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ΘΕΜΑΤΑ  ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ 

Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Κατάρτισης και Πιστοποίησης 1.250 Εργαζομένων σε 

Ειδικότητες του Κλάδου Αγροδιατροφή & Βιομηχανία Τροφίμων – Τομέας 

Θαλασσοκαλλιέργειας από το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας 

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, στο πλαίσιο των στόχων για αύξηση της 

παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας του ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα, που 

έχουν τεθεί προς επίτευξη από το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020, 

υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Ειδικότητες του 

Κλάδου Αγροδιατροφή & Βιομηχανία Τροφίμων – Τομέας Θαλασσοκαλλιέργειας», στο 

πλαίσιο του ΕΠ “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020”, στον 

Άξονα Προτεραιότητας 02 “Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις”. 

 Η Πράξη στοχεύει στην υλοποίηση Προγραμμάτων Κατάρτισης (συνολικής διάρκειας 80 

ωρών) σε επιλεγμένες ειδικότητες και την Πιστοποίηση των αποκτηθέντων δεξιοτήτων από 

διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και απόκτηση 

γνώσεων σε 1.250 εργαζόμενους, ανεξαρτήτως κλάδου και επιχείρησης που 

απασχολούνται, σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας. 

Οι επιλεγμένες ειδικότητες αφορούν τον κλάδο Αγροδιατροφής & Βιομηχανίας Τροφίμων 

– Τομέας Θαλασσοκαλλιέργειας, ο οποίος αποτελεί έναν από τους 9 στρατηγικούς τομείς 

προτεραιότητας της χώρας. Η υλοποίηση της προτεινόμενης Πράξης περιλαμβάνει: 

Πρόγραμμα Κατάρτισης και Πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων. Το 

Εκπαιδευτικό Επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης (θεωρίας και πρακτικής) ανέρχεται στο 

ποσό των €5,00/ώρα, συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων. 

https://oss.epimetol.gr/
https://oss.epimetol.gr/


 Τα αντικείμενα κατάρτισης περιλαμβάνουν: 

 Ειδικός σε θέματα τυποποίησης, συσκευασίας και ποιοτικού ελέγχου στον κλάδο των 

υδατοκαλλιεργειών 

 Στέλεχος εξαγωγικού - διεθνούς εμπορίου 

 Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

Δικαίωμα συμμετοχής στη Πράξη έχουν οι εργαζόμενοι του Ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, 

ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης που απασχολούνται και οι οποίοι πρέπει να 

πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

1. Να είναι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας  με σχέση 

εξαρτημένης εργασίας.  

Διευκρινίζεται ότι στους εν δυνάμει συμμετέχοντες συμπεριλαμβάνονται και οι 

εργαζόμενοι με εποχική απασχόληση ακόμα και αν λαμβάνουν ειδικό εποχικό 

επίδομα. 

Επιπλέον, αποκλείονται όσοι είναι αυτοαπασχολούμενοι οποιασδήποτε 

μορφής, άνεργοι ή/και λαμβάνουν επίδομα τακτικής ανεργίας από τον ΟΑΕΔ. 

2. Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης. 

 Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων από ενδιαφερόμενους για συμμετοχή στην πράξη 

ως ωφελουμένων, λήγει την Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2019. 

 Για την υποβολή αίτησης συμμετοχής, πατήστε εδώ. 

 Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης, πατήστε εδώ. 

 

Πρόσκληση σε ενημερωτική εκδήλωση  

 

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού σειράς ενημερωτικών εκδηλώσεων, η Διαχειριστική 

Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου - Ηπείρου και Ιονίων 

Νήσων, εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, ως  Ενδιάμεσος Φορέας διαχείρισης δράσεων 

επιχειρηματικότητας  του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»,  σας προσκαλεί στην 

ενημερωτική εκδήλωση που διοργανώνει σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής 

Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας , με θέμα:  

Παρουσίαση της δράσης «Ενίσχυση των Πράσινων επιχειρήσεων & ανακύκλωσης στην 

Δυτική Ελλάδα» 

στις 09/10/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 

στη Συνεδριακή Αίθουσα Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας 

επί της οδού Παπαστράτου 53 & Σμύρνης, Αγρίνιο. 

 

Στην εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αναλυτική παρουσίαση της δράσης και θα ακολουθήσει 

συζήτηση με τους ενδιαφερόμενους προς επίλυση αποριών. 

 

  

 

 

https://oss.epimetol.gr/p/m/aitisi/el-GR
https://oss.epimetol.gr/files/prosklisi_%20024_5002889_final.pdf


Ανάληψη νέας Προεδρίας  

 

Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας. 

Σας γνωρίζουμε, ότι από 1ης Σεπτεμβρίου 2019 Πρόεδρος του Περιφερειακού 

Επιμελητηριακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας ανέλαβε ο Πρόεδρος του 

Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας Παναγιώτης Α. Τσιχριτζής, σύμφωνα με την 

απόφαση του Συμβουλίου στη συνεδρίασή του στις 15/05/2018. 

Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση Α’ Αντιπρόεδρος παραμένει ο Πρόεδρος του 

Επιμελητηρίου Αχαΐας κ. Πλάτων Μαρλαφέκας και Β’ Αντιπρόεδρος αναλαμβάνει ο 

Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηλείας κ. Κωνσταντίνος Νικολούτσος. 

 

 

Επέρχονται αλλαγές στο ΓΕΜΗ, με την καθιέρωση πιστοποιητικού καλής λειτουργίας 

σε επιχειρήσεις αλλά και υψηλά πρόστιμα. 

Η καθιέρωση πιστοποιητικού καλής λειτουργίας σε επιχειρήσεις, η επιβολή βαριών 

προστίμων σε όσες επιχειρήσεις δεν δημοσιεύουν τα προβλεπόμενα εταιρικά στοιχεία στο 

Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και η θέσπιση υποχρέωσης διαλειτουργικότητας με άλλα 

εθνικά μητρώα, με ιδιαίτερη έμφαση στην διασύνδεση με το taxis είναι μερικές από τις 

αλλαγές που προωθεί το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων με το σχέδιο διατάξεων 

για το "Γενικό Εμπορικό Μητρώο" που τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση. 

  

Ζήτηση Έλληνα εξαγωγέα αποξηραμένων φύλλων ελιάς για ιχθυοτροφές. 

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του, ότι η ιαπωνική 

εταιρεία Andes Trading (www.andes-trading.co.jp/) αναζητεί συνεργασία με ελληνικές 

εξαγωγικές επιχειρήσεις οι οποίες διαθέτουν το προϊόν «αποξηραμένα φύλλα ελιάς». Η 

εταιρία ιδρύθηκε το 1955, και ενδιαφέρεται να εισάγει αποξηραμένα φύλλα ελιάς τα οποία 

προορίζονται για ιχθυοτροφές σύμφωνα με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: πάνω από 

7%  ελευρωπαΐνη, κατά προτίμηση πράσινου χρώματος, χωρίς ή με ελάχιστα υπολείμματα 

ζημιογόνων ουσιών από φυτοφάρμακα, σε συσκευασίες 1MT (περιγράφεται στον 

ιστότοπο:  https://www.alibaba.com/product-detail/100-virgin-pp-1mt-2-

ton_50045483990.html?spm=a2700.7724857. normalList.17.e882796exncBiH&s=p).           

Ο κωδικός εναρμονισμένης ονοματολογίας του προϊόντος θα είναι υποκατηγορία της 

εξαψήφιας δασμολογική κλάσης: 23.06.90, του εναρμονισμένου συστήματος. 

Για περισσότερες πληροφορίες θα μπορούσατε να απευθυνθείτε στον ενδιαφερόμενο 

Ιάπωνα εισαγωγέα στην διεύθυνση ηλεκτρ. ταχυδρομείου: watanabe@andes-trading.co.jp  ή 

με το Γραφείο ΟΕΥ Τόκυο, στην ηλεκτρονική Διεύθυνση: ecocom-tokyo@mfa.gr . 

 

 

Spyridon Economou 

Counselor for Economic & Commercial Affairs 

Head of the Office for Economic & Commercial Affairs 

Embassy of Greece in Japan 

3-16-30, Nishi Azabu, Minato-ku, Tokyo 106-0031 

Tel: +81-3-3404-5853, +81-3-3404-1195 Fax: +81-3-3404-5845 

ecocom-tokyo@mfa.gr 

 

 

https://acci.us20.list-manage.com/track/click?u=e1bb33f7e1a69178b9d781b78&id=25bd8e2d9c&e=f519702949
https://acci.us20.list-manage.com/track/click?u=e1bb33f7e1a69178b9d781b78&id=25bd8e2d9c&e=f519702949
http://www.andes-trading.co.jp/
https://www.alibaba.com/product-detail/100-virgin-pp-1mt-2-ton_50045483990.html?spm=a2700.7724857.%20normalList.17.e882796exncBiH&s=p).%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
https://www.alibaba.com/product-detail/100-virgin-pp-1mt-2-ton_50045483990.html?spm=a2700.7724857.%20normalList.17.e882796exncBiH&s=p).%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
mailto:watanabe@andes-trading.co.jp
mailto:ecocom-tokyo@mfa.gr
mailto:ecocom-tokyo@mfa.gr


Ενίσχυση των «πράσινων επιχειρήσεων & ανακύκλωσης» στη Δυτική Ελλάδα 

 
Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του, ότι με απόφαση 

του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας προκηρύχθηκε η Δράση «Ενίσχυση των “πράσινων 

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

Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».  

 

Οι στόχοι της δράσης είναι : 

 Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας τους δια μέσου της 

μείωσης του ενεργειακού και κυρίως του περιβαλλοντικού αποτυπώματος τους. 

 Η εισαγωγή οικο-καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία 

 Η ανάπτυξη και διάθεση στην αγορά «πράσινων» προϊόντων και υπηρεσιών (Eco 

Design – Eco Label etc). 

 Η προετοιμασία για την συμμόρφωση των επιλέξιμων επιχειρήσεων του 

μεταποιητικού τομέα σε διεθνή μη υποχρεωτικά περιβαλλοντικά πρότυπα (π.χ. 

EMAS) και κυρίως την προετοιμασία τους για μελλοντικά κοινοτικά περιβαλλοντικά 

πρότυπα. 

 Την παροχή κινήτρων προς τις ΜμΕ για την προώθηση προϊόντων φιλικών προς το 

περιβάλλον και την χρήση διαδικασιών παραγωγής (εισαγωγή ουσιαστικού 

συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, υιοθέτηση και χρήση τεχνολογιών για την 

πρόληψη της ρύπανσης, ενσωμάτωση καθαρών τεχνολογιών στην παραγωγή της 

επιχείρησης), χωρίς την ύπαρξη νομικής υποχρέωσης. 

 Την υποστήριξη και αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων που συμβάλλουν στην 

ενίσχυση της παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και  τις διεθνείς 

αγορές με έμφαση στην ποιοτική αναβάθμιση, την τυποποίηση και την πιστοποίηση 

των ελληνικών προϊόντων και επιχειρήσεων δια μέσου της ικανοποίησης 

περιβαλλοντικών δεικτών. 

 

Δικαιούχοι της Δράσης 

Α) «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»: 

 Μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο οικονομικές χρήσεις 

κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασής τους και δραστηριοποιούνται στους 

επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) όπως αναφέρονται στο σχετικό 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-A 

 Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις 

εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, 

Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε) και ατομικές επιχειρήσεις 

 

 

 



Β) «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ»: 

 Μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον τομέα της ανακύκλωσης που δραστηριοποιούνται ή 

να δραστηριοποιηθούν στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που 

αναφέρονται στο Παράρτημα Ι-B 

 Να λειτουργούν/ήσουν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις 

εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, 

Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, ΚοινΣΕπ) και ατομικές 

επιχειρήσεις, 

 να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής 

πρότασης. Για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις ορίζεται η υποχρέωση να διαθέτουν τον 

ΚΑΔ επένδυσης για εγκατάσταση που διαθέτουν εντός της Περιφέρειας Δυτικής 

Ελλάδας πριν την πρώτη εκταμίευση συμπεριλαμβανομένης της προκαταβολής. 

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που θα υποβάλλουν 

πρόταση, είναι οι ακόλουθες: 

 Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στους επιλέξιμους τομείς 

δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στο Παράρτημα, 

 Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν και να πραγματοποιήσουν τις 

αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, 

 Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής 

πρότασης 

 να τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του Κ.Φ.Α.Σ. 

 Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, να μην 

αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις και να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση 

ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια 

ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά, 

 Να μην έχουν προβεί σε παύση της ίδιας ή παρεμφερούς δραστηριότητας εντός του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου κατά τη διετία πριν από την υποβολή της αίτησής 

τους για περιφερειακή επενδυτική ενίσχυση ή να μην, κατά τη χρονική στιγμή 

υποβολής της αίτησής τους για ενίσχυση, έχουν προγραμματίσει να προβούν σε 

παύση της εν λόγω δραστηριότητας εντός μέγιστου χρονικού διαστήματος δύο ετών 

μετά την ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης για την οποία έχουν υποβάλει αίτηση 

ενίσχυσης στη συγκεκριμένη περιοχή (Μόνο για Καν. 651/2014, άρθρο 14) 

 Να υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδιά τους δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί 

και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή 

κοινοτικούς πόρους 

 Να υποβάλλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ. Συνδεδεμένες οι 

Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα υποβολής μόνο μίας πρότασης. 

 

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή 

δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με 

αυτές. 

 

Χρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός των επενδυτικών προτάσεων 

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα προϋπολογισμού που 

κυμαίνονται  (επιχορηγούμενος π/υ) από 25.000 ,00 έως 300.000,00 €. 

Υπάρχει δυνατότητα προκαταβολής μέχρι και το 40% της αναλογούσας Δημόσιας Δαπάνης 

έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής, από τραπεζικό ή άλλο δημόσιο χρηματοδοτικό 

ίδρυμα εγκατεστημένο στην Ελλάδα. 

 

Ειδικοί περιορισμοί 

 Η δαπάνη των ΝΘΕ δεν είναι επιλέξιμη εφόσον ο εργαζόμενος είναι σύζυγος ή 

συγγενής έως και 2ου βαθμού με τον εργοδότη δικαιούχο του επιχειρηματικού 

σχεδίου. Σε περίπτωση σύστασης νομικού προσώπου, η εν λόγω προϋπόθεση ισχύει 

για όλους τους εταίρους. 



 Ο/οι νεοπροσλαμβανόμενος/οι θα πρέπει να είναι άνεργος/οι εγγεγραμμένος/οι στα 

μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την ημερομηνία πρόσληψης. 

 Η σχεδιαζόμενη πράξη πρέπει να πληροί τον χαρακτήρα κινήτρου και για τον σκοπό 

αυτό δεν πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών του υπό ενίσχυση επενδυτικού 

σχεδίου πριν από την υποβολή της αίτησης υποβολής από τους δικαιούχους στο 

πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. Σε αντίθετη περίπτωση το σύνολο του 

επενδυτικού σχεδίου καθίσταται μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση. 

 

Διάρκεια έργων 

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε έως είκοσι τέσσερις (24) 

μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του έργου. 

 

 Ημερομηνίες Υποβολής 

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης των επενδυτικών προτάσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο 

Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στην διεύθυνση www.ependyseis.gr 

με την ένδειξη: «ΠΕΠ ΔΕ: Ενίσχυση των «πράσινων επιχειρήσεων & ανακύκλωσης» στη 

Δυτική Ελλάδα 

 Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/09/2019 

 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/11/2019 15:00 

 

Η δράση θα υποστηριχθεί όσο αναφορά την υποδοχή των προτάσεων, την αξιολόγηση, 

την  παρακολούθηση  και πιστοποίηση από τον ΕΦΕΠΑΕ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. 

 

 

1ο Συνέδριο «Γυναικεία Επιχειρηματικότητα, τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και τις διάφορες 

όψεις του εναλλακτικού τουρισμού» στο Επιμελητήριο Άρτας, στις 16-17 Οκτωβρίου 

2019. 

 

 

 

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τα μέλη του, ότι το Φόρουμ των 

Επιμελητηρίων της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής και Ιουνίου σε συνεργασία με το 

Επιμελητήριο Άρτας διοργανώνουν, το 11ο Συνέδριο Γυναικείας Επιχειρηματικότητας, 

το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Επιμελητήριο Άρτας, στις 16-17 Οκτωβρίου 2019.  

Το Συνέδριο πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Άρτα, 

κατόπιν δικής μας παρέμβασης,  όπου και θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν 

εκπρόσωποι και επιχειρηματίες από 41 Επιμελητήρια – μέλη του Forum, που προέρχονται 

από τις χώρες Αλβανία, Βοσνία – Ερζεγοβίνη, Ιταλία, Κροατία, Μοντενέγκρο, Σερβία, 

Σλοβενία και Ελλάδα.  

Η εκδήλωση φέρνει κοντά επαγγελματίες, επιστημονικούς φορείς, οργανισμούς και πολίτες 

που εμπλέκονται στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας από όλες τις περιοχές που 



βρέχονται από την Αδριατική και την Ιόνιο. Το 11ο Συνέδριο θα εστιάσει στη «Γυναικεία 

Επιχειρηματικότητα, τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και τις διάφορες όψεις του εναλλακτικού 

τουρισμού» στοχεύοντας στο να δώσει νέες προοπτικές και να ενδυναμώσει το έργο και το 

ρόλο των γυναικών επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στις περιοχές της Αδριατικής 

και Ιονίου.  

Στο τέλος του συνεδρίου, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν τον 

Αμβρακικό Κόλπο, μία περιοχή με πλούσιο φυσικό πλούτο, προκαλώντας ιδέες και σκέψεις 

για δράση στον τομέα του εναλλακτικού τουρισμού, καθώς και ξενάγηση στα βυζαντινή και 

πολιτιστική κληρονομιά της πόλης.  

Παρακαλούμε όπως βρείτε συνημμένη τη σχετική Πρόσκληση για τη συμμετοχή σας στο 

Συνέδριο. 

Σημειώνεται, πως η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η αγγλική, με ταυτόχρονη 

δυνατότητα διερμηνείας στα ελληνικά  στην πλειοψηφία των ενοτήτων του Συνεδρίου.  

Δηλώστε τη συμμετοχή σας στον παρακάτω σύνδεσμο:  

https://www.forumaic.org/events/11th-congress-womens-entrepreneurship-of-adriatic-and-

ionian-area/  

Για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση χρειαστείτε μπορείτε να 

επικοινωνείτε με το: 

 

Επιμελητήριο Άρτας 

Κ. Αιτωλού & Ν. Πριοβόλου, Άρτα, ΤΚ: 47132 

Website: www.e-artas.gr 

Email: info@e-artas.gr 

Tel: +30 26810 28728. 
 

 

Επιχειρηματική αποστολή στη Σεούλ και τη Σιγκαπούρη για τις 16 με 22 Νοεμβρίου 

του 2019. 

 

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του, ότι ο Οργανισμός 

Enterprise Greece σε συνέχεια της δράσης του για την ενίσχυση της παρουσίας ελληνικών 

επιχειρήσεων του κλάδου τροφίμων και ποτών στις αγορές της Ν. Κορέας και Σιγκαπούρης 

προγραμματίζει  

 

Οι επιχειρηματικές συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στη Σεούλ και στη Σιγκαπούρη, σε 

συνεργασία με τα γραφεία Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Σεούλ & Σιγκαπούρης, με 

το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Νοτίου Κορέας (KCCI) και το Singapore 

Business Federation (SBF) στη Σιγκαπούρη. Οι προϊστάμενοι των Γραφείων ΟΕΥ Σεούλ & 

Σιγκαπούρης πρότειναν τη διοργάνωση της εν λόγω επιχειρηματικής αποστολής κρίνοντας 

ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για τον κλάδο των Τροφίμων και Ποτών και ειδικότερα για τις 

κάτωθι κατηγορίες στις χώρες που υπηρετούν. Ειδικότερα:  

-για την αγορά της Κορέας έμφαση σε: Ελαιόλαδο, Μέλι, Κονσέρβες Φρούτων, 

Γαλακτοκομικά Προϊόντα, Εμφιαλωμένο Νερό, Μπύρα, Αφεψήματα, Αυγοτάραχο και Κρόκος 

Κοζάνης, Superfoods.  

-για την αγορά της Σιγκαπούρης έμφαση σε: Κατεψυγμένα ψάρια, φρούτα και λαχανικά, 

Gourmet γαλακτοκομικά και τυριά, Ελαιόλαδο και ελιές, Γλυκά του κουταλιού, Μαρμελάδες, 

Ενεργειακές μπάρες, Κονσερβοποιημένος χυμός ντομάτας, Προϊόντα Αρτοποιίας & 

Ζαχαροπλαστικής, ελληνικά Βότανα, Αφεψήματα.  

 

Σημειώνεται ότι όποιος επιθυμεί, μπορεί να λάβει μέρος στις επιχειρηματικές συναντήσεις σε 

μια από τις δύο χώρες ή και στις δύο. 

Το κόστος συμμετοχής στην επιχειρηματική αποστολή ανέρχεται στα 300 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) 

για τη συμμετοχή σε μία ή σε δύο χώρες. 

Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής επιβαρύνουν τους συμμετέχοντες. 

https://www.forumaic.org/events/11th-congress-womens-entrepreneurship-of-adriatic-and-ionian-area/
https://www.forumaic.org/events/11th-congress-womens-entrepreneurship-of-adriatic-and-ionian-area/
http://www.e-artas.gr/
mailto:info@e-artas.gr


 

Αιτήσεις συμμετοχής: Μέχρι την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019.  

 

Παρακαλούμε βρείτε συνημμένα προς ενημέρωσή σας στο portal του Επιμελητηρίου 

Αιτωλοακαρνανίας : 

 

Α. Πρόσκληση συμμετοχής  

Β. Αίτηση συμμετοχής  

 

Για περισσότερες πληροφορίες θα μπορούσατε να απευθυνθείτε  

Fotini Nakou 

International Trade Promotion  

 
109 Vasilisis Sophias Avenue 

115 21 Athens, Greece  

Τ +30 210 335 5727  

www.enterprisegreece.gov.gr 

 

 

 
Υποβολή Προτάσεων 3ου κύκλου  

Πρόγραμμα Proof of Concept 

Επιστημονικό Πάρκο Πατρών 

Σας ενημερώνουμε ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τον 3ο κύκλο εγγραφής και υποβολής 

των προτάσεων του προγράμματος Proof of Concept του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών 

είναι ενεργή.  

 

Αιτήσεις συμμετεχόντων 

Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων είναι η 31η  Οκτωβρίου 2019, μέσα από τη σελίδα 

του PSPPoC: http://www.psppoc.gr/register/, όπου μπορούν να υποβάλλουν και ερευνητικές 

ομάδες από όλη την Ελλάδα.  

 

Οι προτάσεις υποβάλλονται μόνο στην αγγλική γλώσσα. 

 

Αιτήσεις Αξιολογητών 

Μετά το πέρας της υποβολής των προτάσεων, θα ακολουθήσει η διαδικασία αξιολόγησης 

από τους αξιολογητές στα μέσα Νοεμβρίου. Το ΕΠΠ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να 

συμμετέχει ως αξιολογητής κάνοντας εγγραφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα το αργότερο 

μέχρι τις 18 Οκτωβρίου 2019.  

Οι αξιολογητές είναι έμπειρα άτομα από το εξωτερικό και από την Ελλάδα και θα συντάξουν 

συγκεκριμένη συνοπτική έκθεση για κάθε πρόταση. Δεν ανταμείβονται για τις υπηρεσίες 

τους. 

http://www.enterprisegreece.gov.gr/
http://www.psppoc.gr/register/
http://www.psppoc.gr/register/
http://www.psppoc.gr/register/


Κάθε πρόταση θα αξιολογηθεί από 3 αξιολογητές και κάθε αξιολογητής θα αξιολογήσει έως 

και 2 προτάσεις. Κάθε αξιολογητής θα πρέπει να επιλέξει μέχρι 3 θεματικούς τομείς στους 

οποίους θα αξιολογήσει την πρόταση. 

Συμβουλευτική Επιτροπή 

Τη διαχείριση του προγράμματος και την αξιολόγηση των προτάσεων κάνει Συμβουλευτική 

Επιτροπή με μέλη τόσο από το ελληνικό όσο και το διεθνές τεχνολογικό οικοσύστημα. Κάθε 

έργο που θα χρηματοδοτηθεί θα αξιολογείται συνεχώς και θα διακόπτεται η υποστήριξή του 

αν αξιολογηθεί αρνητικά από τη Συμβουλευτική Επιτροπή. 

 

Στις 4 Δεκεμβρίου 2019 θα ανακοινωθούν επίσημα από τη Συμβουλευτική Επιτροπή του 

προγράμματος οι προτάσεις που θα χρηματοδοτηθούν. 

Αναλυτικές πληροφορίες στο http://www.psppoc.gr/ ή  μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα 

Μαρία Κωνσταντίνου στο 2610 911557 και konstantinou@psp.org.gr 

 

 

Συνοπτική περιγραφή του προγράμματος 

 

Το πρόγραμμα Proof of Concept του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών στοχεύει να δώσει την 

δυνατότητα στους ερευνητές να προωθήσουν τις ερευνητικές τους ιδέες και να τις 

μετατρέψουν σε προϊόντα. Η διαδικασία υποβολής προτάσεων και αξιολόγησης θα γίνεται 

κάθε 6 μήνες. 

Η διαδικασία μεταφοράς μιας καινοτομίας στο στάδιο της εμπορευματοποίησης, 

λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της ιδέας, το δυναμικό της αγοράς και το σχέδιο των 

εφευρετών, μπορεί να γίνει με: 

α. την παρουσίαση του ώριμου προϊόντος σε ένα ευρύ φάσμα επενδυτών, ή 

β. τη δημιουργία επιχείρησης η οποία θα προχωρήσει στην πιλοτική παραγωγή και διάθεση 

του προϊόντος. 

Στο πρόγραμμα Proof of Concept μπορούν να υποβάλλουν ερευνητές και ερευνητικές 

εταιρείες από όλη την Ελλάδα. 

Τη διαχείριση του προγράμματος και την αξιολόγηση των προτάσεων κάνει Συμβουλευτική 

Επιτροπή με μέλη τόσο από το ελληνικό όσο και το διεθνές τεχνολογικό οικοσύστημα.  

Το πρόγραμμα Proof of Concept υποστηρίζεται οικονομικά από Δωρητές. Ο 

προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 500.000 € ετησίως για την υποστήριξη 10 

ιδεών (μέχρι 50.000 για κάθε έργο). Τα έργα που απαιτούν περισσότερο χρόνο ωρίμανσης 

θα μπορούν να επεκταθούν για 6 επιπλέον μήνες χωρίς να αυξηθεί η οικονομική υποστήριξη 

τους. Κάθε έργο θα αξιολογείται συνεχώς και θα διακόπτεται η υποστήριξή του αν 

αξιολογηθεί αρνητικά από τη Συμβουλευτική Επιτροπή. 

Οι προτάσεις υποβάλλονται μόνο στην αγγλική γλώσσα. 

Αναλυτικές πληροφορίες στο http://www.psppoc.gr/ 

 

 

http://www.psppoc.gr/advisor-board/
http://www.psppoc.gr/
mailto:konstantinou@psp.org.gr
http://www.psppoc.gr/register/
http://www.psppoc.gr/


Πρόσκληση από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος για υποβολή προτάσεων 

χρηματοδότησης έργων ενεργειακής αποδοτικότητας, παραγωγής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές, προστασίας περιβάλλοντος και αστικής ανάπτυξης μέσω του 

«Ταμείου Υποδομών» 

  

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ως ένας εκ των Ενδιάμεσων Χρηματοδοτικών 

Οργανισμών του Ταμείου Υποδομών (ΤΑΜΥΠΟΔ) δημοσιεύει Πρόσκληση για την υποβολή 

προτάσεων για τη χρηματοδότηση έργων που θα συμβάλλουν στην επίτευξη των ακόλουθων 

Θεματικών Στόχων: 

- Θ.Σ. 4 «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα σε όλους τους τομείς».  

- Θ.Σ. 6 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της 

αποδοτικότητας/βέλτιστης αξιοποίησης των πόρων». 

Το χρηματοπιστωτικό προϊόν που θα προσφερθεί μέσω της χρήσης των πόρων του 

ΤΑΜΥΠΟΔ είναι δανειακά κεφάλαια απ’ ευθείας στους Τελικούς Δικαιούχους με τους οποίους 

θα συμβληθεί η ΕΤΕ. 

Οι πόροι του ΤΑΜΥΠΟΔ ανέρχονται σε 450 εκ. ευρώ και προέρχονται κατά 200 εκ. ευρώ 

από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) στο πλαίσιο του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠΑνΕΚ, κατά 200 εκ. ευρώ από το Ελληνικό Δημόσιο 

(Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων) και κατά 50 εκ. ευρώ από ανακτώμενους πόρους του 

Μέσου Χρηματοοικονομικής Τεχνικής (ΜΧΤ) «JESSICA» που λειτούργησε την 

Προγραμματική Περίοδο 2007‐2013.     

 Η εκταμίευση των πόρων από το ΤΑΜΥΠΟΔ προς τους Τελικούς Δικαιούχους πρέπει να 

έχει ολοκληρωθεί έως τις 31/12/2023. 

 

 

 

 



Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης 7.000 

Εργαζομένων με σκοπό την ψηφιακή εξειδίκευση και τη βελτιστοποίηση των 

διαδικασιών εφοδιαστικής αλυσίδας από την Ε.Σ.Ε.Ε. 

 

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.), υλοποιεί την Πράξη 

με τίτλο “Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων που απασχολούνται στο Εμπόριο ή 

επιθυμούν να απασχοληθούν σε αυτό, με σκοπό την ψηφιακή εξειδίκευση και τη 

βελτιστοποίηση των διαδικασιών εφοδιαστικής αλυσίδας”. 

Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο των στόχων για την αύξηση της παραγωγικότητας και της 

αποτελεσματικότητας του ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα που έχουν τεθεί προς 

επίτευξη από το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020, και 

υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠ “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

2014-2020”, στον Άξονα Προτεραιότητας 02 “Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις”. 

 Η Πράξη αφορά σε υπηρεσίες Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και στην υλοποίηση 

Προγραμμάτων Κατάρτισης (συνολικής διάρκειας 50 έως 120 ωρών) σε επιλεγμένες 

ειδικότητες και την Πιστοποίηση των αποκτηθεισών δεξιοτήτων από διαπιστευμένους 

φορείς πιστοποίησης, για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και απόκτηση γνώσεων σε 7.000 

εργαζόμενους, ανεξαρτήτως κλάδου και επιχείρησης που απασχολούνται, σε όλες τις 

Περιφέρειες της χώρας. 

Η υλοποίηση της προτεινόμενης Πράξης περιλαμβάνει Υπηρεσίες Συμβουλευτικής, 

Πρόγραμμα Κατάρτισης και Πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων. Το 

Εκπαιδευτικό Επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης (θεωρίας και πρακτικής) ανέρχεται στο 

ποσό των €5,00/ώρα, συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.  

Τα αντικείμενα κατάρτισης είναι τα εξής: 

 Ειδικός σχεδιασμού Ιστοσελίδων & Εφαρμογών (Βασικό Επίπεδο) 

 Ειδικός σχεδιασμού Ιστοσελίδων & Εφαρμογών (Προχωρημένο Επίπεδο) 

 Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου / e-commerce (Βασικό Επίπεδο) 

 Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου / e-commerce (Προχωρημένο Επίπεδο) 

 Ειδικός στη χρήση τεχνικών και εργαλείων SocialMediaMarketing 

 Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

 Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης 

https://089.esee.gr/
https://089.esee.gr/
https://089.esee.gr/


Δικαίωμα συμμετοχής στη Πράξη έχουν οι εργαζόμενοι του Ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, 

ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης που απασχολούνται και οι οποίοι πρέπει να 

πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

1. Να είναι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας με σχέση 

εξαρτημένης εργασίας*.  

2. Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης. 

*Διευκρινίζεται ότι στους εν δυνάμει συμμετέχοντες συμπεριλαμβάνονται και οι εργαζόμενοι με 

εποχική απασχόληση ακόμα και αν λαμβάνουν ειδικό εποχικό επίδομα. Επιπλέον, 

αποκλείονται όσοι είναι αυτοαπασχολούμενοι οποιασδήποτε μορφής, άνεργοι ή/και 

λαμβάνουν επίδομα τακτικής ανεργίας από τον ΟΑΕΔ. 

 Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων από ενδιαφερόμενους για συμμετοχή στην πράξη 

ως ωφελουμένων, λήγει την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2019. 

 Για την υποβολή αίτησης συμμετοχής, πατήστε https://089.esee.gr/p/m/aitisi/el-GR. 

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης, πατήστε https://089.esee.gr/news/m/2/el-GR. 

 

 

ΕΛ.ΣΤΑΤ.: Ανάπτυξη 1,9% το Β΄ 3Μηνο του 2019. 

Αύξηση κατά 1,9% παρουσίασε το ΑΕΠ δεύτερο τρίμηνο του έτους συγκριτικά με το 

αντίστοιχο τρίμηνο πέρυσι, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που δόθηκαν στη 

δημοσιότητα. Το δεύτερο τρίμηνο του 2019 συγκριτικά με το πρώτο τρίμηνο η αύξηση του 

ΑΕΠ ανήλθε σε 0,8%. Σημειώνεται ότι ο ετήσιος στόχος για τον ρυθμό ανάπτυξης της 

ελληνικής οικονομίας το 2019 είναι 2,3%. Το πρώτο τρίμηνο του έτους το ΑΕΠ είχε αυξηθεί 

κατά 1,3% συγκριτικά με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο. 

 

 

ΥΠΕΝ: Επενδυσεις 140 Εκατ. Ευρω στις ερευνες για τους Υδρογονανθρακες. 

Για ηχηρή ψήφο εμπιστοσύνης μεγάλων διεθνών πετρελαϊκών εταιρειών που θα 

πραγματοποιήσουν επενδύσεις ύψους εκατομμυρίων ευρώ, κάνει λόγο το υπουργείο 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε ενημερωτικό του σημείωμα για τις συμβάσεις μίσθωσης 

τεσσάρων περιοχών σε Κρήτη και Ιόνιο για έρευνες υδρογονανθράκων.  Κατά το οκταετές 

βασικό στάδιο ερευνών, οι εταιρείες-ανάδοχοι καλούνται να επενδύσουν σωρευτικά ποσό της 

τάξης των 140 εκατ. ευρώ. Ενώ, για κάθε άμεση θέση εργασίας στον κλάδο των 

υδρογονανθράκων δημιουργούνται 3 νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης στην ευρύτερη 

οικονομία σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. 

 

H E.Ε ενέκρινε το σχέδιο προστασίας της πρώτης κατοικίας στην  Ελλάδα. 

Το σχέδιο προστασίας της πρώτης κατοικίας στην Ελλάδα για τη στήριξη νοικοκυριών που 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή στεγαστικών δανείων και κινδυνεύουν να 

χάσουν την κύρια κατοικία τους, ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη βάση των κανόνων της 

ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. "Η προσπάθεια για την ανακούφιση και τη στήριξη των 

ευάλωτων νοικοκυριών συνεχίζεται μεθοδικά και αποφασιστικά, ενώ, παράλληλα, η 

κυβέρνηση έχει καλέσει τις τράπεζες να επιβραβεύσουν τους συνεπείς δανειολήπτες και ήδη 

τα πρώτα προγράμματα επιβράβευσης έχουν δημιουργηθεί", δήλωσε σχετικά ο υπουργός 

Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας .  

 

ΚΕΑΟ: 2,5 Δις. Ευρώ μπήκαν στη ρύθμιση των ταμείων. 

Στο ποσό των 2,5 δισ. ευρώ ανήλθε το σύνολο των οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία που 

https://024.esee.gr/p/m/aitisi/el-GR
https://024.esee.gr/files/5003042_esee_prosklisi_a_cycle.pdf


εντάχθηκε στη ρύθμιση των 120 δόσεων μέχρι και την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με τα 

στοιχεία του ΚΕΑΟ, ο αριθμός των αιτήσεων από επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους 

ανήλθε σε 194.003 και το ποσό που εισπράχθηκε έως τώρα έφθασε στα 158,8 εκατ. ευρώ. 

Επισημαίνεται ότι το συνολικό ποσό των ασφαλιστικών οφειλών μέχρι τον Ιούνιο του 2019 

ήταν 35,1 δισ. ευρώ και το σύνολο των οφειλετών όλων των ταμείων ανέρχεται σε 1.407.030. 

 

 

ΠΣΕ: Σε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης οι Ελληνικές εξαγωγές τον Ιούλιο.  

Σε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης επέστρεψαν οι ελληνικές εξαγωγές τον Ιούλιο του 2019 

καταγράφοντας αύξηση 7,2%. Στον αντίποδα, σύμφωνα με την ανάλυση του Πανελληνίου 

Συνδέσμου Εξαγωγέων, προβληματισμό προκαλεί η άνοδος των εισαγωγών και η διεύρυνση 

του εμπορικού ελλείμματος κατά την ίδια περίοδο. Από την άλλη πλευρά, συνεχίζει σε 

ανακοίνωσή του ο σύνδεσμος, η άρση των capital controls σε συνδυασμό με τα μέτρα 

στήριξης της εγχώριας παραγωγής που προανήγγειλε η κυβέρνηση κινούνται προς τη σωστή 

κατεύθυνση. 

 

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Νέο ρεκόρ αφίξεων τον Αύγουστο. 

Για πρώτη φορά η επιβατική κίνηση στο διεθνές αεροδρόμιο της Αθήνας ξεπέρασε τους 3 

εκατομμύρια επιβάτες σε έναν μήνα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν χθες στη 

δημοσιότητα, τον Αύγουστο πέρασαν από το «Ελευθέριος Βενιζέλος» 3,04 εκατ. επιβάτες, με 

τον αριθμό να είναι αυξημένος κατά 5,2% σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.  

Συγκεκριμένα η επιβατική κίνηση εξωτερικού ανέβηκε κατά 8,1% υπερβαίνοντας τους 2,12 

εκατ. επιβάτες και καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ 

 

 

Ξεκινά η λειτουργία της Ελληνικής Ακαδημίας Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. 

«Το κράτος οφείλει να έχει συνέχεια. Πρέπει να δούμε την πολιτική ως σκυταλοδρομία και όχι 

ως αγώνα δρόμου», σημείωσε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην πανηγυρική 

εναρκτήρια εκδήλωση για την έναρξη λειτουργίας της Ελληνικής Ακαδημίας Βιομηχανικής 

Ιδιοκτησίας (ΑΒΙ) που διοργάνωσε ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ). Ο κ. 

Γεωργιάδης δήλωσε: «Οτιδήποτε καλό έχει συμβεί από το παρελθόν, δεν σταματάει επειδή 

υπάρχει κυβερνητική αλλαγή». Ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. 

Παπαθανάσης, σημείωσε ότι η κατοχύρωση κάποιου πνευματικού δικαιώματος φέρνει 

όφελος σε αυτόν που κατοχυρώνει το σήμα, αλλά δίνει και ένα κίνητρο να προχωρήσει η 

τεχνολογία παραπέρα. 

 

 

Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 2,906 Δις. Ευρώ το Οκτάμηνο στον προϋπολογισμό. 

Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 2,906 δισ. ευρώ παρουσίασε ο προϋπολογισμός το 

οκτάμηνο Ιανουάριος - Αύγουστος 2019 έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 272 εκατ. 

ευρώ. Το αντίστοιχο οκτάμηνο του 2018, είχε σημειωθεί πρωτογενές πλεόνασμα 1,124 δισ. 

ευρώ. Αυτό προκύπτει από τα αναλυτικά στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με 

τα οποία την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2019 παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο 

του κρατικού Προϋπολογισμού ύψους 1,588 δισ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 4,976 δισ. 

ευρώ και ελλείμματος 2,677 δισ. ευρώ που είχε σημειωθεί το αντίστοιχο διάστημα του 2018. 

 

 

 

Προσεχείς Διαδικτυακά Σεμινάρια του Ευρωπαϊκού Κέντρου EU-Japan για την 

Ιαπωνία τον Οκτώβριο 2019. 

 

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του για τα ακόλουθα 

σεμινάρια που διοργανώνονται από το Κέντρο ΕΕ-Ιαπωνίας, τα οποία θα πραγματοποιηθούν 

τον Οκτώβριο: 



 

WEBINAR #143: PRACTICAL GUIDE ON EXPORT-TO-SALES PLANNING FOR THE EU 

AGRI-FOOD PRODUCTS TO THE JAPANESE MARKET 

Date: 01 October 2019 - Time: from 10:30 to 11:30 AM CET 

Registration deadline: Monday, 30 September 2019 

The webinar is targeted to European SMEs seeking to learn how to make managerial 

plannings to optimise results when exporting agri-food products to Japan. 

For more information and to register: 

https://www.eubusinessinjapan.eu/library/event/webinar-143-practical-guide-on-export-to-

sales-planning-for-the-eu-agri-food-products-to-the-japanese-market  

 

WEBINAR #144: CIRCULAR ECONOMY IN JAPAN 

Date: 08 October 2019 - Time: from 10:00 to 11:00 AM CET 

Registration deadline: Monday, 07 October 2019 

The webinar is targeted to European SMEs seeking to collaborate with Japanese business in 

the area of circular economy. 

For more information and to register: 

https://www.eubusinessinjapan.eu/library/event/webinar-144-circular-economy-in-japan 

 

WEBINAR #145: THE BIOPHARMACEUTICALS SECTOR IN JAPAN 

Date: 17 October 2019 - Time: from 10:30 to 11:30 AM CET 

Registration deadline: Wednesday, 16 October 2019 

The webinar is targeted to European SMEs seeking to export their innovative 

biopharmaceutical products or services to Japan. 

For more information and to register: 

https://www.eubusinessinjapan.eu/library/event/webinar-145-the-biopharmaceuticals-sector-

in-japan 

 

WEBINAR #146: JAPANESE-EUROPEAN M&AS: CROSS-CULTURAL CHALLENGES 

AND KEYS TO POST-M&A SUCCESS 

Date: 22 October 2019 - Time: from 10:30 to 11:30 AM CET 

Registration deadline: Monday, 21 October 2019 

The webinar is targeted to European companies involved in (or considering) Japanese M&As 

and seeking to increase the chances of a positive outcome. 

For more information and to register: 

https://www.eubusinessinjapan.eu/library/event/webinar-146-japanese-european-mas-cross-

cultural-challenges-and-keys-to-post-ma-success 

 

WEBINAR #147: THE NANOTECHNOLOGY SECTOR IN JAPAN 

Date: 29 October 2019 - Time: from 16:00 to 17:00 AM CET 

Registration deadline: Monday, 28 October 2019 

The webinar is targeted to European companies seeking to understand better how nanotech 

research is helping Japan advance its top technology and science priorities in a wide range 

For more information and to register: 

https://www.eubusinessinjapan.eu/library/event/webinar-147-the-nanotechnology-sector-in-

japan 

 

How to register: 

- If you are already a member, please log in and then go to the webinar links to register to 

one or more webinars. 

- If you are not yet a member, you will first have to register as a member via: 

https://www.eubusinessinjapan.eu/user/register and then when your registration request is 

confirmed, please log in and go to the following links to register to the webinars. 

 

https://www.eubusinessinjapan.eu/library/event/webinar-143-practical-guide-on-export-to-sales-planning-for-the-eu-agri-food-products-to-the-japanese-market
https://www.eubusinessinjapan.eu/library/event/webinar-143-practical-guide-on-export-to-sales-planning-for-the-eu-agri-food-products-to-the-japanese-market
https://www.eubusinessinjapan.eu/library/event/webinar-144-circular-economy-in-japan
https://www.eubusinessinjapan.eu/library/event/webinar-145-the-biopharmaceuticals-sector-in-japan
https://www.eubusinessinjapan.eu/library/event/webinar-145-the-biopharmaceuticals-sector-in-japan
https://www.eubusinessinjapan.eu/library/event/webinar-146-japanese-european-mas-cross-cultural-challenges-and-keys-to-post-ma-success
https://www.eubusinessinjapan.eu/library/event/webinar-146-japanese-european-mas-cross-cultural-challenges-and-keys-to-post-ma-success
https://www.eubusinessinjapan.eu/library/event/webinar-147-the-nanotechnology-sector-in-japan
https://www.eubusinessinjapan.eu/library/event/webinar-147-the-nanotechnology-sector-in-japan
https://www.eubusinessinjapan.eu/user/register


Costs: Free 

Should you be interested in attending these webinars, feel free to click on the following link: 

https://www.eubusinessinjapan.eu/events  

 

Thank you for your interest in our activities. 

 

Best Regards,  

 

Gwenael Beauvais 

Business Support Coordinator 

EU-Japan Centre for Industrial Cooperation  

Rue Marie de Bourgogne 52 - 1000 Brussels 

TEL +32 2 282 3716 - FAX + 32 2 282 3712  

http://www.eu-japan.eu / www.een-japan.eu / www.EUbusinessinJapan.eu 
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Δημιουργήστε τη δική σας Start-Up μέσω του Ευρωπαϊκού Έργου ΑΥΕΝ. 

 
 

 

 



 
 

 

Αισιοδοξία για την οικοδομή και τις κατασκευές 

 
Αναπτυξιακά κίνητρα δίνουν ώθηση σε οικοδομή και κατασκευές 

 
Στην τελική ευθεία για την Οικοδομή Expo 

  
Θετικά θα λειτουργήσουν οι φορολογικές μεταρρυθμίσεις που σχετίζονται με τον 
κατασκευαστικό κλάδο, σε μία περίοδο που η οικοδομική δραστηριότητα σημειώνει 
ανοδική και επιταχυνόμενη πορεία. 
 
Μείωση και αναστολή φόρου για νέες οικοδομές, ανακαινίσεις αλλά και ενεργειακή 
αναβάθμιση κτιρίων είναι μέτρα που δίνουν ώθηση τον κλάδο.  
 
Τι περιλαμβάνουν οι μεταρρυθμίσεις οι οποίες ευνοούν τον κλάδο της οικοδομής 
και των κατασκευών ; 

 

 

Διαβάστε περισσότερα  
 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ EXPO 

13-17 Νοεμβρίου 2019 

Κτίριο ΓΕΑ ΑΕ – ΒΙ.ΠΕ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

Δυναμική επιστροφή! 

  

 

  

https://texpo.us16.list-manage.com/track/click?u=09a97e86c9ed3fbd930944ca3&id=653d3ee405&e=51cb537db2


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

  

Τα Επιμελητήρια Αργολίδας, Αρκαδίας, Αχαΐας, Ηλείας, Κορινθίας, Λακωνίας 

και Μεσσηνίας συντάσσουν και πάλι τις δυνάμεις τους προς όφελος των επιχειρήσεων 

και της ανάπτυξης της Πελοποννήσου. 

 Η Πελοπόννησος Expo, ανανεωμένη, συνεχίζει και φέτος δυναμικά με κύριο στόχο 
να προβάλει την καινοτομία, την παραγωγικότητα, την εξωστρέφεια και φυσικά 
τις δράσεις των επιχειρήσεων.  

 Φέτος η Πελοπόννησος Expo πραγματοποιείται από τις 13 ως τις 17 Νοεμβρίου 

2019, στις άρτια διαμορφωμένες εγκαταστάσεις του κτιρίου ΓΕΑ ΑΕ στη ΒΙ.ΠΕ 
Τρίπολης.  

 Η Πελοπόννησος Expoκαθιερώνεται ως μια από τις Εκθέσεις σταθμούς της 
Ελλάδας με τη συμμετοχή επιχειρήσεων από όλη την χώρα, τη δημιουργία 
εμπορικών συμφωνιών και την ανάπτυξη νέων επαγγελματικών επαφών με 
στόχο την εξωστρέφεια, μέσω των B2B εμπορικών συναντήσεων. 

 Η έκθεση θα εμπλουτιστεί από παράλληλες ενημερωτικές εκδηλώσεις και 
ημερίδες για την ενημέρωση εκθετών και επισκεπτών.  

  

Στην Πελοπόννησο Expo ο επισκέπτης θα έχει τη δυνατότητα να γευτεί την 

Πελοποννησιακή κουζίνα μέσα από εκδηλώσεις μαγειρικής που θα 

πραγματοποιηθούν στην ειδική κατασκευή «Παραδοσιακό Παντοπωλείο» το 

οποίο θα θυμίζει γειτονιά της Πελοποννήσου.  

 Η θεματολογία της Έκθεσης εμπλουτίζεται επίσης, με ειδικά αφιερώματα & 
εκδηλώσεις για τον Τουρισμό και τον Αγροδιατροφικό τομέα.  

Εάν η επιχείρησή σας δραστηριοποιείται σε κάποιον από τους παρακάτω τομείς, 
τότε σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην Έκθεση Πελοπόννησος Expo η οποία 
είναι η καταλληλότερη διοργάνωση για να προβληθείτε.  

   Τρόφιμα – Ποτά 

  Οικιακός – Επαγγελματικός Εξοπλισμός - Δόμηση 

  Ενέργεια – Τεχνολογία Περιβάλλοντος- Εναλλακτικές  Μορφές Ενέργειας 

  Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης – Διαφήμιση – Πληροφορική 

  Οικογένεια – Παιδί – Εκπαίδευση – Γυναικεία Ομορφιά 

   Αυτοκίνητο – Μοτοσικλέτα – Αξεσουάρ  



  

Επισκεφθείτε το www.peloponnisosexpo.gr  για να ενημερωθείτε πλήρως για την 

Έκθεση ή επικοινωνήστε με την AlfaExpo (www.alfaexpo.gr)  

 

 

 

FOOD & DRINK EXPO UK | 30 ΜΑΡΤΙΟΥ - 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 

 

 

 
 

Στις 30 Μαρτίου - 1 Απριλίου 2020 πραγματοποιείται για 26η χρονιά η Food & Drink Expo 

UK, η παλαιότερη και μεγαλύτερη Επαγγελματική Έκθεση της βιομηχανίας των τροφίμων για 

την αγορά του Ηνωμένου Βασίλειου (Μεγάλης Βρετανίας και Ιρλανδίας).  

Η Food & Drink Expo UK (γνωστή και ως Anuga του Ηνωμένου Βασιλείου) πραγματοποιείται 

κάθε δύο χρόνια στο NEC Μπέρμινχαμ και προσεκλύει πάνω από 1700 εκθέτες και 30,000 

αγοραστές. 

Επίσης, για την καλύτερη εξυπηρέτηση αγοραστών και εκθετών η έκθεση αποτελείται από πέντε 

ξεχωριστές κατηγορίες σε διαφορετικά Hall, όπου η κάθε μία 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.peloponnisosexpo.gr/
http://www.alfaexpo.gr/
https://d2ag3jdu89hmr4.cloudfront.net/link_click/6KQfx4m2jL_2NcPx/4163f190cdf13ad85ed3851edfe74b46
https://d2ag3jdu89hmr4.cloudfront.net/link_click/6KQfx4m2jL_2NcPx/c92f9caa362ee6f8080f5da9ded99fed
https://d2ag3jdu89hmr4.cloudfront.net/link_click/6KQfx4m2jL_2NcPx/5374feca6a25fb12547c61f7d1fc1159


H βασική κατηγορία Γενικών Τροφίμων & 

Ποτών και Διεθνών Συμμετοχών 

 
 

 

Η κατηγορία για μικρούς παραγωγούς και 

deli stores.  

 
 

    

 

 

 

H κατηγορία των ψιλικών 

και market βενζινάδικων 

 

 

 

Η κατηγορία για 

μηχανήματα, εξοπλισμό, 

αξεσουάρ και υλικά 

τροφοδοσίας  

 

 

 

Η κατηγορία για τα 

συστατικά τροφίμων & 

ποτών 

 

 

 

  

 

 

 

Η Food & Drink Expo αποτελεί τη μοναδική πλατφόρμα για όλες τις εξαγωγικά έτοιμες επιχειρή-

σεις οι οποίες επιθυμούν να γνωρίσουν και να κλείσουν συμφωνίες με μια από τις παρακάτω 

αλυσίδες: 

 

Tesco, Morrisons, Booker Wholesale Spar, Costco, Wholesale, Fortnum & Mason, 

Waitrose, Aldi Stores Ltd, Asda, Budgens Co-op, Iceland Foods, Lidl, J Sainsbury, Ocado, 

Hello Fresh, Bestway, Greggs, British Airways, Sodexo, Whitbread, easyJet, Harvester, 

Harvey Nichols, Bidvest Foodservice, Punch Taverns, Selfridges Southampton FC Hilton 

Hotels, Starbucks, Kraft Heinz, Nestle Kerry, Foods Dairy, Crest, Hovis, Britvic, 2 Sisters 

Food Group, Cadburys, Unilever UK, United Snacks, Premier Foods και πολλοί άλλοι. 

 
 

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ? 

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση Food & Drink Expo 2020 στην παρουσίαση 

που θα βρείτε παρακάτω! 

 

  
Δείτε εδώ   

 
 

 
 

  

 

  

 

 

 

 

https://d2ag3jdu89hmr4.cloudfront.net/link_click/6KQfx4m2jL_2NcPx/5b815fab675f5995da2b56d5d7824487
https://d2ag3jdu89hmr4.cloudfront.net/link_click/6KQfx4m2jL_2NcPx/0a3b8f3226d6915a7f684c057d49a491
https://d2ag3jdu89hmr4.cloudfront.net/link_click/6KQfx4m2jL_2NcPx/f928dbd13fab55ec30f9e83a84c56edc
https://d2ag3jdu89hmr4.cloudfront.net/link_click/6KQfx4m2jL_2NcPx/c3188de4215d0e1963e77c9f19568300


  

 

 

NATURAL & ORGANIC PRODUCTS EUROPE UK 

19 - 20 APRIL | LONDON - ExCeL 

 

 

 
 

https://artozyma.helexpo.gr/el
https://d2ag3jdu89hmr4.cloudfront.net/link_click/6Yi7iCmZEI_2NlVJ/5557a3183c93da4d4a5fcc78326c3aab


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/
http://europa.eu/agencies/executive_agencies/eaci/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/sme/
http://eesc.europa.eu/
http://ec.europa.eu/yourvoice/ebtp
http://www.ekt.gr/diglib
http://www.espa.gr/
http://www.antagonistikotita.gr/
http://www.infosoc.gr/
http://www.dytikiellada-peloponnisos-ionio.gr/
http://www.ependyseis.gr/
http://www.epimetol.gr/
http://www.etakcci.gr/


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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