κσζηήο Υαηδεδάθεο δεηεί ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο γηα άξζε ησλ εκπνδίσλ ζηε 

ιεηηνπξγία ηνπ αληαγσληζκνχ, δηεπθφιπλζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ζπγθξάηεζε ησλ ηηκψλ. 

χκθσλα κε ηνλ Κσζηή Υαηδεδάθε, ν νπνίνο δεηεί απφ φινπο ηεο παξάγνληεο ηεο αγνξάο λα 

ππνβάιινπλ ηηο ζέζεηο ηνπο κέρξη ηηο 30 επηεκβξίνπ, ην θέξδνο ζα είλαη δηπιφ, δηεπθφιπλζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη θαιχηεξεο ηηκέο γηα ηνλ θαηαλαισηή.  

 

Απεκπινθή 1.624 επελδύζεσλ θσηνβνιηατθώλ. 

Έσο ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ ππνινγίδεηαη φηη ζα έρνπλ απεκπιαθεί 1.624 κηθξέο επελδχζεηο 

θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 665 εθαη. επξψ, νη νπνίεο είραλ εληαρζεί 

ζηνλ παιαηφ αλαπηπμηαθφ λφκν. Απηφο είλαη ν ζηφρνο ηεο Οκάδαο Διέγρνπ Μηθξψλ Έξγσλ πνπ 

ζπζηάζεθε κε απφθαζε ηνπ πθππνπξγνχ Αλάπηπμεο Νφηε Μεηαξάθε, ελψ παξάιιεια έρεη 

δξνκνινγεζεί ε δηαδηθαζία γηα ηελ επαλεμέηαζε νθηψ κεγάισλ επελδχζεσλ. 

  
«Έλεζε ξεπζηόηεηαο» 750 Δθαη. Δπξώ απν ΔΣΔΠ. 

http://www.starttech.eu/


ηελ άκεζε εθηακίεπζε θνλδπιίσλ έσο 750 εθαη. επξψ πξνρσξά ε Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ 

(ΔΣΔπ), κεηά απφ ζρεηηθή ζπκθσλία πνπ ππέγξαςε ν ππνπξγφο Οηθνλνκηθψλ Γ. ηνπξλάξαο κε ηνλ 

πξφεδξν ηεο ΔΣΔπ Β. Υφγηεξ. Πξφθεηηαη γηα ηελ ππνγξαθή πξσηνθφιινπ ζπκθσλίαο εγγπήζεσλ, κε 

ην νπνίν απεγθισβίδνληαη νη εθηακηεχζεηο δαλείσλ, ελψ παξάιιεια δεκηνπξγνχληαη θαη λέεο 

ρξεκαηνδνηήζεηο ππφ ηελ εγγχεζε ηνπ ειιεληθνχ Γεκνζίνπ. πσο αλαθέξεηαη ζε αλαθνίλσζε ηνπ 

ππνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, κε ηε ζπκθσλία απηή κπνξνχλ λα πξνρσξήζνπλ νη εθηακηεχζεηο δαλείσλ 

ζπλνιηθνχ χςνπο 750 εθαη. επξψ, ζε ηνκείο φπσο ε ελέξγεηα, ε παηδεία, νη κεηαθνξέο θαη νη 

κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο. Δηδηθφηεξα νη ηειεπηαίεο ζα απνξξνθήζνπλ απφ ην ζπλνιηθφ παθέην 

πεξίπνπ 440 εθαη. επξψ, παξέρνληαο ζεκαληηθή έλεζε ξεπζηφηεηαο ζηελ αγνξά. Παξάιιεια, 

θαζίζηαηαη δπλαηή ε ιεηηνπξγία ηνπ Σακείνπ Δγγπνδνζίαο γηα Μηθξέο θαη Μεζαίεο Δπηρεηξήζεηο, ην 

νπνίν ηδξχζεθε ην Μάξηην θαη απνηειεί θνηλή πξσηνβνπιία ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο ΔΣΔπ. 

 

Νέν ξεθόξ αλεξγίαο ζην 23,6%. 

ην ηζηνξηθφ πςειφ ηνπ 23,6% ζθαξθάισζε ην πνζνζηφ ηεο αλεξγίαο ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2012, 

απφ 22,6% πνπ ήηαλ ην πξψην ηξίκελν ηεο ρξνληάο θαη 16,3% ην αληίζηνηρν ηξίκελν ηνπ 2011. 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο, ν αξηζκφο ησλ απαζρνινχκελσλ 

δηακνξθψζεθε ζε 3.793.147 άηνκα, ζεκεηψλνληαο κείσζε 1,2% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν ηξίκελν 

θαη 8,7% ζε ζρέζε κε ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2011. 

 

Απμήζεθαλ θαηά 3,4% νη ηηκέο εηζαγσγώλ ζηε βηνκεραλία. 

Αχμεζε 3,4% ζεκείσζε ν Γεληθφο Γείθηεο Σηκψλ Δηζαγσγψλ ζηε Βηνκεραλία (ΓΓΣΔ) ζε εηήζηα 

βάζε ηνλ Ηνχιην ηνπ 2012, έλαληη αχμεζεο 8,7% πνπ ζεκεηψζεθε θαηά ηελ ίδηα ζχγθξηζε ησλ δεηθηψλ 

ηνπ έηνπο 2011 πξνο ην 2010. ε ζχγθξηζε κε ην δείθηε ηνπ Ηνπλίνπ 2012, ν Γεληθφο Γείθηεο 

ζεκείσζε αχμεζε 2,2%, έλαληη αχμεζεο 1,2%, πνπ ζεκεηψζεθε θαηά ηελ αληίζηνηρε ζχγθξηζε ησλ 

δεηθηψλ ηνπ έηνπο 2011. 

 

Κ.Μηραινο : Εεηά μεθάζαξν πιαίζην γηα ηηο ΑΠΔ 

Δπαλεξρφκελνο ζην κείδνλ δήηεκα ηεο ελδερφκελεο ιήςεο κέηξσλ αλαδξνκηθήο ηζρχνο γηα ηηο ΑΠΔ, 

πνπ απεηιεί λα αθπξψζεη θάζε επελδπηηθή πξνζπάζεηα θαη θάζε αλαπηπμηαθή πξννπηηθή ζηνλ ηνκέα 

ηεο ελέξγεηαο ζηε ρψξα καο ν πξφεδξνο ηεο ΚΔΔΔ θαη ηνπ ΔΒΔΑ θ. Κσλζηαληίλνο Μίραινο 

απέζηεηιε επηζηνιή ζηνλ πθππνπξγφ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, θ.Aζεκάθε 

Παπαγεσξγίνπ πγθεθξηκέλα, ν θ. Μίραινο ζηελ επηζηνιή ηνπ ηνλίδεη φηη πξέπεη επηηέινπο ε 

πνιηηηθή εγεζία ηνπ ππνπξγείνπ λα δψζεη έλα ηέινο ζηηο δηαξξνέο πνπ ππάξρνπλ πεξί ηξνπνπνίεζεο 

ηνπ ηζρχνληνο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηηο επελδχζεηο ζε θσηνβνιηατθά θαη νη νπνίεο κάιηζηα 

ζεσξνχληαη εηιεκκέλεο απνθάζεηο. εκεηψλεηαη φηη ήδε έρνπλ ζηαιεί ηνπο πξνεγνχκελεο κήλεο 

ζρεηηθέο επηζηνιέο ζηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ ΤΠΔΚΑ, ελψ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαη ζπλαληήζεηο 

κε ηε δηνίθεζε ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί νπνηαδήπνηε 

αλαδξνκηθή παξέκβαζε πνπ ζα επεξέαδε αξλεηηθά ηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο ΑΠΔ.  

 



Έιεγρνη ζε εκβάζκαηα 54.000 θπζηθώλ πξνζώπσλ ζην εμσηεξηθό. 

Απφ έιεγρν θαη δηαζηαπξψζεηο ζα πεξάζεη ην ππνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ηα ζηνηρεία 54.000 θπζηθψλ 

πξνζψπσλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη εκβάζκαηα ζπλνιηθνχ χςνπο 22 δηζ. επξψ ζην εμσηεξηθφ ηελ 

πεξίνδν 2009-2012. Σα παξαπάλσ απνθαζίζηεθαλ ζε ζχζθεςε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ΤΠΟΗΚ. 

χκθσλα κε ην ππνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, νη έιεγρνη ηνπ ΓΟΔ ζα μεθηλήζνπλ θαηά πξνηεξαηφηεηα ζε 

πεξηζζφηεξα απφ 3.000 θπζηθά πξφζσπα πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη εκβάζκαηα άλσ ηνπ ελφο 

εθαηνκκπξίνπ επξψ ν θαζέλαο 

 
Θέκα: Σν BEA ζρεηηθά κε ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ζαιάκνπ επηρεηξήζεσλ                                 

γηα ηελ πάηαμε ηνπ παξεκπνξίνπ 

 

Σν Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Αζήλαο ραηξεηίδεη ηελ ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα πνπ 

επηρεηξείηαη απφ ηελ εγεζία ηνπ ππνπξγείνπ Αλάπηπμεο γηα ηελ πάηαμε ηνπ παξεκπνξίνπ, ηνπ 

ιαζξεκπνξίνπ θαη ησλ πξντφλησλ απνκίκεζεο, επηζεκαίλνληαο φηη ζα ζπκβάιεη ζηνλ 

πεξηνξηζκφ ησλ 6 δηζ. επξψ πνπ ράλνληαη εηεζίσο.    

Δίλαη αδηακθηζβήηεην πιένλ ην γεγνλφο φηη ε παξαεκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα  ηφζν ζην 

ζηεγαζκέλν φζν θαη ζην ππαίζξην εκπφξην , ηείλεη λα ιάβεη αλεμέιεγθηεο δηαζηάζεηο  πνπ 

νδεγνχλ κε καζεκαηηθή αθξίβεηα ζηε κνληκνπνίεζε ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ,  κε παξάιιειν 

αθαληζκφ  ρηιηάδσλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ζην ηζηνξηθφ θέληξν ηεο Αζήλαο θαη φρη 

κφλν. Καη απηφ ζε κηα πεξίνδν παξαηεηακέλεο νηθνλνκηθήο θξίζεο , κε αλππνιφγηζηεο 

ζπλέπεηεο γηα ην ίδην ην θξάηνο, ηνπο επηρεηξεκαηίεο αιιά θαη ηνπο θαηαλαισηέο.  

Σν ΒΔΑ επηζεκαίλεη φηη ηα άκεζα κέηξα πνπ επηβάιιεηαη λα ιεθζνχλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ 

εηζνδήκαηνο ηνπ θαηαλαισηή θαη ηνπ κηθξνκεζαίνπ επηρεηξεκαηία είλαη ηα εμήο: 

 Απνηειεζκαηηθφηεξνο έιεγρνο ζηα ηεισλεία θαηά ηελ είζνδν ησλ πξντφλησλ 

παξεκπνξίνπ. 

 Γηελέξγεηα απζηεξψλ ειέγρσλ ζηηο απνζήθεο φπνπ ζπγθεληξψλνληαη απηά ηα 

εκπνξεχκαηα, θαζψο θαη ζην δίθηπν πψιεζεο φζσλ πξνκεζεχνπλ ηνπο παξάλνκνπο 

κηθξνπσιεηέο, ζηα πεδνδξφκηα, ηνπο δξφκνπο, ηηο πιαηείεο, ηα ιηκάληα θαη ηα λεζηά πξηλ 

θζάζνπλ ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή. 

 Απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο ήδε ππάξρνπζαο λνκνζεζίαο πνπ πξνβιέπεη ηελ 

θαηαζηξνθή απηψλ ησλ πξντφλησλ. 

 Άκεζε εθζηξαηεία ελεκέξσζεο ησλ θαηαλαισηψλ απφ ηνλ Σχπν θαη ηα Ραδηνηειενπηηθά 

Μέζα ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο αγνξψλ απφ ην παξεκπφξην θαη ηηο ζπλέπεηεο πνπ έρνπλ 

νη αγνξέο απηέο ζηελ Διιεληθή παξαγσγηθή βάζε, ηηο ζέζεηο εξγαζίαο, ηελ Δζληθή καο 

Οηθνλνκία. 

 πγθξφηεζε Αλνηθηνχ Παξαηεξεηεξίνπ γηα ην Παξεκπφξην ζηελ Κεληξηθή Έλσζε 

Δπηκειεηεξίσλ, ην νπνίν ζε ζπλεξγαζία ηφζν κε ηελ Πνιηηεία φζν θαη κε ηηο 

θαηαλαισηηθέο νξγαλψζεηο ζα ιεηηνπξγεί σο δεμακελή ζπιινγήο θαη δηαλνκήο ζρεηηθψλ 

πξνηάζεσλ, δξάζεσλ θαη εηδήζεσλ ην νπνίν ζα επηδηψμεη θαη ηελ θαζηέξσζε ελφο 

Γεθαήκεξνπ Παλειιαδηθψλ Γξάζεσλ θαηά ηνπ Παξεκπνξίνπ ηνλ Απξίιην θάζε ρξφλνπ.  

 Μεραλνγξάθεζε ζηηο Πεξηθέξεηεο θαη ηνπο Γήκνπο κεηξψνπ κε ηα άηνκα πνπ δηαζέηνπλ 

άδεηεο άζθεζεο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ νχησο ψζηε λα είλαη απνηειεζκαηηθφο ν έιεγρνο 

λνκηκφηεηαο. 

 Γεκηνπξγία ζπγθεθξηκέλσλ ρψξσλ κε ηηο απαξαίηεηεο ππνδνκέο γηα ηα παδάξηα θαη ηελ 

άζθεζε ηνπ λνκίκνπ ππαηζξίνπ εκπνξίνπ. 



  

European Business Awards 2012. 

ηεξίμηε ηελ Gaea κε ηελ ςήθν ζαο. 

 

Για δεφτερη ςυνεχόμενη χρονιά, η Gaea εκπροςωπεί την Ελλάδα ωσ National Finalist στα 
European Business Awards για το 2012/13 

Ωσ μζροσ τησ διαδικαςίασ αξιολόγηςησ, η Gaea δημιοφργηςε ζνα βίντεο που περιγράφει το 
ιςχυρό μασ Όραμα, τισ αςυμβίβαςτεσ Αξίεσ μασ, την δζςμευςη μασ για Καινοτομία ςτην 
Ελλάδα και διεθνϊσ, και όλα εκείνα τα μοναδικά χαρακτηριςτικά που οδήγηςαν την 
εταιρεία μασ ςε αυτήν την μεγάλη διάκριςη και την κατζςτηςαν ωσ μια από τισ πλζον 
καινοτόμεσ τησ Ευρϊπησ. 

 
 Σασ προςκαλοφμε να παρακολουθήςετε το βίντεο και να ενισχφσετε την υποψηφιότητα 
της Gaea ςτην επόμενη φάςη του διαγωνιςμοφ με την ψήφο ςασ. 
Μπορείτε να παρακολουθήςετε το βίντεο και να ψηφίςετε πατώντασ 

http://www.businessawardseurope.com/entries/detail/greece/3348  
 
 
Η ψηφοφορία ζχει ήδη ξεκινήςει και τελειϊνει ςτισ 17 Οκτωβρίου. 

 
Περιςςότερεσ πληροφορίεσ για τον Θεςμό των European Business Awards μπορείτε να 
βρείτε ςτο www.businessawardseurope.com 

 
 
 

Γηεζλήο Γηαγσληζκόο αλέγεξζεο 12.000 θαηνηθηώλ θαη ελδηαθέξνλ ηπλεζηαθώλ εηαηξηώλ      

α) γηα εηζαγσγή θάδσλ απνξξηκάησλ θαη  

β) γηα αλάιεςε ηεο αληηπξνζσπείαο πξντόλησλ μπιείαο. 

Σν Σπλεζηαθφ Τπνπξγείν Δμνπιηζκνχ (Ministere de l’Equipement) πξνθήξπμε δηεζλή  

δηαγσληζκφ γηα ηελ αλέγεξζε 12.000 θαηνηθηώλ κε εκεξνκελία ιήμεο 27/10/2012.      

Παξαιαβή ηεχρνπο δεκνπξάηεζεο: Avenue Habib CHERITA Cité jardins,1030 Tunis Belvédère, 

έλαληη  

1000 ηπλεζηαθψλ δελαξίσλ.                                                                                                                

Tει. επηθνηλσλίαο: (+216) 71847594, 71 842 244 (Τπνπξγείν Δμνπιηζκνχ),             

Φαμ: (+216) 71797461, 71 840 495 (Τπνπξγείν Δμνπιηζκνχ).                             

Ζ εηαηξία Reimex BATICO Z                                                                                                      

Nord Est des Berges du Lac-Lot 1-1-27, Le Kram 2015  Tunis,                                                   

ηει. : (00216) 71 181 260, θαμ : (00216) 71 181 160 

e-mail : assistdirection@reimex.com.tn 

web site : www.reimex.com.tn, www.batico-tn.com                                                          

Δλδηαθέξεηαη γηα ηελ εηζαγσγή κεηαιιηθψλ ή πιαζηηθψλ θάδσλ απνξξηκκάησλ κε 2/4 ξφδεο, 

ρσξεηηθφηεηαο 50L - 1100 L.                                                                                                  

Τπεχζπλε επηθνηλσλίαο θα Saida Ben Rouha. 

Ζ εηαηξία SOCIETE MIB TRADE      

http://www.businessawardseurope.com/
callto:%2800216%29%2071%20181%20260
callto:%2800216%29%2071%20181%20160
mailto:i.f@reimex.com.tn
http://www.reimex.com.tn/
http://www.batico-tn.com/


Ηmmeuble l’emeraude APP A-3-5 rue Μohamed Βadra Μontplaisir Σunis                    

Tει. : 00216 71951558/ 71951494 / 25420199 (θηλεηφ),   

Φαμ : 00216 71950716                                                                                                                            

e-mail : mib@planet.tn              

Ζ εηαηξία ελδηαθέξεηαη λα αλαιάβεη ηελ αληηπξνζσπεία ειιεληθήο εηαηξίαο γηα ηελ εηζαγσγή ησλ 

πξντφλησλ panneaux de particules (λνβνπάλ), panneaux MDF (Medium Density Fibres) ζηελ 

Σπλεζία. Τπεχζπλνο επηθνηλσλίαο θ. Ali Chaabane. 

Παξαθαινχκε φπσο θνηλνπνηήζεηε ζηα κέιε ζαο ηελ πξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ 

αλσηέξσ δήηεζε πξνθεηκέλνπ νη ελδηαθεξφκελεο ειιεληθέο εηαηξίεο λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηνπο 

ηπλεζηαθνχο θνξείο απεπζείαο.  

 

          Ζ Πξντζηακέλε 

 

  Δηξήλε Κακά  

       Γξακκαηέαο Ο.Δ.Τ. Β΄ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

callto:00216%2071951558
callto:00216%2071951494
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mailto:mib@planet.tn


Εκθέζεις ζηην Ελλάδα 

 

SYSKEYASIA 13ε Γηεζλήο Έθζεζε πζθεπαζηώλ, 

Μεραλεκάησλ, Δθηππώζεσλ & Logistics 

Πόιε : Αζήλα – Δθζεζηαθφ θέληξν Metropolitan Expo 

Πιεξνθνξίεο : Διιελν γεξκαληθφ Δκπνξηθφ θαη 

Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην, Tει: 2106419037, 2106419000, 

Fax: 2106445175, Website: www.german-chamber.gr 

 

28ε PHILOXENIA 

Πόιε: Θεζζαινλίθε 

Ζκεξνκελία: 22 – 25/11/2012 

Ζκεξνκελία: 9 – 12 Ννεκβξίνπ 2012 

Δθζέκαηα: πζθεπαζίεο, κεραλήκαηα, εθηππψζεηο, Logistics 

Δθζέκαηα: επαγγεικαηηθφο ηνπξηζκφο 

Πιεξνθνξίεο: HELEXPO, ηει. 2310250926, site: 

www.helexpo.gr 

 

FOODEX 2012- 1ε Έθζεζε Σξνθίκσλ & Πνηώλ 

Πόιε: Αζήλα – Εάππεην Μέγαξν 

Ζκεξνκελία: 7-9.12.2012 

Δθζέκαηα: πξνψζεζε ειιεληθψλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ 

απνθιεηζηηθά ζε θαηαζηήκαηα ιηαληθήο φπσο Mini Markets, 

θαηαζηήκαηα παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ θ.ά. 

Πιεξνθνξίεο: VETICAL, ηει. 210 9245577, θαμ: 210 

92352424, site: www.verticom.gr 

 

4o Φεζηηβάι Διιεληθνύ Μειηνύ & Πξντόλησλ Μέιηζζαο 

Πόιε: Πεηξαηάο, ηάδην Δηξήλεο & Φηιίαο 

Ζκεξνκελία: 7 – 9/12/2012 

Πιεξνθνξίεο: Δπξσπατθφο Οξγαληζκφο ηξαηεγηθνχ 

ρεδηαζκνχ, ηει. 2103610265, 2103622205, e-mail 

info@edpa.gr, site www.edpa.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.german-chamber.gr/
http://www.helexpo.gr/
http://www.verticom.gr/
http://www.edpa.gr/


Εκθέζεις ζηον Κόζμο 

 

2012 MACAO INTERNATIONAL TRADE AND 

INVESTMENT FAIR 

Πόιε: Μαθάν, Κίλα 

Ζκεξνκελία: 18-21.10.2012 

Δθζέκαηα: δηεζλήο έθζεζε & επελδύζεηο 

Πιεξνθνξίεο: Γεληθφο Πξφμελνο ηεο Διιάδαο ζηνλ Υνλγθ- 

Κνλγθ ηει.: 210 3608766 , e-mail: sbb@mfa.gr site: 

www.agora.mfa.gr 

 

EuroBLECH 

Πόιε: Αλλφβεξν, Γεξκαλία 

Ζκεξνκελία: 23-27.10.2012 

Δθζέκαηα: πξντφληα κεηάιισλ, εκηθαηεξγαζκέλα θαη 

θαηεξγαζκέλα, ηερλνινγία επεμεξγαζίαο κεηαιιηθψλ 

επηθαλεηψλ, ηερληθέο γηα ηελ θαηαζθεπή νρεκάησλ, πινίσλ, 

αεξνπιάλσλ θαζψο θαη νηθηαθψλ ζπζθεπψλ, ηερληθέο 

θαηαζθεπήο, ηερληθέο ζέξκαλζεο θαη εμαεξηζκνχ θ.α. 

Πιεξνθνξίεο: Διιελνγεξκαληθφ Δπηκειεηήξην ηει.: 210 

6419023, a.nokchilaki@mail.ahk-germany.de 

site: www.euroblech.com 

 

Russian Wine Fair, Γηεζλήο Έθζεζε Κξαζηνύ 

Πόιε: Μφζρα, Ρσζία 

Ζκεξνκελία: 20-22.11. 2012 

Δθζέκαηα: θξαζηά 

Πιεξνθνξίεο: Asti Group Exhibition Company, ηει.: +7 

395 797 6914, θαμ: +7 495 797 6915, site: 

info@astigroup.ru 

 

IRAQ AGROFOOD 2012 

Πόιε: Δξκπίι, Κνπξδηζηάλ-Ηξάθ 

Ζκεξνκελία: 26 – 29 Ννεκβξίνπ 2012 

Δθζέκαηα: Αγξνηνηερληθφο εμνπιηζκφο, ηξφθηκα, ζπζηήκαηα 

επεμεξγαζίαο ηξνθίκσλ-εμνπιηζκφο ζπζθεπαζίαο, 

βηνκεραληθή ςχμε, εμνπιηζκφο εζηηαηνξίσλ θαη ηξνθνδνζίαο 

Πιεξνθνξίεο: ΟΠΔ, www.iraqagrofood.com 

 

 

 

http://www.agora.mfa.gr/
http://www.euroblech.com/
mailto:info@astigroup.ru


 

Διιεληθή Δπηρεηξεκαηηθή Απνζηνιή 

ζηε ΑΟΤΓΗΚΖ ΑΡΑΒΗΑ 

16 - 23 Ννεκβξίνπ 2012 

 

Αζήλα, 14 επηεκβξίνπ 2012 Αξηζ. Πξση: 143 /ΓΓ/βθ  

Αγαπεηνί επηρεηξεκαηίεο, Κπξίεο & θχξηνη,  

Σν Άξαβν-Διιεληθφ Δπηκειεηήξην Δκπνξίνπ θαη Αλαπηχμεσο αληαπνθξηλφκελν ζηηο απαηηήζεηο ησλ 

δχζθνισλ εκεξψλ πνπ δηαλχνπκε θαη ζην δηαξθψο απμαλφκελν ελδηαθέξνλ πνπ εθδειψλεηαη ηφζν 

απφ επηρεηξήζεηο ζηελ ανπδηθή Αξαβία, φζν θαη απφ ηελ Διιάδα, δηνξγαλψλεη Διιεληθή 

Δπηρεηξεκαηηθή Απνζηνιή απφ 16 έσο 23 Ννεκβξίνπ 2012, ζηηο πφιεηο Riyadh, Dammam θαη 

Jeddah (το μεγαλύτερο λιμάνι της Σ. Αραβίας), ζε ζπλεξγαζία κε ηα ηνπηθά Δκπνξηθά θαη 

Βηνκεραληθά Δπηκειεηήξηα.  

ε κηα πεξίνδν πνπ ε εμσζηξέθεηα αλαδεηθλχεηαη ζε θιεηδί ηεο επηρεηξεκαηηθήο επηηπρίαο θαη κε 

δεδνκέλν ην πιήζνο επηρεηξεκαηηθψλ επθαηξηψλ πνπ πξνζθέξεη ν Αξαβηθφο θφζκνο γεληθφηεξα θαη ε 

ανπδηθή Αξαβία εηδηθφηεξα, ην Δπηκειεηήξην ζηνρεχεη ζηε δηεπθφιπλζε ησλ δηκεξψλ 

επηρεηξεκαηηθψλ επαθψλ (Β2Β) κεηαμχ Διιήλσλ θαη Αξάβσλ ελδηαθεξφκελσλ.  

ηηο πφιεηο ηεο .Αξαβίαο πνπ ζα επηζθεθζνχκε, ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ επίζεο, ζπλαληήζεηο κε 

εθπξνζψπνπο επηρεηξήζεσλ & Οξγαληζκψλ (εθφζνλ καο δεηεζεί).  

Πξννπηηθέο.Ζ αγνξά ηεο .Αξαβίαο είλαη αληαγσληζηηθή, κε δπλαηφηεηεο πεξαηηέξσ 

δξαζηεξηνπνίεζεο ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ είηε εκπνξηθά (γηα επηιεγκέλα θαηαλαισηηθά θαη 

θεθαιαηνπρηθά πξντφληα), είηε επελδπηηθά(ηερληθά έξγα ππνδνκψλ,ππεξεζίεο).Οπσο έρνπκε 

ελεκεξσζεί απφ ην Διιεληθφ Τπνπξγείν εμσηεξηθψλ ,δηκεξήο ζπλεξγαζία ζε ηνκέα Σνπξηζκνχ 

(πξνζέιθπζε ηνπξηζηψλ θαη επελδχζεσλ ζηελ Διιάδα) εθηηκάηαη φηη ζα εληζρπζεί κε ππνγξαθή 

ζρεηηθνχ Μλεκνλίνπ πλεξγαζίαο).  

Διιεληθέο εμαγσγέο θαχζηκα ,ηερλνπξγήκαηα απφ πέηξεο, γχςν, ηζηκέλην ηερλνπξγήκαηα 

ρπηνζηδήξνπ ,ζηδήξνπ θαη ράιπβα,παξαζθεπάζκαηα ιαραληθψλ,θαξπψλ θαη θξνχησλ ιίπε-ιάδηα 

θπηηθήο –δσηθήο πξνέιεπζεο,ζπέξκαηα θαη θαξπνί ειαηψδεηο,κεραλέο θιπ.  

 

 

2
ν
  Διιελνξσζηθφ Φφξνπκ Αθηλήησλ 

 
Σν Διιελνξσζηθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην αλαγγέιιεη ηε δηνξγάλσζε ηνπ 2

νπ
 Διιελνξσζηθνχ 

Φφξνπκ Αθηλήησλ, ζην Ίδξπκα Δπγελίδνπ ηελ πεξίνδν 23-24 Οθησβξίνπ 2012. 

 

Πξφθεηηαη γηα κία ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο ζπλάληεζε εθπξνζψπσλ δπλεηηθψλ Ρψζσλ Δπελδπηψλ θαη 

Διιήλσλ επηρεηξεκαηηψλ, κε ηελ ζπκκεηνρή ηδηνθηεηψλ θαη managers εηδηθεπκέλσλ 

θηεκαηνκεζηηηθψλ γξαθείσλ ηεο Ρσζίαο θαζψο θαη ζεζκηθψλ παξαγφλησλ ηεο Ρσζίαο θαη ηεο 

Διιάδνο. 

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε δηνξγάλσζε θηινδνμεί λα αλνίμεη δξφκνπο γηα ηελ αλάδεημε θαη αμηνπνίεζε ηνπ 

ζπλφινπ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ησλ αθηλήησλ ηεο Διιάδαο. 

 

Σν Φφξνπκ δηνξγαλψλεηαη, γηα δεχηεξε ζπλερή ρξνληά, ζε ζπλέρεηα ηνπ απμεκέλνπ ελδηαθέξνληνο 

ησλ ειιήλσλ επηρεηξεκαηηψλ ηνπ ηνκέα ησλ αθηλήησλ γηα ζπκθσλίεο ζηξαηεγηθνχ ραξαθηήξα κε 

εηδηθεπκέλα ξσζηθά θηεκαηνκεζηηηθά γξαθεία θαη δπλεηηθνχο εθπξνζψπνπο Ρψζσλ επελδπηψλ. 

 



Σν Διιελνξσζηθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην ζπλερίδεη ηηο πξνζπάζεηεο πξνθεηκέλνπ λα  αλνίγεη 

δξφκνπο ζε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο γηα νπζηαζηηθέο θαη καθξνρξφληεο ζπλεξγαζίεο.  

 

 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα επηθνηλσλείηε ζην ηει.210 6981127, 211700 70 43  ή ζην 

e-mail: info@hrcc.gr. 

 
 

EuroBLECH, Αλλόβεξν, 23-27 Οθησβξίνπ 2012 

22
ε
 Γηεζλήο Έθζεζε γηα ηελ Δπεμεξγαζία Μεηάιισλ 

ε κηα εθζεζηαθή έθηαζε 77.000 η.κ. ζα παξνπζηάζνπλ θέηνο απφ ηηο 23 κέρξη ηηο 27 Οθησβξίνπ, 

πεξηζζφηεξεο απφ 1.400 επηρεηξήζεηο απφ 40 ρψξεο ηηο λέεο ηάζεηο ζηνλ θιάδν επεμεξγαζίαο 

κεηάιισλ ζε πεξηζζφηεξνπο απφ 60.000 εκπνξηθνχο επηζθέπηεο.  

 

Οη ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ είλαη νη εμήο: 

 Πξντφληα κεηάιισλ, εκηθαηεξγαζκέλα θαη θαηεξγαζκέλα 

 Σερλνινγία επεμεξγαζίαο κεηαιιηθψλ επηθαλεηψλ 

 Σερληθέο γηα ηελ θαηαζθεπή νρεκάησλ, πινίσλ, αεξνπιάλσλ θαζψο θαη νηθηαθψλ ζπζθεπψλ 

 Σερληθέο θαηαζθεπήο, ηερληθέο ζέξκαλζεο θαη εμαεξηζκνχ 

 Πξψηεο χιεο, ζπζηήκαηα θαη εγθαηαζηάζεηο, θ.ά. 

Φέηνο ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηελ ελεξγεηαθά απνδνηηθή ηερλνινγία, θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ 

δηαδηθαζίεο παξαγσγήο θαη έμππλε ρξήζε πιηθψλ. 

 

Γηα πιεξνθνξίεο θαη θάξηεο εηζφδνπ ζε κεησκέλε ηηκή επηθνηλσλήζηε κε ην Διιελνγεξκαληθφ 

Δπηκειεηήξην, ηει.: 2106419023 & 2106419000, a.konchilaki@mail.ahk-germany.de, θαζψο θαη ζηελ 

ηζηνζειίδα www.euroblech.com.  

 

ΠΔΡΗΛΖΨΖ   ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 

Ο Γήκαξρνο Αγξηλίνπ δηαθεξχζζεη φηη εθηίζεηαη, χζηεξα απφ ηελ αξηζ. 393/2012 Απφθαζε  

Οηθνλνκηθήο  Δπηηξνπήο, ζε αλνηθηφ  ηαθηηθφ επαλαιεπηηθό  δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο 

πξνζθνξέο θαη θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή ε πξνκήζεηα αλαισζίκσλ (γλήζηα ή 

ζπκβαηά ή αλαθαηαζθεπαζκέλα )  ησλ εθηππσηψλ, θσηνηππηθψλ  κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ fax 

ησλ  Τπεξεζηψλ  ηνπ Γήκνπ Αγξηλίνπ, ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ  30.000 Δπξψ κε Φ.Π.Α. 23%.  

Ο Γηαγσληζκφο ζα γίλεη ζηα Γξαθεία ηεο Γ/λζεο  Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο  

(νδφο Γαγθιή 27 –Αγξίλην)   ζηηο   25/9/2012, εκέξα  Σξίηε  θαη ψξα 11:00π.κ., ( ιήμε παξαιαβήο 

πξνζθνξψλ)  απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή  ηνπ Γήκνπ. Ακέζσο κεηά ζα αθνινπζήζεη ε δηαδηθαζία ηεο 

απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ. 

Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο γηα ην ζχλνιν ηεο  πξνκήζεηαο  αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 1.500,00 

Δπξψ ή ζε πεξίπησζε πξνζθνξάο κέξνπο ηεο  πξνκήζεηαο  νξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5%ηεο ζπλνιηθήο 

πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο  ησλ πξνζθεξφκελσλ  εηδψλ.    

Γεθηνί ζηνλ δηαγσληζκφ γίλνληαη φια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, πνπ παξέρνπλ φιεο ηηο 

πξνβιεπφκελεο απφ ην Νφκν εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο. 

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο θαζψο θαη αληίγξαθα ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο θαη ηεο Γηαθήξπμεο 

δίδνληαη απφ ην Σκήκα Πξνκεζεηψλ ηνπ Γήκνπ Αγξηλίνπ  (νδφο Παιακά & Μαβίιε 6-3
νο

 φξνθνο) 

mailto:a.konchilaki@mail.ahk-germany.de
http://www.euroblech.com/


θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο θαη ζην ηειέθσλν 2641360274-277 ή απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Γήκνπ www.agrinio.gr. 

 

 

ΥΡΗΙΜΕ ΤΝΔΕΕΙ 

 

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 Δσηικής Ελλάδας, 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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Επικεθαλής
: Κα Χπςζάθη Άννα 

ύμβοσλος 
Πληροθόρη

ζης & 
Βάζεων 
Δεδομένων: 

Κορ Ρόμπολαρ Γεώπγιορ 

Δημόζιες 

τέζεις:  Κορ Ρόμπολαρ Γεώπγιορ 

Οικονομικά:  Κορ Αγγέληρ Γεώπγιορ 

ηοισεία Δπικοινωνίαρ:  

Σηλέθωνα : 26410 74531 - 74511 

Fax : 26510 22590 

Σατσδρομικ
ή 

Διεύθσνζη: 

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

30100 ΑΓΡΙΝΙΟ 

Ηλεκηρονικ
ές 
Διεσθύνζεις

: 

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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