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ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας καλεί όλους τους συναδέλφους επιχειρηματίες που
υπέστησαν ζημιές στις επιχειρήσεις τους, από τις καταστροφικές πλημμύρες στην περιοχή
μας, να παρουσιαστούν άμεσα στα Γραφεία Επιτροπών Καταγραφής Ζημιών που έχουν
συσταθεί σε τρεις (3) Δήμους της περιοχής μας, Αγρινίου, Μεσολογγίου και Αμφιλοχίας,
προκειμένου να δηλώσουν όλα τα στοιχεία των ζημιών που υπέστησαν.
Είναι αναγκαία προϋπόθεση, έτσι ώστε να ενταχθούν σε Πρόγραμμα αρωγής και στήριξης
της Πολιτείας που ήδη εξαγγέλθηκε.
Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας είναι δίπλα στο χειμαζόμενο συνάδελφο και θα
διεκδικήσει ότι είναι ανθρωπίνως δυνατό για την αποκατάσταση των ζημιών και την
επανέναρξη των επιχειρήσεών τους.
Τα Γραφεία Επιτροπών Καταγραφής Ζημιών, ανά δήμο, έχουν ως κάτωθι:
Δήμος Αγρινίου
Δ/νση: Δαγκλή 25
Τηλ: 2641360331, 2641360333.
Δήμος Μεσολογγίου
Δ/νση: Σταυροπούλου 31 (ισόγειο Δημαρχείου)
Τηλ: 2631363431, 2631363417.
Δήμος Αμφιλοχίας
Δ/νση: Γεωργ. Στράτου (Δημαρχείο, Γραφείο Αντιδημάρχου Νικόλαου Χούτα)
Τηλ: 2642360404, 2642360450.

Πρωταγωνιστής το Αιτωλοακαρνανικό Αυγοτάραχο
της εταιρείας «ΣΤΕΦΟΣ& Σια Ε.Ε.» σε Διεθνές Ντοκιμαντέρ με τίτλο
"Foodmakers go global"
με την συνέργεια του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας
Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Τηλεοπτικό
Κανάλι ARTE, συνεχίζοντας τη στρατηγική προώθησης των Αιτωλοακαρνανικών
προϊόντων και ανάδειξης της Αιτωλοακαρνανίας ως προορισμό Εναλλακτικού τουρισμού,
στήριξε τη συμμετοχή του Αιτωλοακαρνανικού Αυγοτάραχου και της εταιρείας «Στέφος
& Σια Ο.Ε.» στα πλαίσια Διεθνούς Ντοκιμαντέρ με τίτλο "Foodmakers go global".
Το FOODMAKERS GO GLOBAL βρίσκεται στο στάδιο της παραγωγής από το
Ευρωπαϊκό Τηλεοπτικό Κανάλι ARTE . Πρόκειται για τηλεοπτική σειρά ντοκιμαντέρ 5
επεισοδίων με θεματολογία τρόφιμα αριστείας και εκείνους που τα παράγουν σε
συνδυασμό με τα περιβαλλοντολογικά και πολιτιστικά στοιχεία της κάθε περιοχής. Κάθε
επεισόδιο θα είναι αφιερωμένο σε υψηλής ποιότητας τρόφιμα όπως, τυρί, ζυμωμένο
λάχανο, ψωμί, αυγοτάραχο, ζυμαρικά και θα αναδεικνύεται ο πλούτος της
βιοποικιλότητας και πανίδας της κάθε περιοχής καθώς και τα πολιτιστικά στοιχεία που
είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την παραγωγή

των προϊόντων και την τοπική

γαστρονομική κουζίνα. Παράλληλα, οι μεταποιητικές επιχειρήσεις τροφίμων από την
Ευρώπη και την Ασία που παράγουν τα ίδια τρόφιμα συναντήθηκαν, στα πλαίσια των
δράσεων του σεναρίου, ανταλλάσοντας τεχνογνωσία και μυστικά με στόχο να
καινοτομήσουν και να βελτιώσουν το τελικό προϊόν καθώς και να δημιουργήσουν
συνθήκες αναγνωρισιμότητας και ανάδειξης των περιοχών παραγωγής.
Τα γυρίσματα έλαβαν χώρα τις προηγούμενες εβδομάδες στην περιοχή της
Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Αιτωλικού

και στο Ναγκασάκι της Ιαπωνίας.

Εκπρόσωποι της επιχείρησης «Στέφος & Σια Ε.Ε.» ταξίδεψαν στην Ιαπωνία οπού ήρθαν
σε επαφή με τοπικούς παραγωγούς αυγοτάραχου/karasumi (στα Ιαπωνικά), έδωσαν
συνεντεύξεις τύπου στα Τοπικά μέσα Ενημέρωσης, συμμετείχαν σε B2B συναντήσεις,
προωθώντας το νόμο Αιτωλοακαρνανίας ως προορισμό γαστρονομικού Τουρισμού και
παραγωγής του Αυγοτάραχου, προϊόν αριστείας

της Αιτωλοακαρνανίας

και άλλων

τυποποιημένων προϊόντων τοπικών επιχειρήσεων όπως Ελιές & Ελαιόλαδο, Τσίπουρο &
Ούζο, Μέλι καθώς και Ανθό Αλατιού.

Άλλη μια μεγάλη επιτυχία του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας μετά την
οριστική έγκριση και ανάρτηση της απόφασης ένταξης της πρότασής του με
τίτλο
«Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Ειδικότητες του Κλάδου
Αγροδιατροφή & Βιομηχανία Τροφίμων –Τομέας Θαλασσοκαλλιέργειας»
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία 2014-2020»
με συνολικό προϋπολογισμό 1.500.000,00 €.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια, με απόφαση της Ειδικής Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ
ΕΤΠΑ και ΤΣ, ένταξη της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5002889, πρόταση που κατέθεσε το
Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» με τίτλο «Κατάρτιση και
Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Ειδικότητες του Κλάδου Αγροδιατροφή & Βιομηχανία
Τροφίμων –Τομέας Θαλασσοκαλλιέργειας».
Η Πράξη στοχεύει στην επαγγελματική κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων, αποκτηθεισών
γνώσεων, προσόντων /δεξιοτήτων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024, 1.250
εργαζόμενων σε σχετικές ειδικότητες του κλάδου παρέμβασης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στον εν λόγω κλάδο ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ. Η προτεινόμενη Πράξη εστιάζει
στον κλάδο Αγροδιατροφή και Βιομηχανία Τροφίμων, δίνοντας έμφαση στον τομέα της
Θαλασσοκαλλιέργειας και αντικείμενο του προτεινόμενου Έργου αποτελεί η παροχή
υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης σε εργαζόμενους
και επιχειρήσεις στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της προτεινόμενης Πράξης είναι 1.500.000,00 €.
Πρόκειται για μεγάλη επιτυχία του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, της Διοίκησης και των
στελεχών του, που μετά από επίπονη προσπάθεια και σε συνεργασία με το Σύνδεσμο
Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών (ΣΕΘ) υπέβαλε ένα συγκροτημένο και πλήρως
τεκμηριωμένο τεχνοκρατικά σχέδιο δράσης το οποίο κατετάχθει στη 13η θέση της τελικής
οριστικής βαθμολογίας, σε σύνολο περίπου 200 προτάσεων που είχαν υποβληθεί.
Σημειώνουμε δε ότι από τον Επιμελητηριακό χώρο εγκρίθηκαν μόνο 3 προτάσεις μεγάλων
Επιμελητηρίων του κέντρου κατατάσσοντας για άλλη μια φορά το Επιμελητήριο μας στο
υψηλότερο επίπεδο Πανελλαδικά.

Πρόγραμμα "Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών ΜΜΕ"
του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τα μέλη του ότι προκηρύχθηκε το νέο
Πρόγραμμα «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Βασικός στόχος της Δράσης είναι η
ενίσχυση της υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων νέων τουριστικών επιχειρήσεων για τη
δημιουργία νέας τουριστικής επιχείρησης από ΜΜΕ σε συγκεκριμένους τομείς τουριστικής
δραστηριότητας καθώς και σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού (Αθλητικός, Θαλάσσιος
Τουρισμός και Τουρισμός Υπαίθρου).
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Ενισχύονται Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, που θα ιδρυθούν και θα
δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού και θα διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης
μέχρι και την 1η εκταμίευση της επιχορήγησης.

Κατηγορία Α. Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της
προκήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης, πριν την πρώτη
εκταμίευση
της
επιχορήγησης.
Κατηγορία Β. Τουριστικά Καταλύματα που έχουν συσταθεί και για τα οποία μέχρι την
ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης ισχύουν σωρευτικά τα εξής:
1.
Έχουν αποκτήσει έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 του Παραρτήματος
V ή/και τους ΚΑΔ : 41.20.20.01 ή 41.20.20.02
2.
Το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα από τη
σύστασή του (μηδενικός κύκλος εργασιών).
3.
Δεν έχει γνωστοποιηθεί ή εκδοθεί άδεια (σήμα) λειτουργίας του τουριστικού
καταλύματος.
4.
Διαθέτουν άδεια δόμησης για το συγκεκριμένο τουριστικό κατάλυμα

Οι επιλέξιμες τουριστικές επιχειρήσεις πρέπει να ανήκουν στους ακόλουθους τομείς :




o
o
o
o


ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ
ΜΗ ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ:
αθλητικός τουρισμός
θαλάσσιος τουρισμός
τουρισμός υπαίθρου
εναλλακτικές μορφές τουρισμού
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ
ΣΧΕΔΙΩΝ– ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε
επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 25.000
€ έως 400.000 €.
Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο
θα έχει προϋπολογισμό μεγαλύτερο των
400.000 €, το ποσό πέραν της Δημόσιας
Χρηματοδότησης για την κάλυψη του
συνολικού προϋπολογισμού θα θεωρείται
ιδιωτική συμμετοχή για την υλοποίηση του
σχεδίου.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1.
Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και
Περιβάλλων χώρος: 80%
2.
Μηχανήματα – ΕξοπλισμόςΕγκαταστάσεις και Εξοπλισμός Προστασίας
Περιβάλλοντος: 100%
3.
Πιστοποίηση συστημάτων
διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής
διαχείρισης: μέχρι 3.000,00€ ανά
πιστοποιητικό συμπεριλαμβανομένων των
προκαταρκτικών της πιστοποίησης δαπανών
και μέχρι 12.000€.
4.
Προβολή – Προώθηση - Συμμετοχή
ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται κατά μέγιστο σε Εκθέσεις: μέχρι 15.000€
5.
Δαπάνες τεχνικών μελετών
στο 45% των επιλέξιμων δαπανών του
Μηχανικού και υπηρεσιών Φοροτεχνικού και
επενδυτικού σχεδίου.
Νομικού Συμβούλου: μέχρι 40.000 €
Στην περίπτωση πρόσληψης νέου
6.
Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού:
προσωπικού για τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ
μέχρι
10.000€
μισθωτής εργασίας το ποσοστό
7.
Μεταφορικά μέσα: μέχρι 25.000€
επιχορήγησης είναι 50% (η επίτευξη του
8.
Σύνταξη και Παρακολούθηση
στόχου ελέγχεται ένα χρόνο μετά την
υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου: μέχρι
υλοποίηση της επένδυσης από τον
4.000€
δικαιούχο).
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
Η δυνατότητα κάλυψης της ιδιωτικής
Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής
συμμετοχής του δυνητικού δικαιούχου της
υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο
ενίσχυσης (επιχείρηση) πρέπει να
Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης
αποδεικνύεται με την κατάθεση του φακέλου
Κρατικών Ενισχύσεων ορίζεται η 18/12/2017 υποψηφιότητας και να συνάδει με τα
με καταληκτική ημερομηνία στις 28/03/2018. δηλωθέντα από τον δυνητικό δικαιούχο στην
αίτηση χρηματοδότησής του.
Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων είναι μέγιστο τριάντα (30)
μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης λαμβάνοντας υπόψη τις εξής
προϋποθέσεις:


δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 25% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου
προϋπολογισμού της επένδυσης, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν
αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στους πρώτους δεκαέξι (16) μήνες
υλοποίησης της επένδυσης, εφόσον η ημερομηνία ολοκλήρωσης της χρηματοδοτούμενης
επένδυσης υπερβαίνει το ανωτέρω οριζόμενο χρονικό διάστημα των δεκαέξι (16) μηνών.

οι απαιτούμενες άδειες για την υλοποίηση του Επενδυτικού Σχεδίου (π.χ. άδεια
δόμησης) απαιτείται να έχουν εκδοθεί εντός των πρώτων δώδεκα (12) μηνών από την
ημερομηνία ένταξης.
Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την περίληψη του προγράμματος μπορείτε να
βρείτε :
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία
Ηλεκτρονική διεύθυνση

http://www.antagonistikotita.gr
Διεύθυνση: Λεωφ. Μεσογείων 56, 115 27 Αθήνα
Τηλ 801 11 36300
Φαξ 210 7473666
Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ
801 11 36300
infoepan@mou.gr

Ιστοσελίδα δημοσίευσης:
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=31&cs=
Σημεία Πληροφόρησης ΕΦΕΠΑΕ & Εταίρων
Ηλεκτρονική διεύθυνση
www.efepae.gr

Έναρξη της τελευταίας (3ης) περιόδου υποβολής για τη δράση «Ενίσχυση της
αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης».
Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τα μέλη του για την έναρξη της τελευταίας
(3ης) περιόδου υποβολής για τη δράση «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης»

Ξεκίνησε η 3η περίοδος υποβολών για τη δράση του ΕΠΑνΕΚ
αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Β' Κύκλος).

«Ενίσχυση

της

Με την 3η περίοδο, η οποία λήγει στις 13/12/2017, ολοκληρώνεται το χρονοδιάγραμμα
υποβολών για τη συγκεκριμένη, ιδιαίτερα δημοφιλή, δράση.
Υπενθυμίζουμε ότι η δράση αφορά σε επιχειρηματικά σχέδια αποφοίτων τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης μέχρι του ποσού των 50.000 ευρώ με 100% χρηματοδότηση και οι υποβολές
γίνονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.ependyseis.gr.
Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ξεκινήσουν, να επεξεργαστούν και να οριστικοποιήσουν
νέο επενδυτικό σχέδιο ή να επεξεργαστούν αυτό που είχαν ξεκινήσει και δεν είχαν

οριστικοποιήσει στις προηγούμενες περιόδους υποβολών.
Για κάθε πρόσθετη πληροφορία σχετικά με τη δράση μπορείτε να απευθυνθείτε ή να
ανατρέξετε:






στο Γραφείο Πληροφόρησης κοινού: Λεωφ. Μεσογείων 56, Αθήνα (Δευτέρα Παρασκευή από τις 8.00 πµ έως τις 5.00 µµ)
στο 801 11 36 300 (από σταθερό, με αστική χρέωση) από τις 8.00 πµ έως τις 7.00 µµ
στην ιστοσελίδα http://www.antagonistikotita.gr/ptyxioyxoi
στην ιστοσελίδα www.espa.gr
στις σελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ στα κοινωνικά
δίκτυα: Facebook, Twitter, LinkedΙn, youtube

Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε με τον ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr) και τους κατά τόπους
Εταίρους του.
Νέα παράταση στην υποβολή φακέλων για το πρόγραμμα Μεταποίησης.
Mε νέα τροποποιητική απόφαση, που υπογράφεται από τον Τομεακό Γραμματέα Αγροτικής
Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων , δίνεται προθεσμία μέχρι το τέλος του έτους
στους ενδιαφερόμενους προκειμένου να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τους φακέλους
υποψηφιότητας για το πρόγραμμα πρώτης Μεταποίησης αγροτικών προϊόντων.
Συγκεκριμένα, η τροποποίηση προβλέπει: Την παράταση της περιόδου υποβολής των
φακέλων υποψηφιότητας για τις δράσεις 4.2.1. και 4.2.2 του υπομέτρου 4.2 «Μεταποίηση,
εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του ΠΑΑ 2014- 2020 από τη 30η Νοεμβρίου
2017 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2017. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην
2285/112754/25-06-2017 1η τροποποίηση και αντικατάσταση της 1ης πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στη Δράση 4.2.1 και στην
2286/112759/25-10-2017, 2η τροποποίηση και αντικατάσταση της 1ης πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στη Δράση 4.2.2: του
Υποµέτρου 4.2 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020»

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων
για την απασχόληση 15.000 ανέργων ηλικίας 30-49 ετών
Ξεκίνησε την Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 12η μεσημβρινή, η υποβολή αιτήσεων για
τη συμμετοχή εργοδοτών στο νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Πρόγραμμα επιχορήγησης
επιχειρήσεων για την απασχόληση 15.000 ανέργων ηλικίας 30-49 ετών».
Από τις 15.000 θέσεις, οι 5.000 αφορούν αποκλειστικά σε εγγεγραμμένους ανέργους
δικαιούχους Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο) και γενικά σε εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική
οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα.
Ωφελούμενοι του Προγράμματος είναι:


Άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα
τουλάχιστον τριών (3) μηνών πριν από την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2



Μακροχρόνια άνεργοι, ήτοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό
διάστημα τουλάχιστον δώδεκα μηνών μέχρι την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2



Εγγεγραμμένοι άνεργοι δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης
(ΚΕΑ), κατά την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2, για τους οποίους δεν απαιτείται
χρονικό διάστημα εγγεγραμμένης ανεργίας



Άνεργοι ηλικίας 30 έως 49 ετών εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για
χρονικό διάστημα τουλάχιστον μιας ημέρας πριν από την υπόδειξή τους από τα αρμόδια
ΚΠΑ2, ωφελούμενοι του Προγράμματος «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων 29-64
ετών σε κλάδους αιχμής» (Πρόσκληση 2 /2016) της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης
Κοινοτικών και Άλλων Πόρων της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΑΠΚΟ (Αριθμ. Πρωτ.
6.14727/5.12558/29.11.2016), που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τόσο τη θεωρητική
κατάρτιση όσο και την πρακτική άσκηση.
Η συνολική διάρκεια της επιχορήγησης του προγράμματος ορίζεται σε 12 μήνες.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μιας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην
έχει προβεί, κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
υπαγωγής, σε μείωση του προσωπικού της. Επίσης, μετά τη λήξη της επιχορήγησης οι
επιχειρήσεις οι οποίες θα προσλάβουν μη μακροχρόνια ανέργους, δεσμεύονται να
διατηρήσουν το προσωπικό (προϋπάρχον και επιχορηγούμενο) για τρεις ακόμα μήνες
(χωρίς επιχορήγηση). Οι επιχειρήσεις που θα απασχολήσουν μακροχρόνια ανέργους και
εγγεγραμμένους ανέργους δικαιούχους του ΚΕΑ δεν δεσμεύονται από τη συγκεκριμένη
διάταξη.
Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης ανέρχεται:
1.

στο ποσό των 15 ευρώ για την πρόσληψη εγγεγραμμένων ανέργων που
διαθέτουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών
μηνών πριν από την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2, και όχι πέραν των 25
ημερών το μήνα

2.

στο ποσό των 18 ευρώ για την πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων που διαθέτουν
κάρτα ανεργίας σε ισχύ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δώδεκα μηνών
πριν από την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2, και όχι πέραν των 25
ημερών το μήνα

3.

στο ποσό των 22 ευρώ για την πρόσληψη εγγεγραμμένων ανέργων δικαιούχων
του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), χωρίς τα κατώτατα
χρονικά όρια ανεργίας των δύο προηγούμενων περιπτώσεων (1,2) και όχι πέραν
των 25 ημερών το μήνα

4.

στο ποσό των 15 ευρώ για την πρόσληψη εγγεγραμμένων ανέργων, ηλικίας 30
έως 49 ετών, ωφελούμενων του Προγράμματος «Κατάρτιση και
Πιστοποίηση Ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής» (Πρόσκληση 2
/2016) της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων της
Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΑΠΚΟ (Αριθμ. Πρωτ. 6.14727/5.12558/29.11.2016),
που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τόσο τη θεωρητική κατάρτιση όσο και
την πρακτική άσκηση και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα.

Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ
και επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν
ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής – εντολή κενής θέσης – υπεύθυνη δήλωση, η οποία είναι
αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr).
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης είναι η ενδιαφερόμενη
επιχείρηση να είναι Πιστοποιημένος χρήστης στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ
(εφόσον έχει παραλάβει κλειδάριθμο από το ΚΠΑ2 της περιοχής της) και διαθέτει κωδικούς
πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό). Η επιχείρηση που ενδιαφέρεται να
απασχολήσει επιδοτούμενο προσωπικό σε υποκατάστημά της, θα υποβάλει την ηλεκτρονική
αίτηση-υπαγωγής στο ΚΠΑ αρμοδιότητας του υποκαταστήματος.

Υπενθυμίζουμε ότι πέραν της πάγιας διαδικασίας υπόδειξης υποψηφίων μέσω των
εργασιακών συμβούλων του ΟΑΕΔ, ο Οργανισμός δίνει την δυνατότητα στους εργοδότες –
επιχειρήσεις να αναζητούν οι ίδιοι τους υποψηφίους για πρόσληψη ανέργους απευθείας
μέσα από τις ηλεκτρονικές του υπηρεσίες, που δίνουν πρόσβαση στα στοιχεία βιογραφικού
σημειώματος των εγγεγραμμένων στα μητρώα του ανέργων, µε βάση την ειδικότητά τους,
την περιοχή στην οποία διαμένουν, αλλά και σε πληροφορίες για την εργασιακή εμπειρία, το
επίπεδο εκπαίδευσης και τις δεξιότητες του ανέργου.
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο
εξατομικευμένης προσέγγισης του ΟΑΕ∆, να διαθέτουν συμπληρωμένο Ατομικό Σχέδιο
Δράσης, να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους µέλους της ΕΕ ή ομογενείς που
έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα µας ή πολίτες τρίτων χωρών που
έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί
το πρόγραμμα. Καλούνται να συμπληρώσουν ή να επικαιροποιήσουν το Βιογραφικό τους
Σημείωμα, είτε ως πιστοποιημένοι χρήστες µε τη χρήση κλειδαρίθμου µέσω των
Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, είτε µε τη συνεργασία Εργασιακού Συμβούλου στα ΚΠΑ2 ΟΑΕ∆.
Η δαπάνη για την εφαρμογή του προγράμματος θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του
ΟΑΕΔ.
Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο ανωτέρω πρόγραμμα περιγράφονται
αναλυτικότερα στη σχετική Δημόσια Πρόσκληση που είναι αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο
του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).

Αναρτήθηκε στην διαύγεια, η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης
σχεδίων στη δράση "ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ"
Αναρτήθηκε στο πρόγραμμα Διαύγεια, η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης
σχεδίων στη δράση «Επιχειρούμε Εξω - Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με
Εξωστρεφή Προσανατολισμό», του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 - 2020. Υπενθυμίζεται ότι στις 8
Ιανουαρίου 2018 θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική υποβολή των επενδυτικών σχεδίων για τη
δράση, η οποία έχει προϋπολογισμό 50.000.000 ευρώ. Η δράση έχει ως αντικείμενο την
προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων
μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της
συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες.
Ξεκινά ο δεύτερος κύκλος τεσσάρων καθεστώτων ενισχύσεων του αναπτυξιακού.
Στο τέλος του μήνα ξεκινά ο 2ο κύκλος των τεσσάρων καθεστώτων ενισχύσεων του
Αναπτυξιακού Νόμου (Ν. 4399/16). Συγκεκριμένα την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου
2017, θα ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στα καθεστώτα «Γενική
Επιχειρηματικότητα», «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ», «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού»
και «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους» και θα διαρκέσει ως τις 15 Φεβρουαρίου 2018.
Προκειμένου να διευκολυνθούν οι ενδιαφερόμενοι, η διαδικασία υποβολής και οι
προδιαγραφές βασίζονται στα ίδια δεδομένα με αυτές του προηγούμενου κύκλου, με κάποιες
τεχνικές βελτιώσεις

Κεφάλαια €30 δις για καινοτομίες αιχμής στην Ε.Ε.

Τεχνητή νοημοσύνη, γενετική, τεχνολογία “blockchain”: η επιστήμη βρίσκεται στο επίκεντρο
των σημερινών πολλά υποσχόμενων καινοτομιών αιχμής. Αυτές ακριβώς τις καινοτομίες
επιδιώκει να στηρίξει η Ευρώπη, σε μια προσπάθεια να καταλάβει ηγετική θέση,
παγκοσμίως, στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ανακοίνωσε τον τρόπο με τον οποίο θα δαπανηθούν €30 δις του ευρωπαϊκού προγράμματος
χρηματοδότησης της έρευνας και της καινοτομίας “Ορίζοντας 2020” κατά την περίοδο 20182020, συμπεριλαμβανομένων €2,7 δις για την ώθηση ενός Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
Καινοτομίας. Στόχος της Επιτροπής, σε μια συντονισμένη προσπάθεια, μεταξύ άλλων και με
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας, είναι να παράσχει στις πολλές καινοτόμες
ευρωπαϊκές εταιρείες ένα εφαλτήριο για να καταστούν παγκόσμιες ηγέτιδες.
Ο “Ορίζοντας 2020”, το πρόγραμμα της Ε.Ε. για τη χρηματοδότηση της έρευνας και της
καινοτομίας ύψους €77 δις, στηρίζει την επιστημονική αριστεία στην Ευρώπη και έχει
συμβάλει στην επίτευξη ιδιαίτερα σημαντικών επιστημονικών ανακαλύψεων, όπως η
ανακάλυψη εξωπλανητών και βαρυτικών κυμάτων. Τα επόμενα τρία χρόνια, η Επιτροπή θα
επιδιώξει η χρηματοδότηση της έρευνας να έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο, εστιάζοντας σε
λιγότερα, αλλά πιο σημαντικά θέματα, όπως η μετανάστευση, η ασφάλεια, η κλιματική
αλλαγή, η καθαρή ενέργεια και η ψηφιακή οικονομία. Το “Ορίζοντας 2020” για την επόμενη
τριετία θα προσανατολιστεί περισσότερο προς την προώθηση καινοτομιών αιχμής, που θα
δημιουργήσουν νέες αγορές.
Πολιτικές προτεραιότητες
Το πρόγραμμα εργασίας για την περίοδο 2018-2020 θα εστιάσει τις εργασίες του σε
μικρότερο αριθμό θεμάτων με αυξημένους προϋπολογισμούς, στηρίζοντας άμεσα τις
πολιτικές προτεραιότητες της Επιτροπής. Για την ψηφιοποίηση και μετατροπή της
ευρωπαϊκής βιομηχανίας και των ευρωπαϊκών υπηρεσιών θα διατεθούν κεφάλαια €1,7 δις
στον τομέα “Ένωση Ασφάλειας” €1 δις, για την “Κυκλική οικονομία” θα διατεθεί επίσης €1 δις,
στον άξονα “Ένα μέλλον χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, με ανθεκτικότητα στην
κλιματική αλλαγή” θα κατευθυνθούν €3,3 δις και τέλος, €200 εκατ. για τη “Μετανάστευση”.
Στο μεταξύ, ποσό €2,2 δις θα διατεθεί για έργα καθαρής ενέργειας, σε τέσσερις
αλληλοσχετιζόμενους τομείς: ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενεργειακά αποδοτικά κτίρια,
ηλεκτροκίνηση και τεχνολογίες αποθήκευσης, συμπεριλαμβανομένων €200 εκατ. για την
υποστήριξη της ανάπτυξης και της παραγωγής στην Ευρώπη της νέας γενιάς ηλεκτρικών
στηλών.
Συμβούλιο Καινοτομίας

Η Επιτροπή δρομολογεί, επίσης, την πρώτη φάση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
Καινοτομίας. Από το 2018 έως το 2020, θα διαθέσει €2,7 δις από το πρόγραμμα “Ορίζοντας
2020” για τη στήριξη καινοτομιών υψηλού ρίσκου και υψηλών δυνητικών αποδόσεων, για τη
δημιουργία των αγορών του μέλλοντος. Επιπλέον, το πρόγραμμα “Ορίζοντας 2020” θα
αξιοποιήσει καλύτερα τα βραβεία “Ανταποκρίσου στην πρόκληση & νίκησε”, που απονέμει
για την εξεύρεση καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων σε πιεστικά προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι πολίτες.
Ταυτόχρονα, το “Ορίζοντας 2020” θα συνεχίσει να χρηματοδοτεί την “επιστήμη που έχει
οδηγό την περιέργεια”, που συχνά αναφέρεται και ως “βασική επιστήμη” (blue sky science) ή
“έρευνα αιχμής”. Το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας για
το 2018, που εγκρίθηκε τον Αύγουστο, θα καταστήσει δυνατή την στήριξη άριστων
ερευνητών με σχεδόν €1,86 δις. Οι “Δράσεις Marie Skłodowska-Curie”, που χρηματοδοτούν
υποτροφίες για ερευνητές σε όλα τα στάδια της σταδιοδρομίας τους, λαμβάνουν νέα ώθηση
με συνολικά €2,9 δις σε διάστημα τριών ετών.
Διεθνής συνεργασία
Το νέο πρόγραμμα εργασίας ενισχύει, επίσης, τη διεθνή συνεργασία στον τομέα της έρευνας
και της καινοτομίας, επενδύοντας πάνω από €1 δις σε 30 εμβληματικές πρωτοβουλίες σε
τομείς αμοιβαίου οφέλους. Για παράδειγμα, θα υποστηριχθούν πρωτοβουλίες συνεργασίας
με τον Καναδά στον τομέα της εξατομικευμένης ιατρικής, με τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τη Νότια
Κορέα, τη Σιγκαπούρη και την Αυστραλία στον τομέα της αυτοματοποίησης των οδικών
μεταφορών, με την Ινδία για την αντιμετώπιση προκλήσεων στον τομέα των υδάτων, και με
αφρικανικές χώρες στους τομείς της επισιτιστικής ασφάλειας και των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας.
Αριστεία
Μεταξύ 2018 και 2020, στο πλαίσιο του προγράμματος “Ορίζοντας 2020” θα διατεθούν €460
εκατ. ειδικά για την υποστήριξη κρατών - μελών και συνδεδεμένων χωρών, που δεν
συμμετέχουν ακόμη στο πρόγραμμα με το πλήρες δυναμικό τους. Στόχος είναι να
αξιοποιηθούν οι ανεκμετάλλευτοι θύλακες αριστείας στην Ευρώπη και πέραν αυτής.
Επιπλέον, το πρόγραμμα συνεχίζει να προωθεί στενότερες συνέργειες με τα Ευρωπαϊκά
Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία.
Μια άλλη καινοτομία είναι η θέσπιση του πιλοτικού συστήματος κατ' αποκοπή ποσών, μιας
νέας, απλούστερης προσέγγισης για την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης στους
συμμετέχοντες. Με τον τρόπο αυτό, το κέντρο βάρους των εκ των προτέρων ελέγχων θα
μετατοπιστεί από τους οικονομικούς ελέγχους στο τεχνικοεπιστημονικό περιεχόμενο των
έργων.
Ανοικτή επιστήμη
Το πρόγραμμα σηματοδοτεί μια αλλαγή στον τρόπο προώθησης της ανοικτής επιστήμης, με
μετακίνηση από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της έρευνας σε επιστημονικές
δημοσιεύσεις στη διάδοση της γνώσης νωρίτερα στην ερευνητική διαδικασία. Ποσό €2 δις θα
χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη της ανοικτής επιστήμης και €600 εκατ. θα διατεθούν στο
ευρωπαϊκό νέφος ανοικτής επιστήμης, την ευρωπαϊκή υποδομή δεδομένων και την
υπολογιστική υψηλών επιδόσεων.
Να σημειωθεί ότι έως τον Οκτώβριο του 2017, το πρόγραμμα “Ορίζοντας 2020” έχει
χρηματοδοτήσει πάνω από 15.000 επιχορηγήσεις, συνολικού ύψους €26,65 δις, εκ των
οποίων σχεδόν €3,79 δις διατέθηκαν σε ΜμΕ. Επίσης, το πρόγραμμα έχει παράσχει σε

εταιρείες, ιδίως ΜμΕ, πρόσβαση σε χρηματοδότηση υψηλού κινδύνου ύψους άνω των €17
εκατ., στο πλαίσιο του προγράμματος “InnovFin - Χρηματοδοτήσεις της Ε.Ε. για την
καινοτομία”. Πέραν αυτού, 3.143 κύριοι ερευνητές ΕΣΕ σε οργανισμούς υποδοχής και 10.176
υπότροφοι των Δράσεων “Marie Skłodowska-Curie” έχουν λάβει επιχορηγήσεις ύψους
σχεδόν €4,87 δις και €2,89 δις αντίστοιχα.

Τουρισμός: Οι κερδισμένοι και χαμένοι στις εισπράξεις.
Πέντε περιφέρειες μοιράστηκαν σχεδόν το 90% των ταξιδιωτικών εισπράξεων το α' εξάμηνο.
Επιβεβαιώνεται η ισχυρή ανοδική δυναμική Ιονίου και Κεντρικής Μακεδονίας. Τι δείχνει
ανάλυση του Ινστιτούτου ΣΕΤΕ από στοιχεία της ΤτΕ.
Τους κερδισμένους και χαμένους προορισμούς του πρώτου εξαμήνου της φετινής
τουριστικής περιόδου παρουσιάζει ανάλυση του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών
Τουριστικών Επιχειρήσεων (SETEIntelligence), η οποία βασίστηκε στα στοιχεία που
δημοσιοποίησε πρόσφατα η Τράπεζα της Ελλάδος.
Υπενθυμίζεται πως σχετική ανάλυση παρουσίασε το Euro2day.gr στις αρχές
Νοεμβρίου, ύστερα από επεξεργασία των σχετικών στοιχείων της ΤτΕ ΕΛΛ -0,86%,
αναδεικνύοντας τις ανακατατάξεις που συντελούνται στην ελληνική ταξιδιωτική αγορά.
Επικέντρωνε, μάλιστα, στην εκτίναξη της περιφέρειας των νησιών του Ιονίου στις κορυφαίες
θέσεις, στοιχείο που αποτυπώνει τη σταδιακή μετατόπιση του κέντρου βάρους της ελληνικής
αγοράς από το Αιγαίο δυτικότερα προς τα νησιά του Ιονίου και την Πελοπόννησο, αλλά και
βορειότερα προς τη Μακεδονία.
Η Τράπεζα της Ελλάδος δημοσιοποιεί από το 2016 βασικά μεγέθη (εισπράξεις, επισκέψεις,
διανυκτερεύσεις) και για τις 13 περιφέρειες της χώρας, σε μια προσπάθεια να αποτυπωθεί με
μεγαλύτερη πληρότητα η τουριστική δραστηριότητα στο σύνολο της χώρας. Έτσι, φέτος είναι
η πρώτη φορά που είναι δυνατή η σύγκριση των στοιχείων στις 13 ευρείες περιοχές,
προκειμένου να αποτυπωθεί η δυναμική που αναπτύσσουν.
Η συγκεκριμένη ανάλυση του SETEIntelligence αφορά στη σύγκριση των μεγεθών στις 13
περιφέρειες για το πρώτο εξάμηνο του 2017 έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2016.
Όπως σημειώνουν οι αναλυτές, στα μεγέθη του πρώτου μισού της χρονιάς δεν
συμπεριλαμβάνονται τα στοιχεία του τρίτου τριμήνου, που αντιπροσωπεύει το 60% της
τουριστικής δραστηριότητας από ξένους επισκέπτες στη χώρα μας.
Στην ανάλυση του SETEIntelligence επισημαίνεται πως από το σύνολο των 3,93 δισ. ευρώ
ταξιδιωτικών εισπράξεων της χώρας στο πρώτο μισό της φετινής χρονιάς, το 88,9%
πραγματοποιήθηκε στις πέντε από τις δεκατρείς περιφέρειες: Νότιο Αιγαίο (921 εκατ.
ευρώ), Κρήτη (906 εκατ. ευρώ), Αττική (803 εκατ. ευρώ), Κεντρική Μακεδονία (469 εκατ.
ευρώ) και Νησιά Ιονίου.
Μόλις τέσσερις περιφέρειες εμφανίζονται να πέτυχαν ταυτόχρονη αύξηση εισπράξεων,
επισκέψεων και διανυκτερεύσεων. Πρόκειται για το Νότιο Αιγαίο, την Κρήτη, την Αττική και
την Κεντρική Μακεδονία.

Την ισχυρότερη δυναμική αύξησης εισπράξεων φέτος (πρώτο εξάμηνο) σε σύγκριση με το
2016 κατέγραψαν η Αττική (+12,3%), τα νησιά του Ιονίου (+11,6%), το Νότιο Αιγαίο (+10,9%)
και η Κεντρική Μακεδονία (+9,7%).
Τη μεγαλύτερη αύξηση ζήτησης (επισκέψεις), ωστόσο, εμφάνισε στο ίδιο διάστημα η
Ήπειρος (26,3%) ενώ τη μεγαλύτερο άνοδο διανυκτερεύσεων παρουσίασαν το Νότιο Αιγαίο
(24,7%) και η Ήπειρος (10,9%).
Ενδεικτικό των ανακατατάξεων που συντελούνται ωστόσο στη «γεωγραφία» του ελληνικού
τουρισμού και τη μετατόπιση του κέντρου βάρους της κίνησης από το Αιγαίο προς τα δυτικά
και βόρεια είναι η αποδοτικότητα που εμφανίζουν οι συγκεκριμένες περιοχές.
Πιο συγκεκριμένα, τα νησιά του Ιονίου κατάφεραν να καταγράψουν αύξηση εισπράξεων
11,6%, αν και οι συνολικές διανυκτερεύσεις στην περιοχή μειώθηκαν 3,7%. Αντίστοιχη
δυναμική επέδειξε η Κεντρική Μακεδονία καθώς με σχεδόν τις ίδιες διανυκτερεύσεις με
πέρυσι (+0,5%), κατάφερε να μετρήσει 9,7% μεγαλύτερες εισπράξεις. Ενδεικτικό πως τα
ξενοδοχεία που λειτουργούν στις δύο συγκεκριμένες Περιφέρειες πέτυχαν φέτος μεγαλύτερες
πληρότητες και υψηλότερες τιμές για τα δωμάτιά τους, απόρροια της αυξημένης ζήτησης από
το εξωτερικό.
Η ισχυρή δυναμική που αναπτύσσεται για τις δύο αυτές περιοχές επιβεβαιώνεται από το
γεγονός πως εμφάνισαν τη μεγαλύτερη αύξηση εισπράξεων ανά διανυκτέρευση: +20,5%
η Κεντρική Μακεδονία και +15,9% τα νησιά του Ιονίου.
Ενδιαφέρον για τις επιμέρους τάσεις που αναπτύσσονται, παρουσιάζει η αύξηση εισπράξεων
ανά διανυκτέρευση που καταγράφουν η περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης
(+12,3%), της Δυτ. Ελλάδας (+8,8%) και της Θεσσαλίας (++7,5%). Στον αντίποδα, η
περιφέρεια που απέσπασε τη μερίδα του λέοντος των εισπράξεων στο πρώτο εξάμηνο
(Νότιο Αιγαίο) κατέγραψε μείωση εισπράξεων ανά διανυκτέρευση της τάξης του 11,1%.
Την υψηλότερη μέση είσπραξη ανά διανυκτέρευση πέτυχαν οι προορισμοί του Ιονίου
(77,3 ευρώ), ενώ Κρήτη και Ιόνιο πέτυχαν τις ίδιες εισπράξεις ανά επίσκεψη που κατέγραψαν
φθάνοντας στα 663 ευρώ η Κρήτη και τα 662 ευρώ το Ιόνιο.
Υπουργείο Οικονομικών : Νέα χαλάρωση των capital controls.

Δημοσιεύθηκε η με Αριθ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001695 ΕΞ 2017/Χ.Π. 1917 (ΦΕΚ Β 3976/14.11.2017)
απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην
ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων». Στο πλαίσιο του Οδικού Χάρτη για τη
σταδιακή χαλάρωση των capital controls που ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών στις 17
Μαΐου 2017, η νέα υπουργική απόφαση έχει στόχο την ταχύτερη εξυπηρέτηση φυσικών και
νομικών προσώπων και επιχειρήσεων. Ειδικότερα με την απόφαση:
1. Επιτρέπεται πλέον το άνοιγμα λογαριασμού στα φυσικά πρόσωπα που μέχρι σήμερα δεν
διέθεταν τραπεζικό λογαριασμό, όψεως ή καταθετικό, καθώς και η προσθήκη συνδικαιούχου
σε λογαριασμό, μέσω της δημιουργίας νέου κωδικού πελάτη (Customer ID) σε πιστωτικό
ίδρυμα. Προϋπόθεση για το άνοιγμα λογαριασμού είναι η μη ύπαρξη διαθέσιμου
λογαριασμού σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα του οποίου να είναι δικαιούχος, για το λόγο αυτό θα
υποβάλλεται από τον αιτούντα σχετική υπεύθυνη δήλωση.
2. Επιτρέπεται η πραγματοποίηση ανάληψης μετρητών έως του ποσοστού 100%, αντί του
50% που ίσχυε, του χρηματικού ποσού το οποίο, μετά την 01/12/2017, μεταφέρεται από την
αλλοδαπή με μεταφορά πίστωσης σε υφιστάμενους λογαριασμούς, που τηρούνται σε
πιστωτικό ίδρυμα στην Ελλάδα, με διαδικασία οριζόμενη από την Επιτροπή Έγκρισης
Τραπεζικών Συναλλαγών».
3. Επιτρέπονται συναλλαγές από τα καταστήματα των πιστωτικών ιδρυμάτων για νομικά
πρόσωπα ή επιτηδευματίες προς το εξωτερικό στο πλαίσιο των επιχειρηματικών τους
δραστηριοτήτων, που δεν υπερβαίνουν τις είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, αντί των 10.000
που ίσχυε μέχρι σήμερα, η καθεμία, ανά πελάτη, ανά ημέρα.
Οι ανωτέρω συναλλαγές ολοκληρώνονται κατόπιν προσκόμισης των σχετικών τιμολογίων και
λοιπών παραστατικών και δικαιολογητικών, τα οποία θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από
υπεύθυνη δήλωση με την οποία τα ανωτέρω πρόσωπα δηλώνουν ότι τα ως άνω
προσκομισθέντα έγγραφα είναι γνήσια και δεν έχουν προσκομισθεί σε άλλο πιστωτικό
ίδρυμα.

Η ΑΜΦΙΓΑΛ προσλαμβάνει έμπειρο τυροκόμο γραβιέρας Προσφέρεται ανταγωνιστικό
πακέτο αποδοχών.

Η ΑΜΦΙΓΑΛ Α.Ε., για τις ανάγκες τυροκόμησης στις εγκαταστάσεις της στην Κεχρινιά
Αμφιλοχίας, ανακοινώνει την πρόθεσή της να προχωρήσει στην πρόσληψη ενός ακόμη
τυροκόμου. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν εμπειρία και εξειδίκευση στην παρασκευή
γραβιέρας. Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, σε σταθερό και απολύτως
ευνοϊκό εργασιακό περιβάλλον.
Αποστολή βιογραφικών: Με e-mail: toumbis.g@amfigal.com.gr και easa@easagr.gr
Με fax: 2641.0.69010

Πληροφορίες:2642.0.71501

ΠΣΕ: Σε κατάλληλη στιγμή για να "ΚΑΝΟΥΝ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΑΛΜΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ"
βρίσκονται οι Ελληνικές εξαγωγές.
Σε κατάλληλη στιγμή για να "κάνουν το μεγάλο άλμα προς τα μπροστά" βρίσκονται οι
ελληνικές εξαγωγές, οι οποίες παρά τα προβλήματα που εξακολουθούν να υπάρχουν,
διατηρούν τη δυναμική τους στο εννεάμηνο του 2017, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του
Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανάλυση του Πανελληνίου
Συνδέσμου Εξαγωγέων , την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους η
συνολική αξία των εξαγωγών αυξήθηκε, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, κατά
13,5% και ανήλθε στα 21,11 δισ. ευρώ από 18,59 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του
2016. Την ίδια στιγμή, αύξηση κατά 6,5% ή κατά 886,2 εκατ. ευρώ παρουσίασαν οι εξαγωγές
και χωρίς να υπολογιστούν τα πετρελαιοειδή.
Υποχρεωτική η δήλωση επαγγελματικού τραπεζικού λογαριασμού στο TAXIS για
όσους διαθέτουν POS.
Τον επαγγελματικό λογαριασμό, μέσω του οποίου οι επιχειρήσεις και επαγγελματίες
αποδέχονται συναλλαγές με POS, θα πρέπει να δηλώσουν στο ΤΑΧΙSnet. Με απόφαση που
υπογράφουν ο υπουργός Οικονομίας Δ. Παπαδημητρίου και η υφυπουργός Οικονομικών
Κατ. Παπανάτσιου, οι επιχειρήσεις που είναι υποχρεωμένες από τον νόμο να αποδέχονται
πληρωμές με πλαστικό χρήμα και έχουν εγκαταστήσει POS, πλέον υποχρεούνται να
δηλώνουν ηλεκτρονικά τον ή τους επαγγελματικό/ούς λογαριασμό/ούς στον διαδικτυακό
τόπο της ΑΑΔΕ με τη χρήση των κωδικών του Taxisnet. Στον επαγγελματικό τραπεζικό
λογαριασμό, οι υπόχρεοι αποδέχονται συναλλαγές που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά
μέσα πληρωμής όπως, ενδεικτικά, μέσα πληρωμής με κάρτα, εντολές άμεσης χρέωσης,
μεταφορές πίστωσης, πάγιες εντολές, καθώς και συναλλαγές με μετρητά. Μεταξύ άλλων,
σύμφωνα με την απόφαση: (1) -Οι δικαιούχοι πληρωμής μέσω POS υποχρεούνται να
δηλώσουν ηλεκτρονικά τον ή τους επαγγελματικό/ούς λογαριασμό/ούς στον διαδικτυακό
τόπο της ΑΑΔΕ με τη χρήση των διαπιστευτηρίων που διαθέτουν οι χρήστες, για όλες τις
ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, (2) -Στον επαγγελματικό λογαριασμό, οι υπόχρεοι
αποδέχονται συναλλαγές που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής όπως,
ενδεικτικά, μέσα πληρωμής με κάρτα, εντολές άμεσης χρέωσης, μεταφορές πίστωσης,
πάγιες εντολές, καθώς και συναλλαγές με μετρητά. Οι συναλλαγές που διενεργούνται μέσω
του Επαγγελματικού Λογαριασμού αφορούν αποκλειστικά την εμπορική, επιχειρηματική ή
επαγγελματική δραστηριότητα του υπόχρεου, (3) -Οι επαγγελματικοί λογαριασμοί
δηλώνονται σε μορφή IBAN και επιβεβαιώνονται από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών
του ν. 3862/2010. Σε περίπτωση μη επιβεβαίωσης του Λογαριασμού, η ΑΑΔΕ προβαίνει σε
απενεργοποίησή του. Δήλωση ίδιου Επαγγελματικού Λογαριασμού από διαφορετικούς
δικαιούχους πληρωμής δεν επιτρέπεται και η ΑΑΔΕ προβαίνει σε απενεργοποίηση των
λογαριασμών. Οι δικαιούχοι πληρωμής υποχρεούνται να δηλώσουν το σύνολο των
επαγγελματικών λογαριασμών τους, σε περίπτωση που οι συναλλαγές μέσω POS
διενεργούνται σε πλέον του ενός επαγγελματικούς λογαριασμούς. Οι δικαιούχοι πληρωμής
δύνανται να διαγράφουν επαγγελματικό λογαριασμό ή/και να προβαίνουν σε προσθήκη
επαγγελματικού λογαριασμού, σε περίπτωση τροποποίησης, μεταδίδει το ΑΠΕ. Η ΑΑΔΕ
δύναται να αξιοποιήσει τις πληροφορίες σχετικά με τους επαγγελματικούς λογαριασμούς.

Σε ΦΕΚ ο νόμος για το υπαίθριο εμπόριο & τα Επιμελητήρια
Δημοσιεύθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο ο Νόμος Υπ' Αριθμ. 4497/2017 (ΦΕΚ Α
171/13.11.2017) του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης με τίτλο «Άσκηση υπαίθριων
εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες
διατάξεις». Αντικείμενο του παρόντος Μέρους είναι ο καθορισμός των όρων και

προϋποθέσεων για την άσκηση συγκεκριμένων εμπορικών δραστηριοτήτων σε ανοικτό
χώρο.
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Ελλάδα.
Τα 4 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 2% του ΑΕΠ, αγγίζει πλέον ο τζίρος του κλάδου
του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν σε
εκδήλωση που διοργάνωσε ο GR.EC.A (Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτρονικού Εμπορίου GReek ECommerce Association) προκύπτει ότι όλο και περισσότεροι έμποροι προσφέρουν
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους online (περισσότερα από 6.500 ελληνικά e-shops), ενώ οι
“online” καταναλωτές ξεπερνούν τα 3 εκ. (σε σύνολο μεγαλύτερο από 7 εκ. χρήστες internet),
σύνολο που αντιστοιχεί στο 40% του «online» πληθυσμού.

Σε 240 ανέρχονται οι ενταγμένες επιχειρήσεις στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης
οφειλών.
Διαρκώς αυξανόμενο καταγράφεται το ενδιαφέρον επιχειρηματιών για υπαγωγή τους στον
εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών και σύμφωνα με τον ειδικό γραμματέα
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Φώτη Κουρμούση, 240 επιχειρήσεις βρίσκονται ήδη προ των
πυλών για την έναρξη της διαπραγμάτευσης. Επιπλέον, άλλες 700 βρίσκονται στο
προτελευταίο στάδιο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Τέλος, 7.700 επιχειρήσεις μπήκαν
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού και συμπλήρωσαν τη φόρμα
υποβάλλοντας και τα ερωτήματά τους.
ΙΕΝΕ: Επενδύσεις ύψους 30 Δις. Ευρώ μέχρι το 2025 στον τομέα της ενέργειας.
Νέες επενδύσεις αρκετών δισεκατομμυρίων ευρώ στον τομέα της ενέργειας στην Ελλάδα
προβλέπει η μελέτη του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ειδικότερα,
πρόκειται για επενδύσεις ύψους μεταξύ 23,3 δισ. και 30,2 δισ. ευρώ σε θερμικές μονάδες
ηλεκτροπαραγωγής, Ανανεώσιμες Πηγές και έρευνες υδρογονανθράκων για την περίοδο
2016 - 2025. Συνολικά στις 13 χώρες της περιοχής που εξετάζονται (Δυτικά Βαλκάνια,
Ρουμανία, Βουλγαρία, Ελλάδα, Κύπρος και Τουρκία) οι επενδύσεις προβλέπεται να φθάσουν
στα 267 δισ. ευρώ, ή 321 δισ. ευρώ στο αισιόδοξο σενάριο. Από αυτά περίπου τα μισά
προβλέπεται να επενδυθούν στην Τουρκία (από 125 δισ. ως 141 δισ. ευρώ) η οποία
αναμένεται να καταλαμβάνει ολοένα μεγαλύτερο χώρο στον ενεργειακό τομέα της περιοχής.

ΕΛ.ΣΤΑΤ.:
Στο
20,6%
η
ανεργία
τον
Αύγουστο.
Στο 20,6% περιορίστηκε περαιτέρω το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα τον Αύγουστο
εφέτος έναντι του αναθεωρημένου προς τα άνω 23,4% τον Αύγουστο 2016 και του
αναθεωρημένου προς τα κάτω 20,9% τον Ιούλιο 2017. Οι άνεργοι μειώθηκαν κάτω από το
ένα εκατομμύριο (ανήλθαν σε 984.483 άτομα) και, σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ, ο
αριθμός τους μειώθηκε κατά 141.342 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο 2016 (μείωση 12,6%)
και κατά 16.769 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο 2017 (μείωση 1,7%). Το σύνολο των
απασχολουμένων εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.792.358 άτομα.Οι οικονομικά μη ενεργοί (τα
άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία) ανήλθαν σε 3.231.039 άτομα και
αυξήθηκαν κατά 5.215 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο 2016.
ΤτΕ:
Αποπληρώθηκαν
1,7
Δις.
Ευρώ
ληξιπρόθεσμα
χρέη.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), τον Οκτώβριο αποπληρώθηκαν
ληξιπρόθεσμα χρέη ύψους 1,7 δισ. ευρώ. Το ταμειακό πρωτογενές πλεόνασμα τον
Οκτώβριο διαμορφώθηκε στα 2,876 δισ. ευρώ. Την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2017 το
ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης παρουσίασε έλλειμμα 567 εκατ. ευρώ, έναντι
ελλείμματος 908 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2016. Παράλληλα, κατά την περίοδο

αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 38,6 δισ. ευρώ, από 39,1
δισ. ευρώ πέρυσι. Όσον αφορά στις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, στις οποίες
περιλαμβάνονται και δαπάνες ύψους περίπου 1,7 δισ. ευρώ που αφορούν την αποπληρωμή
ληξιπρόθεσμων οφειλών (έναντι 2,2 δισ. ευρώ πέρυσι), αυτές διαμορφώθηκαν σε 41,6 δισ.
ευρώ, από 39,9 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2016.
ΔΝΤ: Αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,8% το 2017.
Ρυθμό ανάπτυξης 1,8%, με 2,6% το 2018 και κατά 1,9% του ΑΕΠ το 2019 προβλέπει το
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την ελληνική οικονομία σε έκθεση του γενικότερα για την
Ευρωπαϊκή οικονομία. Για τις καθαρές επενδύσεις, το Ταμείο βλέπει αύξηση 10,8% εφέτος,
κατά 11,8% το 2018 και κατά 13,1% το 2019.Για το δημοσιονομικό έλλειμμα εκτιμά πως θα
ανέλθει σε 1,7% του ΑΕΠ εφέτος, σε 1,1% το 2018 και πως το 2019 θα υπάρξει
δημοσιονομικό πλεόνασμα 0,2%. Το Ταμείο εκτιμά ότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα θα
διαμορφωθεί σε ετήσια επίπεδα στο 1,2% και θα αυξηθεί οριακά σε 1,3% το 2018 και στο
1,4% το 2019. Για την ανεργία το Ταμείο εκτιμά ότι θα μειωθεί από το 22,3% εφέτος στο
20,7% το 2018 και στο 19,5% το 2019.
ΕΦΚΑ:
Διευκρινήσεις
για
χορήγηση
ασφαλιστικής
ενημερότητας.
Διευκρινίσεις για τη χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας παρέχει ο Ενιαίος Φορέας
Κοινωνικής Ασφάλισης με σχετική εγκύκλιο. Συγκεκριμένα, από 1-1-2017, ημερομηνία
ένταξης στον ΕΦΚΑ των προϋφιστάμενων φορέων κύριας ασφάλισης, η ασφαλιστική
ενημερότητα χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες τους, οι οποίες λειτουργούν ως
υπηρεσίες του ΕΦΚΑ. Συνεπώς, οι εργοδότες και οι μη μισθωτοί ασφαλισμένοι (ελεύθεροι
επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες) εξακολουθούν να λαμβάνουν βεβαίωση
ασφαλιστικής ενημερότητας από τις αρμόδιες, κατά την 31-12-2016, υπηρεσίες κάθε
εντασσόμενου φορέα.

«Αλυσίδες Καταστημάτων Λιανικής Πώλησης
Ηλεκτρικών/Ηλεκτρονικών Οικιακών Συσκευών»
• Οι συνθήκες ύφεσης των τελευταίων ετών και η συρρίκνωση των εισοδημάτων των
νοικοκυριών, είχαν ως συνέπεια η αγορά ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών οικιακών
συσκευών να καταγράφει συνεχώς πτώση.
• Η δραστική πτώση της ζήτησης επέφερε μεγάλες αλλαγές και ανακατατάξεις στην αγορά
των αλυσίδων καταστημάτων πώλησης ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, τόσο στην πλευρά
των «εταιρειών» αλυσίδων, όσο και στα δίκτυα των αγοραστικών ομίλων.
• Το 2016/15 εκτιμάται ότι η εν λόγω αγορά μειώθηκε κατά 3,1%, ενώ αναμένεται να
κυμανθεί μεταξύ στασιμότητας και οριακής μείωσης το 2017.

Σε πτωτική τροχιά παρέμειναν οι λιανικές πωλήσεις ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών οικιακών
συσκευών και το 2016, σε συνέχεια της αρνητικής εξέλιξης των προηγούμενων ετών. Οι
τελευταίες μεταβολές και προοπτικές εξέλιξης του συγκεκριμένου κλάδου παρουσιάζονται
στην κλαδική μελέτη που εκπόνησε η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group ΑΕ.
Περισσότερα στοιχεία στο πλήρες Δελτίο Τύπου.

Περισσότερες Πληροφορίες:
Γραφείο Τύπου Oμίλου ICAP
Φρατζέσκα Σιδερή
Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου 2 |176 76 Καλλιθέα | T: 210 7200 495, 210 7200 000 | M: 6936 735143
F: 213 0173 495 | fsideri@icap.gr | pr@icap.gr | www.icap.gr

Πτωτικά κινείται, για έβδομη συνεχή χρονιά η αγορά των προϊόντων
βιοτεχνικής αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής
• Συνεχή μείωση καταγράφει την περίοδο 2010-2016, το μέγεθος αγοράς της βιοτεχνικής
αρτοποιίας – ζαχαροπλαστικής.
• Μείωση με μέσο ετήσιο ρυθμό της τάξης του 4% παρουσιάζει το μέγεθος αγοράς (σε αξία)
της βιοτεχνικής αρτοποιίας, ενώ ελαφρώς μεγαλύτερη είναι η μείωση για τις εταιρείες
ζαχαροπλαστικής την ίδια περίοδο (4,5% περίπου).
• Σταθεροποίηση της αγοράς προβλέπεται για το 2017 και ελαφρά ανάκαμψη για το 2018.

Στον κλάδο της βιοτεχνικής αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής δραστηριοποιείται
πληθώρα επιχειρήσεων, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων λειτουργεί μεμονωμένα
καταστήματα.
Η οικονομική κατάσταση της χώρας τα τελευταία έτη και η συμπίεση του εισοδήματος των
καταναλωτών επηρέασαν αρνητικά την εν λόγω αγορά από το 2010 και μετά.
Τα παραπάνω επισημαίνονται στην τελευταία Κλαδική Μελέτη που εκπονήθηκε από τη
Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group AE.
Κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση για τα προϊόντα της βιοτεχνικής
αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής είναι το μέγεθος του πληθυσμού της χώρας, η τιμή
πώλησης των προϊόντων σε συνδυασμό με το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών, οι
διατροφικές συνήθειες του αγοραστικού κοινού και βέβαια ο σύγχρονος τρόπος ζωής των
εργαζομένων.
Περισσότερα στοιχεία στο πλήρες Δελτίο Τύπου.
Περισσότερες Πληροφορίες:
Γραφείο Τύπου Oμίλου ICAP
Φρατζέσκα Σιδερή
Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου 2 |176 76 Καλλιθέα | T: 210 7200 495, 210 7200 000 | M: 6936 735143
F: 213 0173 495 | fsideri@icap.gr | pr@icap.gr | www.icap.gr

4η ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣTH ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ
AMBIENT-CONSTRUCTEXPO , (ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ,ΡΟΥΜΑΝΙΑ 08-11/03/2018)

Η Διεθνής Έκθεση δομικών υλικών CONSTRUCT EXPO 2018 οργανώνεται κάθε χρόνο στον
εκθεσιακό χώρο Romexpo στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας.
Σκοπός της έκθεσης είναι να καλύψει τις ανάγκες της ανερχόμενης αγοράς της Ρουμανίας,
αλλά και της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων. Σύμφωνα με στοιχεία των οργανωτών τα
εμπορικά αποτελέσματα των εκθετών του 2017 ήταν περισσότερο από ικανοποιητικά καθώς
το 85% ήταν απόλυτα ικανοποιημένοι από την συμμετοχή τους, ενώ το 82% θα
επαναλάβουν τη συμμετοχή τους .
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ
Δομικά υλικά, κατασκευές, τεχνολογία ύδρευσης άρδευσης και προστασίας του
περιβάλλοντος, τεχνολογία κλιματισμού (ψύξη – θέρμανση) κατοικιών και επαγγελματικών
χώρων, συστήματα καθαρισμού και συντήρησης, προϊόντα μεταλλουργίας και υαλουργίας,
μπάνια, κεραμικά, μάρμαρα και υλικά επεξεργασίας μαρμάρων .
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΛΕΤΣΗΣ
T.: +30 210 3355709
E.: o.koletsis@enterprisegreece.gov.gr
* ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 75 €/ τ.μ.πλέον Φ.Π.Α για εσωτερικό χώρο
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Υποβάλλετε ηλεκτρονικά την αίτηση σας Μέχρι 7 Δεκεμβρίου 2017
ΧΡHΣΙΜΑ LINKS www.constructexpo.ro

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

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

Σύμβουλος
Πληροφόρη
σης &
Βάσεων
Δεδομένων:
Δημόσιες
Σχέσεις:
Οικονομικά:

Κος Ρόμπολας Γεώργιος

Κος Ρόμπολας Γεώργιος
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

http://www.enterprise-hellas.gr/
Ιστοσελίδα:

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

