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ΘΕΜΑΤΑ  ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ 
 

Δυναμική παρουσία του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας στην 84η ΔΕΘ. 

Δυναμικό “παρών” του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας στην 84η ΔΕΘ που βρίσκεται σε 

εξέλιξη και πραγματοποιείται από τις 7 έως 15 Σεπτεμβρίου 2019 στο Διεθνές Εκθεσιακό 

Κέντρο Θεσσαλονίκης, με τιμώμενη χώρα την Ινδία. 

Πλήθος κόσμου συνεχίζει να επισκέπτεται το απόλυτα ανανεωμένο και σύγχρονο εκθεσιακό 

περίπτερο που εξασφάλισε το Επιμελητήριο (Περίπτερο 3, Stand 4), δοκιμάζοντας τις 

ιδιαίτερες γεύσεις της Αιτωλοακαρνανικής γης, γνωρίζοντας εκλεκτά και πολυβραβευμένα 

προϊόντα και υπηρεσίες του νομού και πολύ αξιόλογους επιχειρηματίες μέλη του 

Επιμελητηρίου. Απολαμβάνοντας παράλληλα μέσω πλούσιου οπτικοακουστικού υλικού τις 

ομορφιές του νομού, του μεγαλύτερου σε έκταση νομού της χώρας. 

Εκπρόσωποι της κυβέρνησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, Βουλευτές, πολιτευτές, 

αντιπροσωπείες διεπαγγελματικών οργανώσεων, διοικήσεις Επιμελητηρίων και πλήθος 

επιχειρηματικού κόσμου τίμησαν με την παρουσία τους το περίπτερο του Επιμελητηρίου. 

Μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός 

Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, ο Υπουργός Τουρισμού κ. Χάρης 

Θεοχάρης, ο Υφυπουργός Οικονομικών κ. Γεώργιος Ζαββός, ο Υφυπουργός Πολιτισμού & 

Αθλητισμού κ. Λευτέρης Αυγενάκης, η Πρόεδρος του ΕΟΤ κα Άντζελα Γκερέκου, ο 

Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Ν.Δ και Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας κ. Σπήλιος 

Λιβανός, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Νεκτάριος Φαρμάκης, ο Περιφερειάρχης 

Αττικής κ. Γεώργιος Πατούλης, ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων κ. 

Κωνσταντίνος Μίχαλος, ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ κ. Γεώργιος Καββαθάς, πλήθος Προέδρων 

Επιμελητηρίων και η πολιτευτής Αιτωλοακαρνανίας κα Γεωργία Μπόκα. 



Αξίζει να αναφερθούμε ιδιαιτέρως στις επιχειρήσεις μέλη του Επιμελητηρίου που 

συμμετέχουν: 

Με φυσική παρουσία στο περίπτερο: 

Α. ΓΟΥΡΓΟΛΙΤΣΑΣ MON AMI Α.Ε.  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – DEZAART  

ΑΦΟΙ ΣΤΕΦΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΑΕΒΕ 

PRAKTIKA ΧΟΛΕΒΑΣ Α.Ε. 

Και με χορηγία προϊόντων: 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ “ANTONOLIVA”  

ΑΦΟΙ ΤΡΙΚΕΝΕ ΟΕ  

ΓΑΙΑ ΑΒΕΕ  

ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ «Ο ΚΗΠΟΣ ΤΩΝ ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ»  

ΕΥ.ΓΕ. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΒΕΕ. 

ΗΛΙΔΑ ΑΒΕΕ  

ΘΕΣΤΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ Κ. ΜΟΥΤΣΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.  

ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

ΚΟΥΒΕΛΗ ΑΡΕΤΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ “ETOLEA” 

ΚΟΥΤΕΡΗΣ ΑΕΒΕ  

Ν & Ν ΓΡΙΒΑΣ Ο.Ε.  

Ν. ΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε.  

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΒΕΕ 

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ «ΤΟ ΠΕΤΡΙΝΟ ΧΩΡΙΟ»  

ΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΟΥΖΟ ΤΣΙΠΟΥΡΟ ΠΕΛΑΔΑ  

ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΠΕ 

Σ. ΚΟΥΚΟΣΟΥΛΑΣ & ΣΙΑ ΟΒΕΕ  

ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ «ΤΖΙΦΡΗΣ»  

ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑ ΙΣΜΗΝΗ - Τhe Honey Hive 

XIROS ΑΛΑΤΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Μ.ΙΚΕ. 

Ευγενικοί χορηγοί της συμμετοχής του Επιμελητηρίου στην 84η ΔΕΘ οι επιχειρήσεις: 

ΕΥ.ΓΕ. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΒΕΕ 

ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΒΕΕ 

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΒΕΕ 

ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ. – ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε. 

ΥΙΟΙ Β. ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΕ. 

 

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής Ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων 

για τη δράση 1.δε.6 «Ενίσχυση των “πράσινων επιχειρήσεων & ανακύκλωσης” στη 

Δυτική Ελλάδα» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 

2014-2020». 

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του ότι η Περιφέρεια 

Δυτικής Ελλάδας στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-

2020», προχώρησε στην προκήρυξη της Δράσης 1.δε.6 «Ενίσχυση των “πράσινων 

επιχειρήσεων & ανακύκλωσης” στη Δυτική Ελλάδα» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» και συγκεκριμένα του Άξονα 1 «Ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, μετάβαση στην ποιοτική 

επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας», 

Θεματικό Στόχο 3, Επενδυτική προτεραιότητα: 3a – «Προώθηση της επιχειρηματικότητας, 

ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της 



δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων», Ειδικός 

Στόχος: «3.α.1 - Ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των ΜΜΕ σε τομείς 

προτεραιότητας της περιφερειακής έξυπνης εξειδίκευσης» και του Άξονα 2 «Προστασία 

του Περιβάλλοντος - μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον», Θεματικό Στόχο 

4 «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα σε όλους τους τομείς», Επενδυτική προτεραιότητα: 4β «Προώθηση της ενεργειακής 

απόδοσης και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις επιχειρήσεις», Ειδικός 

Στόχος: «4.β.1 Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» 

Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης «Ενίσχυση των “πράσινων 

επιχειρήσεων & ανακύκλωσης” στη Δυτική Ελλάδα» ανέρχεται στο ποσό των 4.578.324€. 

Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» του ΕΣΠΑ 2014-2020 

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επενδυτικά έργα με ελάχιστο συνολικό π/υ 25.000€ 

και μέγιστο συνολικό π/υ 300.000€. 

Η διάρκεια υλοποίησης των έργων δε θα μπορεί να είναι υπερβαίνει τους 24 μήνες. 

Δικαιούχοι της Δράσης είναι υφιστάμενες ή και υπό σύσταση επιχειρήσεις, σύμφωνα με 

όσα αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο 

τμήμα της παρούσας Απόφασης. 

Η ένταξη των επενδυτικών έργων θα γίνει με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας  

Τα επενδυτικά έργα που θα ενταχθούν, θα υλοποιηθούν σύμφωνα με την εγκεκριμένη 

Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης. Στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης περιγράφονται 

αναλυτικά, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος 

υποβολής των επενδυτικών προτάσεων, η διαδικασία αξιολόγησής τους, η ένταξη τους για 

χρηματοδότηση, ο τρόπος καταβολής των χρηματοδοτήσεων, η διαδικασία έλεγχου και 

παρακολούθησης της υλοποίησης των ερευνητικών έργων, οι υποχρεώσεις των Δικαιούχων 

και οι λοιποί όροι της Δράσης. 

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των ερευνητικών προτάσεων στο 

Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis ) ορίζεται το 

διάστημα από 10/09/2019 ώρα 13:00 έως και την καταληκτική ημερομηνία 15/11/2019 

ώρα 15:00. 

Η πρόσκληση της Δράσης θα δημοσιευθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα αναρτηθεί 

στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΕ www.dytikiellada.gr  , της Περιφέρειας Δυτικής 

Ελλάδας www.pde.gov.gr  και του ΕΣΠΑ www.espa.gr  

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση θα παρέχονται από το Γραφείο Ενημέρωσης 

της Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ηπείρου & 

Ιονίων Νήσων, η οποία είναι Περιφερειακή Μονάδα του ΕΦΕΠΑΕ, Μαιζώνος 122& Γούναρη, 

26222, Πάτρα, Τηλ: 2610622711, e-mail: efd@diaxeiristiki.gr  , URL: www.diaxeiristiki.gr. 

Τυχόν ερωτήματα θα διατυπώνονται εγγράφως και θα αποστέλλονται με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο στην διεύθυνση efd@diaxeiristiki.gr  . 

Για τεχνικά θέματα της εφαρμογής οι δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται στο HELPDESK 

(γραφείο υποστήριξης) που λειτουργεί η ΜΟΔ, τηλ: 210-7787940, support@mou.gr  (ώρες 

γραφείου 09:00- 17:00) 

http://www.dytikiellada.gr/
http://www.pde.gov.gr/
http://www.espa.gr/
mailto:efd@diaxeiristiki.gr
http://www.diaxeiristiki.gr/
mailto:efd@diaxeiristiki.gr
mailto:support@mou.gr


Προδημοσίευση της δράσης:  

«Ενίσχυση των επιχειρήσεων ΤΠΕ της Δυτικής Ελλάδας». 

  

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του ότι η Ειδική 

Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στα πλαίσια του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», με γενικό σκοπό τη δημιουργία και παροχή 

ενός ευέλικτου εργαλείου στήριξης για τις ΜμΕ, προχώρησε στην προδημοσίευση της 

δράσης: «Ενίσχυση των επιχειρήσεων ΤΠΕ της Δυτικής Ελλάδας».  

Δράση η οποία θα υλοποιηθεί με Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης τον ΕΦΕΠΑΕ και πιο 

συγκεκριμένα την Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος 

Πελοποννήσου Ηπείρου και Ιονίων Νήσων (ΔΕΠ). 

Η παρούσα Δράση αφορά τη στήριξη Μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη Δυτική Ελλάδα 

του τομέα των τεχνολογιών Πληροφορικής και των Επικοινωνιών για την ανάπτυξη 

καινοτόμων προϊόντων με έμφαση την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών σε δυναμικούς 

παραγωγικούς τομείς της περιφερειακής οικονομίας με προτεραιότητα στις αρχές του 

Ανοικτού Λογισμικού (μεταποίηση, πολιτισμός, τουρισμός, αγροτική οικονομία κλπ.) 

  

Στόχοι της δράσης είναι : 

• Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων ΤΠΕ της 

Δυτικής Ελλάδας, μέσω της στήριξής τους για την ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων και 

υπηρεσιών. 

• Η συμβολή στην αύξηση της απασχόλησης, μέσω της δημιουργίας βιώσιμων θέσεων 

εργασίας υψηλών προσόντων, εξειδίκευσης και προστιθέμενης αξίας. 

• Η στήριξη της επιχειρηματικότητας έντασης γνώσης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. 

• Η ενίσχυση της Εξωστρέφειας και της Διεθνοποίησης των επιχειρήσεων ΤΠΕ της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 

  

Με δεδομένο ότι ήδη από την Τετάρτη 31/07/2019 βρισκόμαστε, κατά την διάρκεια της 

Προδημοσίευσης της Δράσης, στα πλαίσια της διαβούλευσης για τον σχεδιασμό του Οδηγού 

του Προγράμματος, σας καλούμε να ενημερωθείτε για την παρούσα δράση και να υποβάλετε 

τυχόν παρατηρήσεις σας.  

  

Την προδημοσίευση της Δράσης (2.β.1.1) μπορείτε να την βρείτε στις παρακάτω 

διευθύνσεις: 

https://www.diaxeiristiki.gr/index.php/2015-12-16-13-56-329757/2542-prodimosiefsi-pou-

afora-tin-prosklisi-tou-programmatos-pep-dytiki-ellada-2014-2020-gia-ti-drasi-enisxysi-ton-

epixeiriseon-tpe-tis-dytikis-elladas  

http://dytikiellada.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%C

F%83%CE%B9%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%80%CE%B5/»  

 

 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα προώθησης θεματικού Τουρισμού   

World Bridge Tourism. 

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τα μέλη του που δραστηριοποιούνται στον 

τουριστικό κλάδο για την πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας 

World Bridge Tourism της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

 

Βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής: 

 Αύξηση των Κινέζων ταξιδιωτών στην ΕΕ, ιδιαίτερα των μεμονωμένων ταξιδιωτών 

(Free Individual Travellers), με υψηλό εισόδημα, οι οποίοι ενδιαφέρονται για λιγότερο 

γνωστούς προορισμούς και ταξίδια εκτός της υψηλής τουριστικής περιόδου. 

 Τόνωση των επενδυτικών ευκαιριών για τις εταιρείες της ΕΕ στην Κίνα, όπου ο 

εγχώριος τουρισμός ανθεί. 

 

https://www.diaxeiristiki.gr/index.php/2015-12-16-13-56-329757/2542-prodimosiefsi-pou-afora-tin-prosklisi-tou-programmatos-pep-dytiki-ellada-2014-2020-gia-ti-drasi-enisxysi-ton-epixeiriseon-tpe-tis-dytikis-elladas
https://www.diaxeiristiki.gr/index.php/2015-12-16-13-56-329757/2542-prodimosiefsi-pou-afora-tin-prosklisi-tou-programmatos-pep-dytiki-ellada-2014-2020-gia-ti-drasi-enisxysi-ton-epixeiriseon-tpe-tis-dytikis-elladas
https://www.diaxeiristiki.gr/index.php/2015-12-16-13-56-329757/2542-prodimosiefsi-pou-afora-tin-prosklisi-tou-programmatos-pep-dytiki-ellada-2014-2020-gia-ti-drasi-enisxysi-ton-epixeiriseon-tpe-tis-dytikis-elladas
http://dytikiellada.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%80%CE%B5/
http://dytikiellada.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%80%CE%B5/


Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στο να: 

 φέρει σε επαφή τους τουριστικούς πράκτορες από διαφορετικά Κ-Μ, βοηθώντας τους 

να δημιουργήσουν ευέλικτες διακρατικές συνεργασίες, 

 να δώσει στους τουριστικούς πράκτορες ευκαιρίες φέρνοντάς τους σε επαφή με 

Κινέζους τουριστικούς πράκτορες μέσω Β2Β δράσεων, με προτεραιότητα σε 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε περισσότερες από μία χώρες 

της ΕΕ, 

 να ενισχύσει την αναγνωρισιμότητα των ευρωπαϊκών τουριστικών προϊόντων στην 

Κίνα. 

Προθεσμία για την υποβολή προτάσεων: 24/09/2019 (16:00 Τοπική ώρα Βρυξελλών). 

Περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα θα βρείτε στους συνδέσμους: 

https://ec.europa.eu/growth/content/service-contract-world-bridge-tourism_en 

και 

https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:336375-2019:TEXT:EN:HTML 

 

Για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία, το αρμόδιο στέλεχος κα. Δέσποινα 

Δαμιανίδου 

του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης,  Διεύθυνσης Στρατηγικού 

Σχεδιασμού,  του Υπουργείου Τουρισμού είναι στη διάθεση σας (Τηλ.: (+30) 210 3736127, 

Φαξ:  (+30) 210 3736181, email: damianidou_d@mintour.gr ). 

 

 

Global Startup Awards: Άνοιξαν οι αιτήσεις - Δεκτές startups από Ελλάδα. 

Τα Global Startup Awards, ο ανεξάρτητος διαγωνισμός για startups, ανακοίνωσαν ότι τρεις 

νέες περιφέρειες θα ενταχθούν στη διαδικασία για φέτος, καλύπτοντας πλέον 64 χώρες σε 7 

περιοχές της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής. 

Στην Ευρώπη, οι νεοεισερχόμενοι είναι η Νότια Ευρώπη - και από την Ελλάδα - (με τις 

υποψηφιότητες να γίνονται δεκτές σε 18 κατηγορίες) και η Ευρασία (σε 20 κατηγορίες), μαζί 

με τις δύο προϋπάρχουσες, από Κεντρική Ευρώπη και την Σκανδιναβία. 

Οι συμμετοχές γίνονται δεκτές από startups σε διαφορετικά επίπεδα ωριμότητας, επενδυτές, 

προγράμματα επιτάχυνσης, οργανισμούς ανάπτυξης λογισμικού κ.α. 

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες από εδώ. 

 

 

Ο Τασούλας Κωνσταντίνος Γραμματέας του 

Δ.Σ Περιφερειακού Τμήματος Δυτικής 

Ελλάδας των 

ΓΕΩΠΟΝΩΝ Τ.Ε 

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ. του 

Περιφερειακού Τμήματος Δυτικής Ελλάδας των 

Γεωπόνων Τ.Ε. της Π.Ε.Π.ΤΕ.Γ. για την 

χρονική περίοδο 2019-2021. Οι εκλογές έγιναν 

στις 23 Ιουνίου και η νέα διοίκηση 

συγκροτήθηκε σε Σώμα με την εξής σύνθεση:   

Πρόεδρος: Μαγκλάρας Ανδρέας 

Αντιπρόεδρος: Βούτσια Μαρία  

Γραμματέας: Τασούλας Κωνσταντίνος 

Αναπ. Γραμματέας: Μαυραγάνης Βασίλειος 

https://ec.europa.eu/growth/content/service-contract-world-bridge-tourism_en
https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:336375-2019:TEXT:EN:HTML
mailto:damianidou_d@mintour.gr
http://www.globalstartupawards.com/


Ταμίας: Αβραμόπουλος Δημήτριος 

Μέλη: Κτενόπουλος Βασίλειος, Πετράτος Γιάννης 

 

Να σημειωθεί πως ο Γιάννης Πετράτος είναι ο Πρόεδρος του Κεντρικού Διοικητικού 

Συμβουλίου (Κ.Δ.Σ.) της Π.Ε.Π.ΤΕ.Γ. ,ενω ο Ανδρέας Μαγκλάρας είναι ο Ταμίας του Κ.Δ.Σ. 

και τον Τασούλα Κωνσταντίνο να είναι εκλεγμένο μέλος του Κ.Δ.Σ της Ενωσης. 

 

Συµφωνία-µαµούθ ΕΕ & Ιαπωνίας Καταργούνται οι δασμοί στο 97% των προϊόντων – 

Ευνοϊκή συμφωνία για κρασιά τυροκομικά κρέατα. 

 

 

Μια πολύ σηµαντική εµπορική συµφωνία µεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιαπωνίας ετέθη 

σε εφαρµογή από 1ης Μαρτίου 2019, ενώ στο πλαίσιο αυτής της συµφωνίας στις 15 Μαΐου 

πραγµατοποιήθηκε στις Βρυξέλες συνάντηση «Στρογγυλής Τραπέζης µεταξύ επιχειρήσεων 

της ΕΕ και της Ιαπωνίας». 

Οι επιχειρήσεις της ΕΕ εξάγουν ήδη πάνω από 58 δις ευρώ σε αγαθά και 28 δις ευρώ 

σε υπηρεσίες στην Ιαπωνία κάθε χρόνο. 

Σύµφωνα µε στοιχεία της ΕΕ οι ελληνικές εξαγωγές στην Ιαπωνία στηρίζουν 2.981 θέσεις 

εργασίας στην Ελλάδα και αφορούν 497 ελληνικές επιχειρήσεις.  

Τα κυριότερα προϊόντα που εξάγει η Ελλάδα στην Ιαπωνία είναι το ελαιόλαδο, το µάρµαρο 

και άλλα είδη πέτρας, καθώς και ζυµαρικά, ενώ εκτιµάται ότι η συµφωνία ΕΕ-Ιαπωνίας 

µπορεί να δώσει ιδιαίτερη ώθηση στις εµπορικές σχέσεις των δύο χωρών, καθώς θα 

ενισχύσει τις ευρωπαϊκές εξαγωγές κατά 36 δις ευρώ. 

Η συµφωνία καταργεί τη συντριπτική πλειοψηφία των δασµών που καταβάλλονται ετησίως 

από εταιρείες της ΕΕ που εξάγουν στην Ιαπωνία. Όταν εφαρµοστεί πλήρως η συµφωνία, η 

Ιαπωνία θα έχει καταργήσει τους δασµούς για το 97% των εµπορευµάτων που εισάγονται 

από την ΕΕ.  

Βασικά σημεία  

Όσον αφορά τιç εξαγωγές γεωργικών προϊόντων από την ΕΕ προβλέπεται: 

 Η κατάργηση των ιαπωνικών δασµών σε πολλά τυριά όπως το Guda και το Cheddar 

(που σήµερα ανέρχονται στο 29,8%) καθώς και στις εξαγωγές οίνου (επί του 

παρόντος κατά µέσο όρο 15%). 



 Να επιτραπεί στην ΕΕ να αυξήσει ουσιαστικά τις εξαγωγές βοείου κρέατος στην 

Ιαπωνία, ενώ στο χοιρινό κρέας θα υπάρχει αφορολόγητο εµπόριο µεταποιηµένου 

κρέατος και σχεδόν αφορολόγητο εµπόριο νωπού κρέατος. 

 Να εξασφαλιστεί από την Ιαπωνία η προστασία περισσότερων των 200 ευρωπαϊκών 

γεωργικών προϊόντων υψηλής ποιότητας, των αποκαλούµενων γεωγραφικών 

ενδείξεων (GI) και η προστασία µιας επιλογής ιαπωνικών γεωγραφικών ενδείξεων 

στην ΕΕ. 

Η συµφωνία εξασφαλίζει επίσης το άνοιγµα των αγορών υπηρεσιών, ιδίως των 

χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, του ηλεκτρονικού εµπορίου, των τηλεπικοινωνιών και των 

µεταφορών. Επιπλέον: 

 διευκολύνει την πρόσβαση των επιχειρήσεων της ΕΕ στις αγορές δηµοσίων 

συµβάσεων 54 µεγάλων ιαπωνικών πόλεων και καταργεί τα εµπόδια στιç δηµόσιες 

συµβάσεις στον οικονοµικά σηµαντικό σιδηροδροµικό τοµέα σε εθνικό επίπεδο 

 αντιµετωπίζει ειδικές ευαισθησίες στην ΕΕ, για παράδειγµα στον τοµέα της 

αυτοκινητοβιοµηχανίας, µε µεταβατικές περιόδους έως 7 έτη πριν από την εξάλειψη 

των τελωνειακών δασµών. 

Περιλαµβάνει επίσης ένα ολοκληρωµένο κεφάλαιο για το εµπόριο και την αειφόρο ανάπτυξη, 

για την απλούστευση των διαδικασιών για τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις.  

Ποιες είναι οι πιο καινοτόμες χώρες στον κόσμο: 41η μεταξύ 129 η Ελλάδα. 

Μπορεί η Ελλάδα να υστερεί στην κεφαλαιοποίηση της καινοτομίας, ωστόσο, η χώρα μας 

έχει επιδόσεις στον συγκεκριμένο τομέα, που της εξασφαλίζουν μια καθ’ όλα αξιοπρεπή 

θέση, σε διεθνές επίπεδο. Στον Παγκόσμιο Δείκτη Καινοτομίας 2019 (Global Innovation Index 

2019-GII 2019), η Ελλάδα κατατάσσεται στην 41η πρώτη θέση μεταξύ 129 κρατών. Η 

αξιολόγηση ανήκει στον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO), το 

Πανεπιστήμιο του Cornell και τη Διεθνή Σχολή INSEAD και αναδεικνύει τους πρωταθλητές 

καινοτομίας σε διεθνές επίπεδο. Σύμφωνα με τα ευρήματά του Δείκτη GII 2019, την πρώτη 

θέση, παγκοσμίως, σε επίπεδο καινοτομίας, κατακτά η Ελβετία και μάλιστα για ένατη συνεχή 

χρονιά. Ακολουθούν η Σουηδία στη δεύτερη θέση, οι ΗΠΑ στην τρίτη και η Ολλανδία στην 

τέταρτη, με τη Μεγάλη Βρετανία να συμπληρώνει την πρώτη πεντάδα των πιο καινοτόμων 

χωρών του κόσμου.  

Η Ελβετία είναι η πιο καινοτόμος χώρα του κόσμου για το 2019. Την πρώτη πεντάδα 

συμπληρώνουν Σουηδία, ΗΠΑ, Ολλανδία και Μεγάλη ΒρετανίαΟ Δείκτης GII 2019 αξιολογεί 

τις επιδόσεις 129 οικονομιών με βάση 80 δείκτες, που καλύπτουν μια ευρύτατη γκάμα, από 

παραδοσιακά κριτήρια, όπως επενδύσεις έρευνας και ανάπτυξης και εφαρμογές διεθνών 

διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και εμπορικών σημάτων, μέχρι πιο σύγχρονους παράγοντες, 

όπως η δημιουργία εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας και οι εξαγωγές υψηλής τεχνολογίας. Τα 

αποτελέσματα για το 2019 είναι αρκετά αισιόδοξα, αφού δείχνουν ότι, η καινοτομία 

εξακολουθεί να ...”ανθίζει”, παρά την επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας. Το “top ten” 

των πιο καινοτόμων οικονομιών του πλανήτη συμπληρώνουν η Φινλανδία στην έκτη θέση, η 

Δανία στην έβδομη, η Σιγκαπούρη στην όγδοη, ενώ ακολουθούν Γερμανία και Ισραήλ. 



 

 

Ευρωπαϊκό προβάδισμα 

Η Ευρώπη κατέχει μια περίοπτη θέση στον Παγκόσμιο Δείκτη Καινοτομίας 2019, καθώς οι 

δώδεκα από τις 20 πιο καινοτόμες οικονομίες του κόσμου προέρχονται από την περιοχή. Οι 

ευρωπαϊκοί πρωταθλητές καινοτομίας είναι η Ιρλανδία (στην 12η θέση), η Γαλλία (16η), το 

Λουξεμβούργο (18η), η Νορβηγία (19η) και η Ισλανδία (20η θέση). Η Ελβετία, που παραμένει 

για εννέα χρόνια στην κορυφή του κόσμου, έχει εξαιρετικά αποτελέσματα καινοτομίας, 

συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων για διπλώματα ευρεσιτεχνίας και των εξαγωγών 

προϊόντων υψηλής τεχνολογίας. Η Σουηδία κατατάσσεται δεύτερη σε παγκόσμιο επίπεδο 

χάρη στην αναπτυγμένη υποδομή της, στον καινοτόμο επιχειρηματικό τομέα και στις 

εξαγωγές γνώσης και της τεχνολογίας. 

Στην πρώτη 20αδα των πιο καινοτόμων χωρών του κόσμου βρίσκεται, επίσης, η Δημοκρατία 

της Κορέας (11η θέση), το Χονγκ Κονγκ (13η), η Κίνα (14η), η Ιαπωνία (15η) και ο Καναδάς 

(στην 17 η θέση).  

Πρωτογενές πλεόνασμα 1,779 Δις. Ευρώ ο προϋπολογισμός το 7Μηνο του  2019. 

Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 1,779 δισ. ευρώ εμφάνισε ο προϋπολογισμός το 7μηνο 

εφέτος, έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 803 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς 

πλεονάσματος 926 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο πέρυσι. Η εξέλιξη αυτή, οφείλεται κατά κύριο 

λόγο στην «εκτίναξη» των καθαρών εσόδων το 7μηνο, τα οποία ανήλθαν σε 28,6 δισ. ευρώ 

και ήταν αυξημένα κατά 2,15 δισ. ή 8,1% έναντι του στόχου.  

 

Παράταση για τη δράση "Ειδικές Δράσεις « Υδατοκαλλιέργειες » - «Βιομηχανικά 

Υλικά» - «Ανοιχτή καινοτομία στον πολιτισμό»’". 

Παρατάθηκε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2019, η προθεσμία υποβολής του φακέλου με τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά του παραρτήματος VIII της αναλυτικής πρόσκλησης της δράσης 

"Ειδικές Δράσεις «Υδατοκαλλιέργειες» - «Βιομηχανικά Υλικά» - «Ανοιχτή Καινοτομία στον 



Πολιτισμό»'' για την έγκριση της αίτησης χρηματοδότησης των δυνητικών δικαιούχων του 

συμπληρωματικού προσωρινού καταλόγου. 

 

 

Σε πλήρη εφαρμογή το μέτρο της ηλεκτρονικής τήρησης βιβλίων το 2020. 

Σε πιλοτική εφαρμογή θέτει το υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ  το μέτρο της 

ηλεκτρονικής τήρησης βιβλίων το τελευταίο τρίμηνο του 2019. Για το σκοπό δημιουργείται μία 

νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα με την ονομασία "My Data". Το νέο σύστημα, που σκοπός του 

είναι η απλοποίηση των διαδικασιών, η μείωση της γραφειοκρατίας και ο περιορισμός της 

φοροδιαφυγής,  παρουσιάστηκε από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών και 

της ΑΑΔΕ.  Στόχος είναι από το 2020 το μέτρο να λειτουργεί πλήρως και όλες οι επιχειρήσεις 

και οι ελεύθεροι επαγγελματίες να συμπληρώνουν τα φορολογικά τους βιβλία με ηλεκτρονικό 

τρόπο και με άμεση σύνδεση με το Taxisnet. Tο πλαίσιο λειτουργίας της ψηφιακής 

πλατφόρμας myDATA (Ηλεκτρονικά βιβλία) έχει αναρτηθεί για διαβούλευση στην 

ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. 

 

EUROSTAT: Στο 17.6% η ανεργία στην Ελλάδα τον Απρίλιο του 2019. 

Στο 17,6% διαμορφώθηκε η ανεργία στην Ελλάδα τον Απρίλιο του 2019, σε σχέση με 18,2% 

τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας 

(Eurostat), που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η Ελλάδα 

κατέγραψε τη μεγαλύτερη μείωση του ποσοστού ανεργίας σε σχέση με την αντίστοιχη 

περίοδο πέρσι (από 19,8% σε 17,6%). Ειδικότερα, ο αριθμός των ανέργων στην Ελλάδα 

ανήλθε σε 834.000. Το ποσοστό ανεργίας στους άνδρες διαμορφώθηκε στο 14,5% και στις 

γυναίκες στο 21,7%. 

 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: Έξι αγορές πάνω από το 50% των εισπράξεων. 

Οι αγορές της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασίλειου, των ΗΠΑ, της Γαλλίας, της Ιταλίας και 

της Ρωσίας, αν και σημειώνει μειωμένη δυναμική, ήταν οι σημαντικότερες για την Ελλάδα 

όσον αφορά τον εισερχόμενο τουρισμό κατά το 2018, σύμφωνα με μελέτη του Ινστιτούτου 

του ΣΕΤΕ. Μάλιστα, αθροιστικά, από τις έξι χώρες προέρχεται το 41,5% των επισκεπτών 

(και το 49,7% των διανυκτερεύσεων) και το 52,2% των ταξιδιωτικών εισπράξεων στην 

Ελλάδα. Την υψηλότερη δαπάνη ανά διανυκτέρευση καταγράφουν οι επισκέπτες από τις 

ΗΠΑ (89 ευρώ), ενώ ανά επίσκεψη όσοι έρχονται από τη Γερμανία (614 ευρώ), λόγω 

μεγάλης διάρκειας παραμονής (8,8 διανυκτερεύσεις). 

Προστασία 1ης κατοικίας: 12.836 πολίτες έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία της αίτησης.  

Ολοκληρώθηκε η πέμπτη εβδομάδα λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την 

προστασία της πρώτης κατοικίας και την ευνοϊκή ρύθμιση και επιδότηση των στεγαστικών, 

καταναλωτικών και επιχειρηματικών δανείων, με υποθήκη στην κύρια κατοικία. Αθροιστικά, 

σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, 

από 1η Ιουλίου 2019 μέχρι 2 Αυγούστου 2019: Έχουν εισέλθει στην πλατφόρμα 55.440 

χρήστες, έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία ετοιμασίας της αίτησης 12.836 χρήστες, έχουν 

υποβληθεί 5 αιτήσεις και διαβιβαστεί στις τράπεζες 

 

35,5 Εκατ. Επιβάτες διακινήθηκαν το Α' Επτάμηνο του 2019 στα Ελληνικά  

αεροδρόμια. 

Αύξηση κατά 4,7% παρουσίασε η επιβατική κίνηση στα αεροδρόμια της ώρας το α' επτάμηνο 

του 2019 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2018. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία 

της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, ο συνολικός αριθμός των διακινηθέντων επιβατών, το 

α' επτάμηνο του 2019, έφθασε τους 35.525.166 παρουσιάζοντας αύξηση 4,7% σε σχέση με 

το αντίστοιχο διάστημα του 2018, όπου είχαν διακινηθεί 33.923.504  επιβάτες. 

 

https://acci.us20.list-manage.com/track/click?u=e1bb33f7e1a69178b9d781b78&id=88b54c7660&e=f519702949
https://acci.us20.list-manage.com/track/click?u=e1bb33f7e1a69178b9d781b78&id=88b54c7660&e=f519702949


 

Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2019 (10.30 -16.00) 
  

Διεθνές Συνέδριο για τις Συνδυασμένες Εμπορευματικές Μεταφορές, Βράβευση 
καλύτερων εργασιών Βραβείου Μεταφορών Ε.Ε.ΣΥ.Μ «Δημήτριος Τσαμπούλας» 2019 

& Synchromania Game (17.00 - 20.00)  

   

Από τον Ε.Ε.ΣΥ.Μ σε συνεργασία και με την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Delft, ΚΕΕΕ, 

Ε.Μ.Π, άλλων Ελληνικών Πανεπιστημίων και της ΟΦΑΕ  

  

 Έλληνες και ξένοι εισηγητές περιγράφουν τις προοπτικές ανάπτυξης 

συνδυασμένων μεταφορών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, παρουσιάζουν best practices από το 

ευρωπαϊκό περιβάλλον και αναλύουν τον τρόπο με τον οποίο εθνικά μπορεί να «χτιστεί» μια 

κεντρική πολιτική μεταφορών που να ενθαρρύνει την ανάπτυξη των συνδυασμένων 

μεταφορών εμπορευμάτων. Ακολουθεί η βράβευση των καλύτερων εργασιών φοιτητών και 

ομάδων φοιτητών του Βραβείου Μεταφορών Ε.Ε.ΣΥ.Μ «ΔημήτριοςΤσαμπούλας» έτους 

2019 και στη συνέχεια, μέσα στην ημέρα, πρόσκληση σε εταιρείες και επισκέπτες της 

έκθεσης να συμμετάσχουν στο παίγνιο Synchromania, που θα γίνει σε παρακείμενη 

αίθουσα υπό την επίβλεψη του κ. Lori Tavasszy, Καθηγητή Freight and Logistics του Delft 

University of Technology (TU Delft). 

 

 

 

 

 

 

https://eesym.us20.list-manage.com/track/click?u=d473f73d7c6e15ea8c0cc13a0&id=262a577b1f&e=f429c894a3


Athens Coffee Festival 2019: Ανακαλύψτε τον μαγικό κόσμο του καφέ. 

  

Οι επαγγελματίες της καφεστίασης καθώς και οι λάτρεις του καφέ θα συναντηθούν για 4η 

συνεχή χρονιά στο Athens Coffee Festival που πλέον έχει καθιερωθεί ως ένα από τα 

σημαντικότερα events για την κουλτούρα του δημοφιλούς ροφήματος. 

Το τελευταίο τριήμερο του Σεπτεμβρίου τα χρώματα του φθινοπώρου θα συνδυαστούν με 

την ευωδία φρέσκου και καλοψημένου καφέ μετατρέποντας για λίγο το Γκάζι σε μία ουτοπία 

αρωμάτων και γεύσεων. Από το Σάββατο 28/9 μέχρι και την Δευτέρα 30/9 η καρδιά του 

«μαύρου χρυσού» θα χτυπά στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Όλες οι τελευταίες 

τάσεις, τα κορυφαία coffee brands και οι καινοτομίες στον κλάδο του καφέ θα 

«πρωταγωνιστήσουν» στα περίπτερα των 120 εκθετών οι οποίοι δίνουν ραντεβού με τους 

επαγγελματίες και επιχειρηματίες της καφεστίασης αλλά και τους coffee aficionados, για 

ακόμα μία χρονιά στο Athens Coffee Festival. 

The magic world of coffee 

Το Athens Coffee festival αποτελεί πλέον ένα hot spot για τους επαγγελματίες που θέλουν να 

συνομιλήσουν με τους πιο δυναμικούς Έλληνες coffee experts αλλά και με τους 

αντιπροσώπους των κορυφαίων coffee brands, να μοιραστούν τις ανησυχίες τους με 

ταλαντούχους baristi και coffee specialists και να ανταλλάξουν απόψεις με σπουδαίες 

προσωπικότητες από τη διεθνή σκηνή του καφέ. Στο ACF 2019 οι επισκέπτες θα 

ανακαλύψουν από κοντά single origin, single estate, blends, specialty coffees, εκλεκτές 

ποικιλίες από όλο τον κόσμο και θα γίνουν και αυτοί μέρος της μεγάλης αυτής coffee γιορτής 

της πόλης μας! 

Οι τάσεις και οι εξελίξεις του κλάδου 

Coffee tastings, workshops, masterclasses από Έλληνες και ξένους κορυφαίους 

επαγγελματίες του χώρου θα αποτελέσουν και τις τρείς ημέρες του φεστιβάλ τα σημεία 

συνάντησης των επισκεπτών. Κατά την διάρκεια των σεμιναρίων του The Chatroom και The 

Lab, θα παρουσιαστούν όλες οι νέες τάσεις που κυριαρχούν στη σύγχρονη διεθνή σκηνή του 

καφέ ενώ παράλληλα θα συζητηθούν και θα αναλυθούν οι προβληματισμοί που απασχολούν 

την παγκόσμια βιομηχανία του καφέ. Η θεματολογία θα είναι ευρεία και θα κινείται από το 

μέλλον της καφεπαραγωγής, την ιστορία και την κουλτούρα του καφέ, το αρωματικό 

δυναμικό και το γευστικό προφίλ των ωμών και των καβουρδισμένων κόκκων έως την ιταλική 

παράδοση του espresso και την πρόκληση του specialty coffee κ.ά. Τέλος, Οι επισκέπτες του 

φεστιβάλ θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν σπάνια blends και ποικιλίες από πολλές 

καφεπαραγωγούς χώρες στην Cupping area. Με τη συμβολή των εκθετών του φεστιβάλ και 

των micro roasters από όλη την Ελλάδα, το κοινό θα «μυηθεί» στην τέχνη της γευστικής 



δοκιμής του καφέ, γνωρίζοντας από κοντά μοναδικές ποικιλίες από την Αφρική, τη Λατινική 

Αμερική και την Ασία. 

Με την αιγίδα του SCA Greece Το Athens Coffee Festival τελεί υπό την αιγίδα του διεθνούς 

οργανισμού Specialty Coffee Association και για τη διοργάνωση του συνεργάζεται με τον 

SCA Greece, θεσμικό εκπρόσωπο του στη χώρα μας.  

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Athens Coffee Festival στο athenscoffeefestival.gr  

 

 

1η Διεθνής Έκθεση Θεματικού Τουρισμού (Εναλλακτικού Τουρισμού ) 

Γαστρονομίας και Οίνου. 

 

 
 

 

 

 

 

https://www.athenscoffeefestival.gr/


 
 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 

  

ISK - SODEX 2019 

  

International Trade Fair for Sanitary and HVAC 

  

Διεθνής Έκθεση για Συστήματα: 

Θέρμανσης – Ψύξης – Αερισμού – Κλιματισμού – Φυσικού Αερίου.  

  

Συστήματα Επεξεργασίας Νερού – Ηλιακή Ενέργεια – Μονωτικά Υλικά κ.λ.π 

 
 

Από 02 έως 05 Οκτωβριου 2019 στην Κωνσταντινούπολη. 

https://artozyma.helexpo.gr/el


Το Ελληνοτουρκικό Εμπορικό & Βιομηχανικο Επιμελητήριο σε συνεργασία με τη 

διοργανώτρια εταιρία, πραγματοποιούν  επιχειρηματική αποστολη και καλύπτουν: 

 

Α. Το κόστος του ξενοδοχείου 4* ή 5* αστέρων για 2 διανυκτερευσεις σε δικλινο δωματιο με 

πρωινό. 

Β. Δωρεάν  είσοδο στην έκθεση.  

Γ. Μεταφορα απο το ξενοδοχειο στον εκθεσιακο χωρο & επιστροφη. 

 

Οι εταιρίες που επιθυμουν να επισκεφθούν την ανωτέρω εκθεση, παρακαλούνται να 

συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη αίτηση και να την στείλουν στο e-mail  fairs@etee.gr  

 

Τελευταια ημερομηνια συμμετοχης:  29-08-2019. 

 

Το 2019 θα πραγματοποιηθουν 112 διεθνεις εκθεσεις στην Τουρκια, 4 στο Hong Kong & 1 

στην Αμερικη. 

 

Τα μελη του Επιμελητηριου μπορουν να επισκεφθουν οσες εκθεσεις επιθυμουν κατα 

τη διαρκεια του ετους εντελως δωρεαν. 

 

Για τις εταιριες οι οποιες δεν ειναι μελη του ΕΤΕΕ, θα παρακαλούσα την καταβολή  70 ευρώ 

ανά άτομο η 120 ευρω για 2 ατομα της ιδιας εταιριας. 

 

Το ανωτερω ποσο αφορα οργανωτικες δαπανες του ΕΤΕΕ. 

 

 

Η κατάθεση γίνεται στην ALPHA BANK στον λογαριασμό 120002002011660. (IBAN: GR 

64 0140 1200 1200 0200 2011 660) 

 

                                                                                                

 

 

                                                              ΘΕΜΑ: 

 

                                    1) BURSA AGRICULTURE.  

 

                                        17th International  Agriculture. 

                          Seed Raising, Saplings and Dairy Industry Fair. 

 

                                          17η Διεθνής Έκθεση: 

        Αγροτικων Προϊόντων – Σπόρων – Γαλακτοκομικων προϊόντων κ.λ.π. 

 

 

               2) BURSA STOCKBREEDING AND EQUIPMENT FAIR.  

 

                  11th International  Stockbreeding and Equipment Fair. 

 

                  11η Διεθνής Έκθεση Κτηνοτροφίας και Μηχανημάτων. 

 

 
  

mailto:info@etee.gr


 
  

 

 

Από 08 - 12 Οκτωβρίου 2019 στην  BURSA. 

 

 

 

  

 

6th RENEXPO® BiH Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 23th 

- 24th October 2019 
  

  

      

  

 

  

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.renexpo-bih.com/en/home-en/?OJKW29
https://www.facebook.com/reecosrb/
https://twitter.com/ReecoSrb


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 

http://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.  

 

 

 
    

 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 

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           

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/enterprise-europe-network
http://www.enterprise-hellas.gr/
http://ec.europa.eu/enterprise/
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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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