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Ενημερωτικό Δελτίο Οικονομικής  Επικαιρότητας 12 2013 .  

Τοσ Επιμελητηρίοσ Αιτωλοακαρνανίας 

 Antenna Enterprise Europe Network – Hellas  
 

 

ΘΔΜΑΣΑ  ΔΠΗΚΑΗΡΟΣΖΣΑ 
 

                                             
                            

Π Ρ Ο  Κ Λ Η  Η 
Σν Δπηκειεηήξην Αηησιναθαξλαλίαο ζαο πξνζθαιεί ζε ελεκεξσηηθή εθδήισζε ε νπνία 

ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε ζπλεξγαζία κε  ηε Γηαρεηξηζηηθή Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ θαη 

ηνλ Δ.Φ.Δ.Π.Α.Δ, κε ηα παξαθάησ ζέκαηα: 

1. Τπνζηήξημε ηεο αλάπηπμεο ηωλ κηθξνκεζαίωλ επηρεηξήζεωλ κέζω ηνπ 

πξνγξάκκαηνο  «Ελίζρπζε Μηθξνκεζαίωλ Επηρεηξήζεωλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο ηνκείο Μεηαπνίεζεο, Σνπξηζκνύ, Εκπνξίνπ –

Τπεξεζηώλ» 

θαη ηωλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ εξγαιείωλ ηνπ  ΕΠΑ κέζω ηεο  ΕΣΕΑΝ Α.Ε. 

 

Οκηιεηήο: O Πξόεδξνο θαη Γηεπζύλσλ ύκβνπινο ηεο ΔΣΔΑΝ ΑΔ  θ. Γεώξγηνο 

Γεξνληνύθνο 

 
 

2. Δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο πινπνίεζεο ηωλ εληαγκέλωλ,  αιιά θαη  

ηεο  

έληαμεο θαη ελίζρπζεο ηωλ δπλεηηθά εληαζζόκελωλ,  ζην πξόγξακκα 

«Ελίζρπζε ΜΜΕ Μεηαπνίεζεο – Σνπξηζκνύ – Εκπνξίνπ – Τπεξεζηώλ»  



(ΠΕΠ 2007-2013). 

 

Οκηιεηέο: Ο Γεληθόο Γηεπζπληήο ηνπ ΔΦΔΠΑΔ, θ. Αιέμαλδξνο Μαθξήο. 

                   Η Γηεπζύληξηα ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ, θα. Μάγδα 

Πεηξνπνύινπ.  

 

Η εθδήισζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηε Δεπηέξα 9 Δεθεκβξίνπ 2013 θαη ώξα 7κ.κ. 

ζηε ζπλεδξηαθή αίζνπζα ηνπ Επηκειεηεξίνπ Αηηωιναθαξλαλίαο 

(Παπαζηξάηνπ 53 & κύξλεο 1, Αγξίλην) 

 

Η εθδήισζε είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή γηα ηνπο επηρεηξεκαηίεο πξνθεηκέλνπ λα 

ελεκεξσζνύλ γηα ηνπο ηξόπνπο ρξεκαηνδόηεζήο ηνπο κέζσ ηεο ΔΣΔΑΝ Α.Δ., γη απηνύο 

ησλ νπνίσλ ηα επελδπηηθά ζρέδηα έρνπλ εληαρζεί ζην πξόγξακκα «Δλίζρπζε ΜΜΔ 

Μεηαπνίεζεο – Σνπξηζκνύ – Δκπνξίνπ – Τπεξεζηώλ» (ΠΔΠ 2007-2013), ηδηαίηεξα δε  

γηα ηνπο δπλεηηθά δηθαηνύρνπο επελδπηέο ηνπ παξαπάλσ πξνγξάκκαηνο. 

 

Παξαθαινύκε γηα ηελ ζπκκεηνρή ζαο . 

 
Ο Πξόεδξνο 

Παλαγηώηεο Α. Σζηρξηηδήο 

                           

 

 
 
 
 
 

Ζ Αλαπηπμηαθή χκπξαμε  

«Απαζρφιεζε θαη αλάπηπμε ζηελ Αηησιναθαξλαλία» 

 

ΠΡΟΚΑΛΔΗ 

ηνπο/ηηο ελδηαθεξφκελνπο/εο πνπ πιεξνχλ ηηο ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο (βι. ελφηεηα 4) 

γηα ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ζηηο δξάζεηο ελεκέξσζεο, θαηάξηηζεο, 

επηκφξθσζεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο. 

 

1. ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Η Πξάμε «Δλαιιαθηηθέο κνξθέο απαζρφιεζεο, απφ ηηο παξαδνζηαθέο ηερλνινγίεο 

ζηα λέα επαγγέικαηα» ζέηεη ζην επίθεληξν ηελ εμσζηξέθεηα ησλ ηνπηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη 

ηελ ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο. Πεξηιακβάλεη δξάζεηο ελεκέξσζεο, θαηάξηηζεο, 

επηκφξθσζεο, δηθηχσζεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο θαη ζηνρεχεη ζηελ πξνεηνηκαζία 

ησλ αλέξγσλ κε ηα θαηάιιεια εθφδηα γηα ηελ έληαμή ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο.  

Η ζεκαηηθή θαηεχζπλζε ηεο Πξάμεο αλαθέξεηαη ζηηο κεζφδνπο αλάπηπμεο εμσζηξέθεηαο, 

ηελ είζνδν ζε λέεο αγνξέο, ηελ θαηλνηνκία θαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο ζηε ιεηηνπξγία ησλ 

ηνπηθψλ επηρεηξήζεσλ. 

Η Πξάμε πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηεο Γξάζεο 7 «Σνπηθά ρέδηα γηα ηελ Απαζρφιεζε 

πξνζαξκνζκέλσλ ζηηο αλάγθεο ησλ Σνπηθψλ Αγνξψλ Δξγαζίαο» ηεο Καηεγνξίαο 

Παξέκβαζεο 1: «Δλεξγεηηθέο πνιηηηθέο απαζρφιεζεο» ηνπ Θεκαηηθνχ Άμνλα 

Πξνηεξαηφηεηαο 3: «Γηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ Απαζρφιεζε» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ». 

 

 



2. ΦΟΡΔΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ 

Η Πξάμε πινπνηείηαη απφ ηελ Αλαπηπμηαθή χκπξαμε (Α) «Απαζρφιεζε θαη αλάπηπμε 
ζηελ Αηησιναθαξλαλία», ε νπνία ζπζηάζεθε ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2013 απφ ηνπο παξαθάησ 
θνξείο: 

Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο EUROTEAM A.E. (σσντονιστής 
εταίρος) Πξάμε 

«Δλαιιαθηηθέο 
κνξθέο 
απαζρφιεζεο, 
απφ ηηο 
παξαδνζηαθέο 
ηερλνινγίεο 
ζηα λέα 
επαγγέικαηα» 

Δπηκειεηήξην Αηησιναθαξλαλίαο  

Data Research & Consulting - Α.Δ. Μειεηψλ θαη πκβνχισλ 

χιινγνο Υνηξνηξφθσλ Αηησιναθαξλαλίαο 

Γήκνο Θέξκνπ  

Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Διιάδαο  

Equal Society  

 

3. ΓΡΑΔΗ 

Γηα ηνπο αλέξγνπο πνπ ζα επηιεγνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ ην πξφγξακκα ζα 
πξαγκαηνπνηεζνχλ δξάζεηο: Καηάξηηζεο, επηκφξθσζεο, δηθηχσζεο, ζπκβνπιεπηηθήο, 
θ.α.  

 

4. ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

 

ηηο παξαπάλσ δξάζεηο έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο άλεξγνπο εγγεγξακκέλνπο ζηα Μεηξψα 

Αλεξγίαο ηνπ ΟΑΔΓ, θαζψο θαη απαζρνινχκελνπο ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα κε ρακειά 

αηνκηθά εηζνδήκαηα. Η Πξάμε αθνξά ζε 80 σθεινχκελνπο. 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηηο δξάζεηο ηνπ Έξγνπ έρνπλ νη ελδηαθεξφκελνη/εο πνπ πιεξνχλ 

αζξνηζηηθά ηηο θαησηέξσ πξνυπνζέζεηο:  

 λα είλαη άλεξγνη (εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα ηνπ ΟΑΔΓ). 

 ειηθηαθά λα είλαη άλσ ησλ 18 εηψλ  

 λα έρεη γίλεη εμαηνκηθεπκέλε παξέκβαζε θαη λα έρεη ζπληαρζεί Αηνκηθφ ρέδην Γξάζεο,  

 λα έρνπλ απνδεδεηγκέλα ελδηαθέξνλ γηα ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ θαη λα ζέινπλ λα 

κπνπλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο (θξίλεηαη απφ ην Αηνκηθφ ρέδην Γξάζεο, ηε ζπλέληεπμε θαη 

ηα ηεζη πξνζσπηθφηεηαο),  

ή 

 λα είλαη Αζθαιηζκέλνη ζηνλ ΟΓΑ, κε αηνκηθφ εηζφδεκα απφ γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο 3.000 € γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2011, ην δε αηνκηθφ πξαγκαηηθφ, ή 

αληηθεηκεληθφ εηζφδεκά ηνπο απφ ηηο ινηπέο πεγέο δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 

9.000,00€. Δπηζεκαίλεηαη φηη δελ πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ αλά θαηεγνξία ηα φξηα ηνπ 

εηζνδήκαηνο. 

 

ηα θξηηήξηα επηινγήο ζα ιεθζεί ππφςε ε επηζπκία θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ ππνςεθίσλ γηα 

έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Σα παξαπάλσ ζα αμηνινγεζνχλ βάζε πξνζσπηθήο 

ζπλέληεπμεο απφ ηελ Δπηηξνπή Δπηινγήο ηεο Α θαη ζπκπιήξσζεο ηεζη ελδηαθεξφλησλ. 

 

5. ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΑΗΣΖΔΩΝ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα πξνκεζεχνληαη ηνλ νδεγφ ελεκέξσζεο γηα ηηο δξάζεηο ηεο 
Πξάμεο, ηηο αλαιπηηθέο πξνυπνζέζεηο θαζψο θαη ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο απφ: 

 Σν Γξαθείν Δλεκέξσζεο | Δπηκειεηήξην Αηησιναθαξλαλίαο | T: 2641074503 | 

Παπαζηξάηνπ θαη κχξλεο 1  | Αγξίλην | www.epimetol.gr. 

 Σνλ ζπληνληζηή εηαίξν ηεο Αλαπηπμηαθήο χκπξαμεο | EUROTEAM KEK | T: 

2641025019 | Αλαπαχζεσο 14  | Αγξίλην | www.euroteamkek.gr. 



Σν Γξαθείν Δλεκέξσζεο (info-desk) εμππεξεηεί ηνπο ελδηαθεξφκελνπο γηα πιεξνθνξίεο, 

αηηήζεηο θαη ηα ζρεηηθά κε ηελ εθδήισζε ελδηαθέξνληνο έληππα (νδεγφο, εξσηεκαηνιφγην, 

αλαθνηλψζεηο) θαζεκεξηλά 10.00 – 13.30.  

 

6. ΠΡΟΘΔΜΗΔ ΚΑΗ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΗΣΖΔΩΝ 

Οη ελδηαθεξφκελνη/εο κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε ζπκκεηνρήο απηνπξνζψπσο, ή κέζσ 

εμνπζηνδνηεκέλνπ πξνζψπνπ (απαηηείηαη ζεσξεκέλε απφ δεκφζηα αξρή σο πξνο ην γλήζην 

ηεο ππνγξαθήο εμνπζηνδφηεζε) ή κε ππεξεζία ηαρπκεηαθνξψλ ή ηαρπδξνκηθψο κε 

ζπζηεκέλε επηζηνιή. Οη αηηήζεηο γίλνληαη δεθηέο απφ ην Γξαθείν Δλεκέξσζεο 

θαζεκεξηλά απφ 29/11/2013 έσο 20/12/2013, ψξεο: 10:00-13:30. 

Πξνζνρή: ε πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο, ε εκεξνκελία ζθξαγίδαο ηνπ 

ηαρπδξνκείνπ δε ιακβάλεηαη ππφςε. Όζεο αηηήζεηο ππνβιεζνχλ ηαρπδξνκηθά, ζα 

ζεσξεζνχλ εκπξφζεζκεο κφλν αλ παξαιεθζνχλ θαη πξσηνθνιιεζνχλ κέρξη ηελ σο άλσ 

εκέξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηνπο. 

 

ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΤΜΠΡΑΞΖ «ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖΝ 
ΑΗΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΗΑ» 

ΓΡΑΦΔΗΟ ΔΝΖΜΔΡΩΖ – ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ 
ΑΗΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΗΑ 

ΤΝΣΟΝΗΣΖ ΔΣΑΗΡΟ – EUROTEAM 
KEK 

Παπαζηξάηνπ θαη κχξλεο 1 , 30100 Αγξίλην Αλαπαχζεσο 14, 30100, Αγξίλην 

Σ: 2641074503 Σ: 2641025019 

M: contact@epimetol.gr M: agrinio@euroteamkek.gr 

 
 

 

Παξνπζίαζε ηνπ  Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

ζην Δπηκειεηήξην Αηησιναθαξλαλίαο 

 

ηελ ζπλεδξηαθή αίζνπζα ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Αηησιναθαξλαλίαο παξνπζηάζηεθε ην Δζληθφ 

χζηεκα  Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ. Μηα πξαγκαηηθή θαηλνηνκία,  ζχκθσλα κε 

ηελ νπνία νπνηνδήπνηε αγαζφ, ππεξεζία ή έξγν, ρξεηάδεηαη ην ειιεληθφ θξάηνο ζε φιεο ηηο 

βαζκίδεο ηνπ (επξχηεξνο ή ζηελφηεξνο δεκφζηνο ηνκέαο) θαη  μεπεξλά ηα 1.000 επξψ, ζα 

δηεθδηθείηαη κέζσ κηα ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο πνπ ιέγεηαη Δζληθφ χζηεκα Ηιεθηξνληθψλ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ.  

Γηα φιεο ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο πάλσ απφ ην πνζφ απηφ, ζα γίλεηαη ειεθηξνληθή ππνβνιή 

πξφηαζεο θαη-φπσο ζπκβαίλεη ζηνλ ππφινηπν θφζκν-ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ηα πηζηνπνηεηηθά 

ζα αλαδεηνχληαη απηεπάγγειηα.  Η θαηλνηνκία ρσξίδεηαη ζε έλα Μεηξψν πνπ ήδε 

δεκηνπξγείηε θαη ζε κηα εχρξεζηε δηαδηθηπαθή Πιαηθφξκα,  κέζσ ηεο νπνίαο θάζε ηδηψηεο ζα 

κπνξεί λα καζαίλεη πνην θνκκάηη ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ δεηά νηηδήπνηε. 

Σελ παξνπζίαζε ηεο θαηλνηνκίαο έθαλε ν Γεληθφο Γξακκαηέαο Δκπνξίνπ θ. ηέθαλνο 

Κνκλελφο θαη ν ππεχζπλνο ηνπ φινπ project θ. Απφζηνινο Φξαληδέζθνο, ελψ ηνπο 

πξνιφγηζε ν Πξφεδξνο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Αηησιναθαξλαλίαο θ. Παλαγηψηεο 

Σζηρξηηδήο. Ο θ. Σζηρξηηδήο έθαλε ιφγν γηα θάηη πνπ έπξεπε απφ πνιιά ρξφληα λα έρεη 

εθαξκνζηεί αιιά, έζησ θαη ηψξα, ζα πξνζθέξεη ηα κέγηζηα ζην κείδνλ ζέκα ηεο δηαθάλεηαο 

θαη ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο γξαθεηνθξαηίαο πνπ θαηαδπλαζηεχεη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα. 

Όπσο εμήγεζε ν θ. Κνκλελφο, ζε έλα Κεληξηθφ Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν ν ελδηαθεξφκελνο, 

αιιά θαη ν ειεγθηήο, ζα καζαίλεη πνην πξφζσπν ζέιεη λα κεηάζρεη ζε κηα ηέηνηα δηαδηθαζία 

πξηλ αθφκα πξνθεξπρζεί! Σν ζχζηεκα, αθνχ θαζπζηέξεζε ε δεκνπξάηεζή ηνπ θαηά 5 

ρξφληα, έθηαζε ζήκεξα λα ζεσξείηαη ην θαιχηεξν θαη πην εχθνια εθαξκφζηκν ζηνλ θφζκν, 

παξφηη κέρξη ην 2010 ε Διιάδα ήηαλ ε κφλε ρψξα πνπ δελ είρε εθαξκφζεη Ηιεθηξνληθέο 

Γεκφζηεο πκβάζεηο,  φπσο ήηαλ ν ζρεδηαζκφο απφ ην 2000. 

ηε ιεπηνκεξή παξνπζίαζε πνπ έγηλε ζην θνηλφ, ην νπνίν γέκηζε ηελ ζπλεδξηαθή αίζνπζα 

ηνπ Δπηκειεηεξίνπ, παξνπζηάζηεθαλ φιεο νη πηπρέο ηεο πξσηνπνξηαθήο πιαηθφξκαο πνπ 



ήδε έρεη 50.000 εγγξαθέο ην κήλα ελψ ππνινγίδεηαη φηη ξίρλεη ην θφζηνο ζπκκεηνρήο ζε έλα 

δεκφζην δηαγσληζκφ πάλσ απφ 15%.  Αθνξά ζε 2000 θνξείο απφ ην επξχηεξν δεκφζην θαη 

φιεο ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο πνπ κπνξεί λα είλαη απφ έλαλ Γήκν κέρξη έλα θαξάβη ηνπ 

πνιεκηθνχ λαπηηθνχ. 

 
 

Πξνψζεζε πξντφλησλ ηεο Αηησιναθαξλαλίαο ζηηο Αζηαηηθέο αγνξέο 

 

Η Βνπιεπηήο Αηησι/λίαο ηεο Γεκνθξαηηθήο Αξηζηεξάο Νίθε Φνχληα, κε ηελ ηδηφηεηά ηεο σο 

κέινο ησλ Κνηλνβνπιεπηηθψλ Οκάδσλ Φηιίαο Διιάδαο-Ν. Κνξέαο θαη Διιάδαο-Ιαπσλίαο, ζα 

ηαμηδέςεη ζηηο δχν αζηαηηθέο πξσηεχνπζεο, ενχι θαη Σφθην, παξνπζία ηνπ Πξνέδξνπ ηεο 

Γεκνθξαηίαο Κάξνινπ Παπνχιηα ζηνλ πξψην πξννξηζκφ. Θα πξαγκαηνπνηήζεη 

ζπλαληήζεηο ζηα Κνηλνβνχιηα ησλ δχν ρσξψλ κε βνπιεπηέο, κε ηνπο Πξέζβεηο, αιιά θαη κε 

ηνπηθά επηκειεηήξηα θαη επηρεηξεκαηίεο, ψζηε λα πξνσζήζεη πξντφληα ηνπ Ννκνχ 

Αηησιναθαξλαλίαο, παξάιιεια κε ηηο γεληθφηεξεο δηκεξείο ζρέζεηο θαη ηηο ελδερφκελεο 

ζπκθσλίεο.  

Δπηδηψθνληαο ην κέγηζην δπλαηφ φθεινο γηα ηνλ Σφπν καο απφ ηηο ζπλαληήζεηο, ζε 

ζπλεξγαζία κε ην Δπηκειεηήξην Αηησιναθαξλαλίαο θαη ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο 

Διιάδαο, επηιέρζεθαλ εκβιεκαηηθά ηνπηθά πξντφληα, πνπ αλαδεηθλχνπλ ηνλ ηδηαίηεξν 

ραξαθηήξα ηνπ Ννκνχ καο θαη ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηά ηνπ, απηά πνπ αθνξνχλ ζηνλ 

πξσηνγελή ηνκέα. Πξντφληα εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο, πνπ κπνξνχλ λα θζάζνπλ ζηηο 

αλεπηπγκέλεο θαη αλαπηπζζφκελεο αζηαηηθέο αγνξέο θαη λα εληζρχζνπλ ηελ εμαγσγηθή καο 

δπλαηφηεηα.  

Σν παξζέλν καο ειαηφιαδν θαη νη εμαηξεηηθέο ειηέο, ην παηέ ειηάο, ην κνλαδηθήο πθήο θαη 

πνηφηεηαο αιάηη ησλ αιπθψλ Μεζνινγγίνπ θαη ην δηεζλνχο θήκεο απγνηάξαρν Μεζνινγγίνπ, 

φζπξηα ληειηθαηέζελ, ζα ηαμηδέςνπλ ζηελ Αζηαηηθή ήπεηξν, ψζηε λα δηεπξπλζνχλ νη 

εμαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ Αηησιναθαξλάλσλ παξαγσγψλ.  

Οη αζηαηηθέο αγνξέο, νη νπνίεο εμαηηίαο ηεο δπλακηθφηεηάο ηνπο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα 

απμήζνπλ ζεκαληηθά ηα πξντφληα ηα νπνία εηζάγνπλ, ζα δνθηκάζνπλ ηα δψξα ηεο 

Αηησιναθαξλαληθήο γεο θαη ζάιαζζαο, αλαθαιχπηνληαο λέεο γεχζεηο.  

Δθηφο απφ ηα πξνθαλή νθέιε πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ αλάδεημε ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ 

θαη θαη’ επέθηαζε ηνπ ηφπνπ καο, καθξνπξφζεζκα ζα εληζρπζεί ε ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα, 

αιιά θαη ην εηζφδεκα ησλ παξαγσγψλ, ζε απηή ηελ ηφζν δχζθνιε νηθνλνκηθή ζπγθπξία. 

 

Νέα πξνθήξπμε χςνπο 100 Δθ € ζην κέηξν 123 Α Μεηαπνίεζεο Γεσξγηθψλ Πξντφλησλ. 

 «ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΜΠΑΛΣΑΣΕΖ» 

Τπεγξάθε απφ ηνλ Τπνπξγφ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ θαη εζηάιε πξνο 

δεκνζίεπζε ζην Δζληθφ Σππνγξαθείν ε λέα Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΚΤΑ) ε νπνία ζα 

δηέπεη ην Μέηξν 123Α «Αχμεζε ηεο αμίαο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ» ηνπ ΠΑΑ 2007-

2013  πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 

θαη ην Διιεληθφ Γεκφζην. Σν Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ αληαπνθξίλεηαη 

ζην εληππσζηαθά απμεκέλν επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ απφ παξαγσγνχο θαη κεηαπνηεηέο γηα 

επελδχζεηο ζηε κεηαπνίεζε ηξνθίκσλ, κέζσ ηεο νπζηαζηηθήο απινπνίεζεο ηεο λέαο ΚΤΑ ζε 

πνιιά ζεκεία φπσο: 

 γηα ηελ ίδηα ζπκκεηνρή αξθεί αλαθνξά, ρσξίο ηεθκεξίσζε κε αληίζηνηρε πξνζθφκηζε 

απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ, 

 ε ελεξγνπνίεζε ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ εξγαιείνπ ηνπ ΔΣΔΑΝ – ΣΑΔ (Σακείν Αγξνηηθήο 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο), 



 ε δπλαηφηεηα λα ππνβάινπλ αηηήζεηο ελίζρπζεο θαη νη θνξείο πνπ έρνπλ εγθξηζεί ζηα 

πιαίζηα πξνεγνχκελσλ πξνθεξχμεσλ ηνπ Μέηξνπ, γηα δηαθνξεηηθφ θπζηθφ 

αληηθείκελν, 

 ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο αηηήζεσλ ζε πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο ηνκέα γηα ηελ ίδηα ή 

δηαθνξεηηθή πεξηνρή, ζηα πιαίζηα εληαίαο κειέηεο,  

 ε δπλαηφηεηα  κεηαπνίεζεο θαη εκπνξίαο πξντφλησλ απφ Υψξεο εθηφο ηεο Δ.Δ., ζηηο 

πεξηπηψζεηο πξντφλησλ πνπ δελ παξάγνληαη ζε απηέο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

παξαγσγή βειηηζηνπνηεκέλνπ ηειηθνχ πξντφληνο ζπλνιηθά ή κεκνλσκέλα θαη κέρξη 

πνζνζηνχ 20% ηεο ζπλνιηθήο πξνηεηλφκελεο επεμεξγαζίαο πξψησλ πιψλ, 

 ε δηάζεζε ηνπ 20% ησλ πφξσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα επελδχζεηο απφ 5.000.000 – 

10.000.000 επξψ λα πξαγκαηνπνηείηαη εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο θαη ζε 

αληίζεηε πεξίπησζε λα δηαηεζνχλ ζηηο ινηπέο θαηεγνξίεο, 

 εμαηξέζεθε ε ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ ζε έληππε κνξθή ζηηο ζπλαξκφδηεο ππεξεζίεο 

ηνπ ΤπΑΑΣ θαη ησλ Πεξηθεξεηψλ ηεο Υψξαο,  

 πξνβιέπεηαη ε ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ κε ηε δηαδηθαζία λα θαζνξηζηεί κε 

Τ.Α., 

 ζηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα πνπ ζα ζπλνδεχνπλ ηελ αίηεζε θαη φζνλ αθνξά ζηελ 

κίζζσζε αθηλήηνπ πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα κίζζσζεο νηθνπέδσλ θαη 

εγθαηαζηάζεσλ κε ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ ππφ ηελ πξνυπφζεζε πξνζθφκηζεο 

ζπκβνιαηνγξαθηθήο πξάμεο θαη πηζηνπνηεηηθνχ κεηαγξαθήο κε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

ππνβάιινληαη πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί ε απφθαζε έληαμεο, 

 ζηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα πνπ ζα ζπλνδεχνπλ ηελ αίηεζε θαη φζνλ αθνξά ηηο 

ππεχζπλεο δειψζεηο απηέο λα πεξηνξηζηνχλ ζε κία, 

 δπλαηφηεηα ειέγρνπ πιεξφηεηαο κε πξνζεζκία 15 εκεξψλ γηα ηελ ππνβνιή ησλ 

ηπρφλ ειιεηπφλησλ δηθαηνινγεηηθψλ, 

 πεξηνξηζκφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ππνβνιήο ηεο πξψηεο αίηεζεο πιεξσκήο απφ 

ηνπο 12 ζηνπο 8 κήλεο, ρσξίο δπλαηφηεηα παξάηαζεο, ηφζν ηεο πξψηεο αίηεζεο 

πιεξσκήο φζν θαη ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο εθηέιεζεο, 

 δπλαηφηεηα ρξήζεο εμσηεξηθψλ πηζηνπνηεκέλσλ αμηνινγεηψλ γηα ηελ επηηάρπλζε ηεο 

απνξξφθεζεο ησλ θνηλνηηθψλ πφξσλ, 

 δπλαηφηεηα ρνξήγεζεο πξνθαηαβνιήο ηεο δεκφζηαο δαπάλεο, φπσο πξνβιέπεηαη 

ζηνλ Καλνληζκφ. 

Η ΚΤΑ αθνξά ηελ ελίζρπζε επελδχζεσλ ζηε κεηαπνίεζε θαη εκπνξία γεσξγηθψλ 

πξντφλησλ ζηνπο ηνκείο θξέαηνο, γάιαθηνο, απγψλ – πνπιεξηθψλ, κειηνχ, δηαθφξσλ δψσλ, 

δεκεηξηαθψλ, ειαηνχρσλ πξντφλησλ, νίλνπ, νπσξνθεπεπηηθψλ, αλζέσλ, δσνηξνθψλ, 

ζπφξσλ θαη πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ, θαξκαθεπηηθψλ θαη αξσκαηηθψλ θπηψλ.  

χκθσλα κε φζα νξίδεη ε λέα ΚΤΑ, ζα εθδνζεί ζχληνκα ε 3ε Πξφζθιεζε ηνπ Μέηξνπ 123Α ν 

πξνυπνινγηζκφο ηεο νπνίαο ζα αλέξρεηαη πεξίπνπ ζηα 100.000.000,00 € θαη δηθαηνχρνη νη 

πνιχ κηθξέο, κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο θαηά ηε ζχζηαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 

2003/361/Δ.Κ θαζψο θαη επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχλ ιηγφηεξνπο απφ 750 ππαιιήινπο ή 

έρνπλ θχθιν εξγαζηψλ κηθξφηεξν ησλ 200 εθαη. επξψ. 

 

 

 

 

 



Πηινηηθφ Πξφγξακκα  Βειηίσζεο Διαηψλσλ Γήκνπ Αγξηλίνπ κε Οξζνινγηθή Αγσγή 

Λίπαλζεο βάζεη Δδαθνινγηθψλ Αλαιχζεσλ θαη Φπιινδηαγλσζηηθήο. 

 

«Πξφγξακκα Δδαθνινγηθψλ Αλαιχζεσλ θαη Φπιινδηαγλσζηηθεο Διηάο» 

 

Tν Σκήκα Αγξνηηθήο Παξαγσγήο ηνπ Γήκνπ Αγξηλίνπ αλαθνηλψλεη φηη:  

 

Ο Γήκνο Αγξηλίνπ ζε ζπλεξγαζία κε ην Ιλζηηηνχην Διηάο θαη Τπνηξνπηθψλ Φπηψλ Υαλίσλ – 

ΔΛΓΟ ΓΗΜΗΣΡΑ (πξψελ ΔΘ.Ι.Α.Γ.Δ.), ζα εθαξκφζεη πξφγξακκα αλάιπζεο εδαθψλ θαη 

θπιινδηαγλσζηηθήο ζε ειαηψλεο ηνπ Γήκνπ Αγξηλίνπ. 

 

θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε δσξεάλ παξνρή νδεγηψλ ιίπαλζεο πξνο ηνπο αγξφηεο, 

κεηά απφ εδαθνινγηθή κειέηε ησλ αγξνηεκαρίσλ θαζψο θαη θπιινδηαγλσζηηθή, κε ζηφρν ηε 

κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο, βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ, αιιά θαη ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηελ αιφγηζηε ρξήζε ιηπαζκάησλ. ην πξφγξακκα 

κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ειαηψλεο πνπ βξίζθνληαη ζην Γήκν Αγξηλίνπ. Η έληαμε ηνπ ειαηψλα 

ζην πξφγξακκα ζα εμαξηεζεί απφ ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ αηηήζεσλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ.   

 

Οη ελδηαθεξφκελνη παξαγσγνί ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπλ αίηεζε ζπκκεηνρήο ζην 

πξφγξακκα κε ηνλ αληίζηνηρν πίλαθα κε ην πξνο έληαμε ειαηψλα θαη λα ηελ ππνβάινπλ ζην 

Σκήκα Αγξνηηθήο Παξαγσγήο έσο θαη Σεηάξηε 4/12/13. Η ππνβνιή ηεο αίηεζεο κπνξεί λα 

γίλεη κε Fax (26410-59356) ή ειεθηξνληθά ζην email ηεο Γ/λζε Αγξνηηθήο Σνπηθήο 

Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο dtoa@agrinio.gr Γηα ηνλ Πίλαθα κε ηνλ πξνο έληαμε ειαηψλα, 

Πιεξνθνξίεο:  Βαζηιηθή Καξαπαπά,  Σκήκα Αγξνηηθήο Παξαγσγήο, 26413-63456, -452, -

454. 

 
 

Διιεληθφ Βξαβείν Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο:                                                                           

Ξεθίλεζε ε ππνβνιή γηα ηελ βξάβεπζε ηνπ 2014 

 

Σν "Διιεληθφ Βξαβείν Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο" αλαθνίλσζε ηελ έλαξμε ηεο ππνβνιήο αηηήζεσλ 
γηα ην πξφγξακκα βξάβεπζεο γηα ην έηνο 2014. 

Ο δηαρεηξηδφκελνο απφ ηνλ Όκηιν Libra – γηα ινγαξηαζκφ ηεο Διιεληθήο Πξσηνβνπιίαο – 
ζεζκφο ηνπ Διιεληθνχ Βξαβείνπ Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο μεθίλεζε ην 2012 θαη έρεη σο ζηφρν ηελ 
ηφλσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πλεχκαηνο θαη ηε ζηήξημε ησλ πιένλ ππνζρφκελσλ λέσλ 
επηρεηξήζεσλ ηεο Διιάδαο. Σν Διιεληθφ Βξαβείν Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο απεπζχλεηαη ηφζν ζε 
έκπεηξνπο φζν θαη ζε λένπο επηρεηξεκαηίεο ζηε Διιάδα, ησλ νπνίσλ ηα επηρεηξεκαηηθά 
ζρέδηα ραξαθηεξίδνληαη απφ θαηλνηνκία, πξννπηηθή δεκηνπξγίαο ζέζεσλ εξγαζίαο, 
ρξεκαηννηθνλνκηθή πεηζαξρία θαη βησζηκφηεηα. 

Διιεληθφ Βξαβείν Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο: 250 ζέζεηο εξγαζίαο θαη 1,7 εθαη. επξψ ηδίξν 
δεκηνπξγνχλ νη ληθεηέο ηνπ 2013 
 
Κάζε ρξφλν, έλαο έσο πέληε ληθεηέο ζα βξαβεχνληαη κε ηνπο πφξνπο πνπ απαηηνχληαη γηα 
ηελ πινπνίεζε κηαο λέαο επηρεηξεκαηηθήο ηδέαο: ρξεκαηνδφηεζε, ππεξεζίεο ππνζηήξημεο θαη 
ζπκβνπιεπηηθή θαζνδήγεζε απφ έλαλ πνιχπεηξν ζχκβνπιν επηρεηξήζεσλ-κέληνξα. 

Σν ζπλνιηθφ πνζφ ρξεκαηνδφηεζεο πνπ ζα δνζεί ζηνπο ληθεηέο ηνπ Βξαβείνπ ζα είλαη 
πεξίπνπ 700.000 επξψ, κεηά θαη ηελ πνιχηηκε ζπλεηζθνξά λέσλ ππνζηεξηθηψλ ηνπ. 

mailto:dtoa@agrinio.gr
http://www.hellenicaward.com/
http://www.emea.gr/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%b2%cf%81%ce%b1%ce%b2%ce%b5%ce%af%ce%bf-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84/381080
http://www.emea.gr/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%b2%cf%81%ce%b1%ce%b2%ce%b5%ce%af%ce%bf-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84/381080


Αηηήζεηο ζπκκεηνρήο γίλνληαη πιένλ δεθηέο γηα ην Διιεληθφ Βξαβείν Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο 
2014 κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Βξαβείνπ ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 
www.hellenicaward.com. 

Η εκεξνκελία ιήμεο ησλ εγγξαθψλ είλαη ε 1ε Μαξηίνπ 2014 θαη ηα νλφκαηα ησλ θηλαιίζη ζα 
αλαθνηλσζνχλ δεκνζίσο ηνλ Απξίιην ηνπ 2014. Οη ληθεηέο ζα αλαδεηρζνχλ θαη ζα 
βξαβεπζνχλ ηνλ Μάην ηνπ 2014. 
 
Αίηεζε κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ: 
- άηνκα πνπ έρνπλ κία επηρεηξεκαηηθή ηδέα, αθφκε θαη αλ δε δηαζέηνπλ πξνεγνχκελε 
επηρεηξεκαηηθή εκπεηξία, 
- νκάδεο πξνζψπσλ, αθφκε θαη αλ δελ έρνπλ ζπζηήζεη εκπνξηθή εηαηξεία, θαη 
- πθηζηάκελεο ηδησηηθέο -κε εηζεγκέλεο- εηαηξείεο νη νπνίεο είλαη ζε ζέζε λα απνδείμνπλ φηη 
δηαζέηνπλ θαηλνηφκν επηρεηξεκαηηθή ηδέα πνπ δελ απνξξέεη επζέσο απφ ηε βαζηθή ηνπο 
δξαζηεξηφηεηα θαη δελ κπνξεί λα ρξεκαηνδνηεζεί επαξθψο απφ ηδίνπο πφξνπο. 
 
Πξνυπφζεζε ηεο βξάβεπζεο είλαη νη δηαγσληδφκελνη λα έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζηελ Διιάδα θαη 
λα είλαη ζε ζέζε λα απνδείμνπλ φηη νη ίδηνη θαη ε εηαηξεία πνπ ζα εθπξνζσπήζνπλ ζα 
δξαζηεξηνπνηεζνχλ κε έδξα ηελ Διιάδα. Δπηπξφζζεηα, απαηηείηαη  ηα βαζηθά ζηειέρε ηεο 
λέαο επηρείξεζεο (φρη ππνρξεσηηθά φινη νη εξγαδφκελνη) λα εξγάδνληαη ζηελ Διιάδα. 
 
Σν Διιεληθφ Βξαβείν Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ζεζκνζεηήζεθε ην 2012 κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε 
έκπεηξσλ ή λέσλ επηρεηξεκαηηψλ ζηελ πξνζπάζεηα πινπνίεζεο λέσλ επηρεηξεκαηηθψλ ηδεψλ 
κε ηελ παξνρή ρξεκαηνδφηεζεο, ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο αιιά θαη θαζνδήγεζεο. Ο Όκηινο 
Libra έρεη δεζκεπζεί γηα πάλσ απφ 5 εθαηνκκχξηα επξψ πξνο ην Διιεληθφ Βξαβείν 
Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο πνπ ζα βνεζήζεη ηνπο Έιιελεο επηρεηξεκαηίεο λα επελδχζνπλ ζηνλ 
ηφπν ηνπο θαη λα σζήζνπλ ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Διιάδαο. 

Μεηαμχ άιισλ ππνζηεξηθηψλ ηνπ ζεζκνχ είλαη ε εηαηξεία επελδχζεσλ θαη αλάπηπμεο 
αθηλήησλ Jalouise Pty Ltd απφ ηελ Απζηξαιία, ε νπνία ζπκκεηέρεη κε 500.000 δνιάξηα ΗΠΑ 
ζην πξφγξακκα ηνπ Βξαβείνπ. 

 

Γψδεθα έξγα ειιεληθνχ ελδηαθέξνληνο εληάρζεθαλ ζηα Έξγα Κνηλνχ Δλδηαθέξνληνο 

ηεο Δ.Δ. 

Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ηνλ θαηάινγν ησλ Έξγσλ Κνηλνχ Δλδηαθέξνληνο (PCIs). χκθσλα 

κε ηελ αλαθνίλσζε ηεο ΔΔ ε δεκηνπξγία ζχγρξνλσλ ππνδνκψλ κε επαξθείο δηαζπλδέζεηο 

θαη αμηφπηζηα δίθηπα έρεη θαζνξηζηηθή ζεκαζία γηα κηα νινθιεξσκέλε αγνξά ελέξγεηαο φπνπ 

νη θαηαλαισηέο ζα έρνπλ ηηο θαιχηεξεο ππεξεζίεο ζηελ θαιχηεξε ηηκή. 

Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή αλαθνίλσζε γχξσ ζηα 250 έξγα ππνδνκήο θαίξηαο ζεκαζίαο γηα ηνλ 

ηνκέα ηεο ελέξγεηαο. Πξφθεηηαη γηα «έξγα θνηλνχ ελδηαθέξνληνο» γηα ηα νπνία ζα 

πξνβιέπνληαη ηαρείεο δηαδηθαζίεο αδεηνδφηεζεο θαη επλντθφηεξεο ξπζκίζεηο, θαζψο θαη 

δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηνλ ρξεκαηνδνηηθφ κεραληζκφ «πλδένληαο ηελ Δπξψπε», ζην 

πιαίζην ηνπ νπνίνπ έρνπλ δεζκεπζεί 5,85 δηζ. επξψ γηα δηεπξσπατθέο ελεξγεηαθέο ππνδνκέο 

ηελ πεξίνδν 2014-20. Έηζη ζα επηηεπρζεί ε ηαρχηεξε πινπνίεζε ησλ έξγσλ θαη ε 

πξνζέιθπζε επελδπηψλ. Όηαλ πεξαησζνχλ, ηα έξγα απηά ζα βνεζήζνπλ ηα θξάηε κέιε λα 

νινθιεξψζνπλ ηηο ελεξγεηαθέο ηνπο αγνξέο θαη λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηηο πεγέο ελέξγεηαο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ, ελψ νξηζκέλα θξάηε κέιε ζα κπνξέζνπλ λα βγνπλ απφ ηελ ελεξγεηαθή ηνπο 

απνκφλσζε. Σα έξγα ζα νδεγήζνπλ επίζεο ζε κεγαιχηεξε ρξήζε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ 

ελέξγεηαο θαη, θαηά ζπλέπεηα, ζε κείσζε ησλ εθπνκπψλ CO2. 

Η Διιάδα πέηπρε λα εληάμεη 12 ζπλνιηθά έξγα θπζηθνχ αεξίνπ θαη ειεθηξηζκνχ, έπεηηα απφ 

ζεηξά ηερληθψλ ζπλαληήζεσλ εκπεηξνγλσκφλσλ ησλ αξκνδίσλ θνξέσλ θαη ζπζηεκαηηθψλ 

επαθψλ ηνπ ΤΠΔΚΑ κε ηελ Δπηηξνπή θαη ηα εκπιεθφκελα θξάηε-κέιε. 

Η ζρεηηθή θαη' εμνπζηνδφηεζε πξάμε αλακέλεηαη λα πηνζεηεζεί ζηε ζπλέρεηα απφ ην 

πκβνχιην. Καηά ηνλ Καλνληζκφ 347/2013, σο Έξγν Κνηλνχ Δλδηαθέξνληνο ζεσξείηαη θάζε 
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έξγν απαξαίηεην γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δηαδξφκσλ θαη δσλψλ ελεξγεηαθψλ ππνδνκψλ 

πξνηεξαηφηεηαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ο Καλνληζκφο νξίδεη εηδηθά θξηηήξηα γηα ην 

ραξαθηεξηζκφ ελφο έξγνπ σο PCI, φπσο γηα παξάδεηγκα ν δηαζπλνξηαθφο αληίθηππνο ηνπ 

έξγνπ. 

Σα Έξγα Κνηλνχ Δλδηαθέξνληνο δηαζθαιίδνπλ ηαρχηεξε αδεηνδνηηθή δηαδηθαζία θαη θαηά 

ζπλέπεηα πηζαλή επθνιφηεξε πξφζβαζε ζε ηδησηηθή ρξεκαηνδφηεζε, ζχκθσλα πάληα κε ηελ 

πάγηα πξαθηηθή θαη εθηίκεζε ησλ αγνξψλ. Δπηπιένλ, ηα Έξγα Κνηλνχ Δλδηαθέξνληνο πνπ 

εκπίπηνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο ηνπ Καλνληζκνχ, είλαη επηιέμηκα γηα κεξηθή 

ρξεκαηνδνηηθή ζπλδξνκή απφ ηελ Έλσζε ππφ ηε κνξθή επηρνξεγήζεσλ γηα κειέηεο. 

Αθνινπζεί θαηάινγνο ησλ έξγσλ ειιεληθνχ ελδηαθέξνληνο πνπ ραξαθηεξίζηεθαλ σο Έξγα 

Κνηλνχ Δλδηαθέξνληνο: 

 Γηάδξνκνη πξνηεξαηφηεηαο πνπ αθνξνχλ ζηελ Ζιεθηξηθή Δλέξγεηα · 

NSI East Electricity (Γηαζπλδέζεηο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο Βνξξά- Νφηνπ ζηελ 

θεληξναλαηνιηθή θαη λνηηναλαηνιηθή Δπξψπε). 

i) Γηαζχλδεζε Ιζξαήι - Κχπξνπ - Διιάδαο κεηαμχ Hadera (Ιζξαήι) θαη πεξηνρήο Αηηηθήο, 

γλσζηή σο Euro Asia Interconnector. 

ii) Γηαζχλδεζε κεηαμχ Maritsa East 1 (Bνπιγαξία) θαη Νέαο άληα (Eιιάδα). 

iii) Τδξνειεθηξηθφ αληιεζηνηακίεπζεο (hydro- pumped storage) ζηελ Ακθηινρία. 

 Γηάδξνκνη πξνηεξαηφηεηαο πνπ αθνξνχλ ζην Αέξην 

· NSI East Gas (Γηαζπλδέζεηο αεξίνπ Βνξξά- Νφηνπ ζηελ θεληξναλαηνιηθή θαη 

λνηηναλαηνιηθή Δπξψπε) i) IGB: Γηαζπλδεηήξηνο αγσγφο Διιάδαο-Βνπιγαξίαο κεηαμχ 

Κνκνηελήο θαη Stara Zagora (BG). 

ii) Πισηφο ηαζκφο απνζήθεπζεο θαη επαλαεξηνπνίεζεο Τγξνπνηεκέλνπ Φπζηθνχ Αεξίνπ - 

INGS LNG Greece. 

iii) Πισηφο ηαζκφο απνζήθεπζεο θαη επαλαεξηνπνίεζεο Τγξνπνηεκέλνπ Φπζηθνχ Αεξίνπ - 

Aegean LNG import terminal. 

εκεηψλεηαη φηη απφ ηα αλσηέξσ δχν έξγα ππεξάθηησλ ηεξκαηηθψλ ζηαζκψλ απνζήθεπζεο 

θαη επαλαεξηνπνίεζεο πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ (ηη θαη ηηη) έλα κφλν εμ απηψλ 

πξνβιέπεηαη φηη ζα πινπνηεζεί ηειηθψο. 

iv) ηαζκφο Μφληκεο Αλάζηξνθεο Ρνήο ζηα Διιελν-Βνπιγαξηθά χλνξα κεηαμχ 

ηδεξνθάζηξνπ (EL) θαη Kula (BG). 

v) Δγθαηάζηαζε απνζήθεπζεο ζηε Ν. Καβάια. Σεκεηώλεηαη όηη ε νκάδα (cluster) πνπ αλήθεη 

ην ζπγθεθξηκέλν έξγν, πεξηιακβάλεηαη άιια ηξία ηζνδύλακα έξγα, θαηαλεκεκέλα ζε 

Βνπιγαξία (2 έξγα) θαη Ρνπκαλία (1 έξγν), κε πξόβιεςε πινπνίεζεο ελόο ή πεξηζζνηέξσλ εμ 

απηώλ. 

 Southern Gas Corridor Νφηηνο Γηάδξνκνο)(SGC, 

 i) Αγσγφο ΣΑΡ. 

 ii) Αγσγφο ITGI. 

 iii) Αγσγφο απφ ππεξάθηηα πεξηνρή Κχπξνπ πξνο Διιεληθή Δλδνρψξα κέζσ Κξήηεο. 



Ο αγσγφο απηφο απνηειεί ζπκθσλεκέλε κε ηελ Κππξηαθή πιεπξά θαη ηελ Δπηηξνπή 

ελνπνίεζε δχν αξρηθψλ παξάιιεισλ νδεχζεσλ (East-Med ΓΔΠΑ /Trans- Med Κχπξνο). 

iv) ηαζκφο ζπκπίεζεο θπζηθνχ αεξίνπ ζηνπο Κήπνπο ηνπ Έβξνπ. 

 

Οη 5 θνξπθαίεο ρψξεο -πξννξηζκνί γηα ηα ειιεληθά εμαγψγηκα πξντφληα 

Δμαηξεηηθά ελδηαθέξνληα ζηνηρεία απνθαιχπηεη έξεπλα ηνπ Παλειιελίνπ πλδέζκνπ 

Δμαγσγέσλ θαη ηνπ Κέληξνπ Δμαγσγηθψλ Δξεπλψλ θαη Μειεηψλ (ΚΔΔΜ), ζρεηηθά κε ηηο 

5 θνξπθαίεο ρψξεο-πξννξηζκνχ γηα ηα ειιεληθά εμαγψγηκα πξντφληα θαηά ηελ πεξίνδν 1988-

2012. 

ηελ πξνδεκνζίεπζε ησλ πξψησλ πνξηζκάησλ ηεο έξεπλαο, πξνθχπηεη ζπλερήο αχμεζε 

ηνπ κεξηδίνπ θαη ηεο ζεκαζίαο ησλ γεηηνληθψλ ρσξψλ, κε ηαπηφρξνλε ππνρψξεζε ηεο 

ζπκκεηνρήο ζην εμαγσγηθφ εκπφξην ηεο Διιάδαο, παξαδνζηαθψλ εκπνξηθψλ εηαίξσλ ηεο 

ρψξαο ζην δπηηθφ θφζκν. 

Δμίζνπ, ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ επηβεβαηψλεηαη απφ ηελ έξεπλα ηνπ ΠΔ, είλαη φηη νη 

Έιιελεο Δμαγσγείο δηεηζδχνπλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζε λέεο αγνξέο, 

δηαθνξνπνηψληαο ην πειαηνιφγηφ ηνπο θαη κεηψλνληαο ηελ εμάξηεζή ηνπο απφ κεξηθέο κφλν 

νηθνλνκίεο ηνπ θφζκνπ. 

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ην 1988, νη 5 πξψηεο αγνξέο (Γεξκαλία, Ηηαιία, 

Γαιιία, Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ΖΠΑ) απνξξνθνχζαλ ην 64% ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ 

(εμαηξνπκέλσλ ησλ πεηξειαηνεηδψλ), ελψ πέξπζη νη αληίζηνηρεο ρψξεο (Ιηαιία, Γεξκαλία, 

Βνπιγαξία, Κχπξνο θαη Σνπξθία), πνζνζηφ κφιηο 38%. 

 

Σεκείσζεηο γηα ην Γηάγξακκα: 

 

1. Τν Γηάγξακκα απεηθνλίδεη ηνπο πέληε πξώηνπο πειάηεο ησλ Διιεληθώλ εμαγσγώλ θαηά ηελ 

πεξίνδν 1988 - 2012. 

2. Τν όλνκα ηεο ρώξαο - πειάηε εκθαλίδεηαη ζην έηνο πνπ αιιάδεη ε θαηάηαμε. Γηα 

παξάδεηγκα, ηε ηξίηε ζέζε θαηαιακβάλεη ην 1988 ε Γαιιία πνπ ηελ δηαηεξεί κέρξη ην 1993. Τν 

1994 3νο πειάηεο γίλεηαη ην Η.Β. πνπ ηελ δηαηεξεί κέρξη ην 2006. Τν 2007 ηε 3ε ζέζε 

θαηαιακβάλεη ε Βνπιγαξία πνπ ηελ δηαηεξεί κέρξη ην 2008, ηε δηεηία 2009 - 2010 ε Κύπξνο 



θαη ηε δηεηία 2011 - 2012 πάιη ε Βνπιγαξία. 

3. Καζ' όιε ηελ πεξίνδν 1988 - 2010, 1νο πειάηεο είλαη ε Γεξκαλία. Όκσο ην 2011 θαη 2012 

πξώηε ρώξα - πειάηεο αλαδεηθλύεηαη ε Ιηαιία κε κηθξή ππεξνρή έλαληη ηεο Γεξκαλίαο. 

4. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ην πνζνζηό ησλ Διιεληθώλ εμαγσγώλ πνπ απνξξνθνύλ νη πέληε 

πξώηνη πειάηεο δηαδνρηθά κεηώλεηαη (από 64% ην 1988 πεξηνξίδεηαη ζε 38% ην 2012).  

χκθσλα, κε ηελ έξεπλα ηνπ ΠΔ, ηελ ηειεπηαία 25εηία, ππήξμε ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε 

ζηηο 5 πξψηεο ζέζεηο ησλ αγνξψλ πξνο ηηο νπνίεο εμάγεη πξντφληα (εμαηξνπκέλσλ ησλ 

πεηξειαηνεηδψλ) ε Διιάδα, κε απνηέιεζκα, ζε ζρέζε κε ην 1988, λα ππάξμεη αλαλέσζε θαηά 

ηα 3/5. 

Ωο πξψην ζεκείν θακπήο αλαθέξνληαη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, νπφηε νη ειιεληθέο 

επελδχζεηο ζηα Βαιθάληα θαη εηδηθά ζηε Βνπιγαξία, εληζρχνπλ ηε ζεκαζία θαη ηε ζέζε ηεο 

γεηηνληθήο ρψξαο ζην ράξηε ησλ εμαγσγψλ. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη γηα πξψηε 

θνξά ην πνζνζηφ ησλ 5 ρσξψλ ππνρσξεί θάησ απφ ην 50% ην 1996, έηνο δηνιηζζήζεσλ ηεο 

δξαρκήο έλαληη ησλ ππνινίπσλ λνκηζκάησλ, ελψ ην «θξάγκα» ηνπ 40% δηαζπάζηεθε 

θαζνδηθά ην 2012. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, αμηνζεκείσηε ζηαζεξφηεηα παξνπζηάδνπλ νη ειιεληθέο εμαγσγέο 

πξνο ηηο ΗΠΑ (κεηαμχ 4-6% ηνπ ζπλφινπ ησλ εμαγσγψλ, εμαηξνπκέλσλ πεηξειαηνεηδψλ), ην 

κεξίδην ησλ νπνίσλ απφ ην 2003 θαη έπεηηα δελ επαξθεί γηα λα ηηο θαηαηάμεη κεηαμχ ησλ 5 

θνξπθαίσλ αγνξψλ γηα ηα ειιεληθά πξντφληα. Αληίζεηα, έληνλεο δηαθπκάλζεηο θαηαγξάθνληαη 

γηα ηηο ειιεληθέο εμαγσγέο πξνο ηε Γαιιία, πνπ θπκάλζεθαλ ζηελ ελ ιφγσ πεξίνδν απφ 9% 

ην 1988 (3ε ζέζε) ζην 4% ηνπ ζπλφινπ ησλ εμαγσγψλ, κεηά ην 1999 θαη σο ην 2004, νπφηε 

θαη έπαςε λα εκθαλίδεηαη κεηαμχ ησλ 5 θνξπθαίσλ αγνξψλ. 

Αιιαγέο, σζηφζν, ππήξμαλ θαη ζηελ θνξπθή ηεο θαηάηαμεο, φπνπ ε δηαρξνληθή 

πξσηνθαζεδξία ηεο Γεξκαλίαο, ηεξκαηίδεηαη ην 2011, νπφηε θαη ηελ πξνζπεξλά ε Ιηαιία. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην 1988, νη δχν απηέο ρψξεο απνξξνθνχζαλ ην 40% (Γεξκαλία 26% 

θαη Ιηαιία 14%) ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ πεηξειαηνεηδψλ), πνζνζηφ ην 

νπνίν απμήζεθε ζην 44% ηε δηεηία 1991-1992 (Γεξκαλία 26% θαη Ιηαιία 18%). Έθηνηε, ηα 

πνζνζηά ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηηο ειιεληθέο εμαγσγέο κεηψλνληαη ζπλερψο, γηα λα 

πεξηνξηζηνχλ ζην 22% ζσξεπηηθά ην 2012. 

Σέινο, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί ε ηαρχηαηε αλαξξίρεζε ηεο Σνπξθίαο ζηηο 5 πξψηεο ζέζεηο 

ηεο θαηάηαμεο κεηά ην 2012. Μάιηζηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πεηξειαηνεηδψλ, ε 

γεηηνληθή ρψξα απνηειεί πιένλ ηελ ππ' αξηζκφλ 1 αγνξά γηα ηα ειιεληθά πξντφληα, ηφζν γηα 

ην ζχλνιν ηνπ 2012, φζν θαη ζην πξψην ηξίκελν ηνπ 2013. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη θαη ε 

άλνδνο ηνπ Γηβξαιηάξ ζηελ 4ε ζέζε ηεο θαηάηαμεο απφ ηηο αξρέο ηνπ ρξφλνπ, εθηνπίδνληαο 

απφ ηε ιίζηα ηελ Κχπξν. 

 

 

 

 

 

 

 



ΟΛ. ΚΔΦΑΛΟΓΗΑΝΝΖ: Δξγαιείν αλάπηπμεο ηα ηνπηθά Δπηκειεηήξηα.                          

Παξάγνληα αλάπηπμεο ηεο πεξηθέξεηαο θαη θαη' επέθηαζε ηεο νηθνλνκίαο κπνξνχλ λα 

απνηειέζνπλ ηα επηκειεηήξηα, ζχκθσλα κε φζα ηνλίζζεθαλ απφ ηνπο νκηιεηέο, ζηε δηάξθεηα 

ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ Διιάδαο (ΚΔΔΔ), πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ πφιε ηνπ Κηιθίο. Όπσο ηφληζε ε ππνπξγφο Σνπξηζκνχ 'Οιγα 

Κεθαινγηάλλε, ηα ηνπηθά επηκειεηήξηα απνηεινχλ εξγαιείν αλάπηπμεο θαη ζπκβάιινπλ 

νπζηαζηηθά ζηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Η ίδηα κεηέθεξε 

ην κήλπκα ηνπ πξσζππνπξγνχ γηα ηε ζηήξημή ηνπ ζηνλ ζεζκφ ησλ επηκειεηεξίσλ θαη ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηαο ησλ επηκειεηεξίσλ κε ηε ζπλέρηζε ηεο ππνρξεσηηθφηεηαο ηεο 

ζπλδξνκήο ησλ κειψλ ηνπο. 

Πξνυπνινγηζκφο : Πξσηνγελέο πιεφλαζκα 812 Δθ. Δπξψ ην 2013. 

Πξσηνγελέο πιεφλαζκα 2,9 δηζ. επξψ γηα ην 2014 θαη 812 εθαη. επξψ γηα ην 2013 πξνβιέπεη 

ην ζρέδην ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2014 πνπ θαηαηέζεθε ζηε Βνπιή, ρσξίο πάλησο λα έρεη 

ιάβεη ηελ ηειηθή έγθξηζε ηεο ηξφηθαο. Ο πξνυπνινγηζκφο πξνβιέπεη δεκνζηνλνκηθή 

πξνζαξκνγή χςνπο 5,2 δηζ. επξψ πνπ ζα ζηεξηρζεί θπξίσο ζηελ αχμεζε ησλ θνξνινγηθψλ 

εζφδσλ θαη ζηελ πεξηζηνιή ησλ θνηλσληθψλ δαπαλψλ. Ο αλαπιεξσηήο ππνπξγφο 

Οηθνλνκηθψλ, θ. Υξ. ηατθνχξαο δήισζε  θαηά ηελ παξνπζίαζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πσο 

«εκείο ζεσξνχκε φηη νη ζηφρνη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ επηηπγράλνληαη θαη ππεξθαιχπηνληαη». 

ΤΠ.ΔΡΓΑΗΑ: Πξφζηηκα 6 Δθ. Δπξψ γηα αδήισηε εξγαζία.                                  

Πξφζηηκα, πνπ πξνζεγγίδνπλ ηα 6 εθ. επξψ, επηβιήζεθαλ ζε 371 επηρεηξήζεηο πνπ βξέζεθαλ 

λα απαζρνινχλ 583 αδήισηνπο εξγαδφκελνπο, χζηεξα απφ ειέγρνπο πνπ δηελεξγήζεθαλ ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 15 επηεκβξίνπ έσο 31 Οθησβξίνπ, απφ κεηθηά θιηκάθηα 

Δπηζεσξεηψλ Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ θαη Δπηζεσξεηψλ Αζθαιείαο θαη Τγείαο ηεο Δξγαζίαο 

ηνπ ΔΠΔ θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κε ηε ζπλδξνκή ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Διέγρνπ 

Αζθάιηζεο (ΔΤΠΔΑ) ηνπ ΙΚΑ, ζην πιαίζην ηνπ εηδηθνχ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο 

«Άξηεκηο». Με αθνξκή ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ, ν ππνπξγφο Δξγαζίαο θ. Βξνχηζεο 

δήισζε φηη «νη πςειέο θπξψζεηο επηβιήζεθαλ άκεζα, επηηφπηα θαη θαηά «δέζκηα 

αξκνδηφηεηα» ηνπ ειεγθηή, θαζψο ε αδήισηε εξγαζία αληηκεησπίδεηαη πιένλ θαη κε ηελ 

ππνζηήξημε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ ππνπξγείνπ Δξγαζίαο σο επζέσο 

απνδεηθλπφκελε παξάβαζε». 

 Οη εμαγσγέο έζπαζαλ ην θξάγκα ησλ 20 Γηο. αιιά ν ξπζκφο επηβξαδχλεηαη.          Σν 

επηέκβξην ηνπ 2013 θαηαγξάθεθαλ ζπλνιηθέο εμαγσγέο χςνπο 2,39 δηζ. επξψ (έλαληη  2,44 

δηζ. επξψ ηνπ επηεκβξίνπ ηνπ 2012), ήηνη κεησκέλεο θαηά 2,2% ζε ζρέζε κε ηηο αξρηθέο 

εθηηκήζεηο. Καηφπηλ ηνχηνπ, ειαθξά βειηίσζε έλαληη ησλ αξρηθψλ εθηηκήζεσλ παξνπζίαζαλ 

νη δείθηεο ησλ εμαγσγψλ γηα ην 9κελν ηνπ 2013. Ωζηφζν, φπσο πξνθχπηεη απφ αλάιπζε ηνπ 

Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δμαγσγέσλ θαη ηνπ Κέληξνπ Δμαγσγηθψλ Δξεπλψλ θαη Μειεηψλ, 

ζπληεξνχληαη νη πηέζεηο ζην εμσηεξηθφ εκπφξην ηεο ρψξαο, κε απνηέιεζκα ην 9κελν ηνπ 

2013 ε αχμεζε ησλ εμαγσγψλ λα πεξηνξίδεηαη ζην 5%, έλαληη πνζνζηψλ αχμεζεο 5,4% ζην 

α’ εμάκελν ηνπ έηνπο. 

 

ΤΠ.ΟΗΚ.: Οη εθνξίεο ζα ζεσξνχλ ζηνηρεία επηρεηξήζεσλ κε ξπζκηζκέλεο νθεηιέο. 

ηελ ζεψξεζε βηβιίσλ, αιιά θαη πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ ζηνηρείσλ, επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ 

«ξπζκηζκέλεο» νθεηιέο πξνο ηα αζθαιηζηηθά ηακεία ζα πξνρσξνχλ νη Δθνξίεο. Ο Γεληθφο 

Γξακκαηέαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ θ. Θενράξεο, παξέρνληαο νδεγίεο γηα ην ζέκα μεθαζάξηζε 

αθελφο πσο πξνθεηκέλνπ λα ζεσξνχλ βηβιία ή ζηνηρεία νη επηρεηξήζεηο πξέπεη 

λα  πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ θνξέα θνηλσληθήο αζθάιηζεο πεξί θαηαβνιήο ή 

δηαθαλνληζκνχ ησλ νθεηινκέλσλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, αθεηέξνπ αλαθέξζεθε εηδηθά θαη 

ζηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηα επηρείξεζε έρεη ππαρζεί ζηε ξχζκηζε νθεηινκέλσλ 

αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ «Νέα Αξρή», θαζψο ζε απηή ηελ πεξίπησζε ηα Σακεία ρνξεγνχλ 

πηζηνπνηεηηθφ νθεηιήο δηάξθεηαο ελφο κήλα, ζην νπνίν πηζηνπνηείηαη ε ππαγσγή ζηε ξχζκηζε 

θαη ην ππνιεηπφκελν πνζφ ηεο νθεηιήο. 



πκςεθηζκφο αζθαιηζηηθψλ ρξεψλ θαη επηζηξνθψλ θφξσλ. 

πκςεθηζκφ ησλ επηζηξνθψλ θφξνπ εηζνδήκαηνο ή ΦΠΑ κε νθεηιφκελεο αζθαιηζηηθέο 

εηζθνξέο ζηα ηακεία ΙΚΑ, ΟΓΑ θαη ΟΑΔΔ πξνσζνχλ ε θπβέξλεζε θαη ηα ζπλαξκφδηα 

ππνπξγεία Οηθνλνκηθψλ θαη Δξγαζίαο, ζε κηα πξνζπάζεηα λα «θιείζνπλ» ην δεκνζηνλνκηθφ 

θελφ ηνπ 2014 πνπ δεκηνπξγείηαη εμαηηίαο, θπξίσο, ησλ ειιεηκκάησλ ησλ Σακείσλ. Ο 

ππνπξγφο Δξγαζίαο θ. Βξνχηζεο δήισζε ρζεο πσο «πξνβιέπνπκε φηη δε ζα ππάξμεη ζην 

εμήο επηζηξνθή θφξνπ εηζνδήκαηνο ή ΦΠΑ ζε φζνπο δελ είλαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνη. Η 

ζπγθεθξηκέλε πξφβιεςε αθνξά ην ζχλνιν ησλ θνξέσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, κε έκθαζε 

ζε ΙΚΑ, ΟΓΑ θαη ΟΑΔΔ». 

 

Πξφεδξνο ηεο Έλσζεο Βαιθαληθψλ Δπηκειεηεξίσλ ν Κσλζηαληίλνο Μηραινο. 

Πξφεδξνο ηεο Έλσζεο Βαιθαληθψλ Δπηκειεηεξίσλ αλεδείρζε νκφθσλα ν Κσλζηαληίλνο 

Μίραινο, αληηπξφεδξνο ησλ Δπξσεπηκειεηεξίσλ θαη πξφεδξνο ηεο ΚΔΔ, θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ εξγαζηψλ ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ Βαιθαληθψλ Δπηκειεηεξίσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζήκεξα ζηελ Πνληγθφξηηζα ηνπ Μαπξνβνπλίνπ. Ο θ. Μίραινο, σο λένο 

πξφεδξνο ησλ Βαιθαληθψλ Δπηκειεηεξίσλ, επηζήκαλε ηνλ ξφιν πνπ θαινχληαη λα παίμνπλ 

ηα επηκειεηήξηα ηεο πεξηνρήο ελφςεη θαη ηνπ λένπ θχκαηνο δηεχξπλζεο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. 

 

ΤΠ.ΟΗΚ.: ηα 2,6 Γηο Δπξψ ην πξσηνγελέο πιεφλαζκα ζην 10Μελν. 

Πξσηνγελέο πιεφλαζκα 2,6 δηζ. επξψ ή 1,4% ηνπ ΑΔΠ, θαηαγξάθεθε ζην δεθάκελν, φπσο 

αλαθνίλσζε ν αλαπιεξσηήο ππνπξγφο Οηθνλνκηθψλ θ. ηατθνχξαο. «Δάλ εμαηξέζνπκε ηα 

έζνδα απφ ηα SMPs ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, ηφηε ην πξσηνγελέο πιεφλαζκα 

δηακνξθψζεθε ζην 1,1 δηζ. επξψ ή ζην 0,6% ηνπ ΑΔΠ» δηεπθξίληζε ν θ. ηατθνχξαο, ελψ 

ζπλέρηζε «Πξνζεγγίδνπκε φιν θαη πεξηζζφηεξν ηνλ εζληθφ ζηφρν γηα επίηεπμε πιενλάζκαηνο, 

ελδπλακψλνληαο ηε δηαπξαγκαηεπηηθή ζέζε ηεο ρψξαο». 

Πξσηαζιήηξηα ε Διιάδα ζηε θνξνιφγεζε εηζνδήκαηνο.                                                    

Σε κεγαιχηεξε θνξνινγηθή επηβάξπλζε ζηηο αθαζάξηζηεο απνδνρέο έρνπλ ππνζηεί νη 

Έιιελεο απφ ην 2001 έσο θαη ην 2012, ζχκθσλα κε έθζεζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα 

ηηο εμειίμεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο ηεο Δπξψπεο θαηά ην έηνο 2013. Βάζεη ησλ φζσλ 

αλαθέξεη ε Δπηηξνπή, «ηελ πεξίνδν 2001-2012 ε Διιάδα έρεη θαηαγξάςεη ηε κεγαιχηεξε 

αχμεζε ζηε θνξνιφγεζε ηεο ακνηβήο κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ.». Σελ ίδηα ψξα, ε Διιάδα 

είλαη ε κνλαδηθή ρψξα ζηελ Δπξψπε πνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα ππήξμε κείσζε ησλ 

νλνκαζηηθψλ απνδνρψλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζηα ηξία ρξφληα 

 

ΤΠ.ΟΗΚ.: Καηαζρέζεηο κηζζψλ – πληάμεσλ. 

Καηαζρέζεηο εμπξέο κηζζψλ θαη θαηαζέζεσλ νθεηιεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ κε απνζηνιή 

ειεθηξνληθψλ θαηαζρεηεξίσλ ζηηο ηξάπεδεο ζα κπνξεί λα θάλεη απφ ην Γεθέκβξην ην 

ππνπξγείν Οηθνλνκηθψλ. Η Γεληθή Γξακκαηεία πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ, ζχκθσλα κε  

ππνπξγηθή απφθαζε πνπ αλακέλεηαη λα εθδνζεί εληφο ησλ εκεξψλ, ζα ζηέιλεη ειεθηξνληθά 

ηελ εληνιή θαηάζρεζεο ζηηο ηξάπεδεο.  

  

Κνκηζηφλ: Ο θχθινο ηεο χθεζεο νινθιεξψλεηαη ην 2013. 

Σέινο ηεο χθεζεο ην 2014 θαη επηηάρπλζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάθακςεο ην 2015, πνπ ζα 

ζπλδπαζηεί κε αηζζεηή ππνρψξεζε ηεο αλεξγίαο, πξνβιέπεη ε Κνκηζηφλ ζην πιαίζην ησλ 

θζηλνπσξηλψλ νηθνλνκηθψλ εθηηκήζεσλ πνπ πηνζέηεζε ζηηο Βξπμέιιεο. χκθσλα κε ηηο 

πξνβιέςεηο ηεο Κνκηζηφλ, ε χθεζε θέηνο ζηελ Διιάδα ζα θπκαλζεί ζην 4%, ελψ ην 2014 ζα 

θαηαγξαθεί ε πξψηε αχμεζε ηνπ ΑΔΠ έπεηηα απφ 6 ρξφληα θαη ζα είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 0,6%. 

Γηα ην 2015 πξνβιέπεηαη φηη ην ΑΔΠ ζα απμεζεί 2,9% θαη ε επηηάρπλζε ηεο αλάπηπμεο ζα 

νδεγήζεη ζε νπζηαζηηθή κείσζε ηεο αλεξγίαο, ηεο ηάμεο ησλ ηξηψλ πνζνζηηαίσλ κνλάδσλ ζε 

ζρέζε κε ηα ζεκεξηλά επίπεδα.  

 



 

ΤΠ.ΟΗΚ.: ηάζε πιεξσκψλ απφ 343.692 επηπιένλ εηαηξίεο ην επηέκβξην. 

Υηιηάδεο επηρεηξήζεηο δελ κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο, 

φπσο δείρλνπλ ηα ζηνηρεία πνπ δεκνζηνπνίεζε ην ππνπξγείν Οηθνλνκηθψλ. Σν επηέκβξην, 

ζηε ιίζηα ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ ιεμηπξφζεζκα ρξέε πξνο ηελ εθνξία πξνζηέζεθαλ 

επηπιένλ 343.692 επηρεηξήζεηο, απφ 182.785 πνπ ήηαλ ηνλ Αχγνπζην. πλνιηθά, νη νθεηιέο 

ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πξνο ην Γεκφζην αλέξρνληαη ζε 61,9 δηζ,, εθ 

ησλ νπνίσλ κφιηο 1,5 δηζ. επξψ έρεη ξπζκηζηεί.  

  

Δθηφο ΗΚΑ φζεο επηρεηξήζεηο ρξσζηνχλ αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο. 

Δθηφο ΙΚΑ ηίζεληαη απφ αχξην φζεο επηρεηξήζεηο έρνπλ νθεηιέο θαη δελ ηηο ξπζκίδνπλ εληφο 

δέθα εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ησλ ειεθηξνληθψλ εηδνπνηήζεσλ πνπ αξρίδεη λα απνζηέιιεη 

ην Σακείν. Οη επηρεηξήζεηο απηέο δε ζα κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ Αλαθεθαιαησηηθέο 

Πεξηνδηθέο Γειψζεηο (ΑΠΓ) γηα ηελ αζθάιηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο. Απηφ αλαθνηλψζεθε 

κεηά ηε ζπλάληεζε ηνπ ππνπξγνχ Δξγαζίαο θ. Βξνχηζε κε ηνλ δηνηθεηή ηνπ ΙΚΑ θ. 

ππξφπνπιν. 

 

Γεσινγηθέο ελδείμεηο γηα «Πεηξειατθφ δπλακηθφ» ζε Βφξεην Ηφλην θαη Κξήηε. 

Γεσινγηθέο αλαινγίεο αλάκεζα ζηελ ππνζαιάζζηα πεξηνρή ηνπ Βνξείνπ Ινλίνπ θαη πεξηνρψλ 

ηεο Ιηαιίαο θαη ηεο Αιβαλίαο, φπνπ έρνπλ εληνπηζηεί θνηηάζκαηα πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ 

αεξίνπ, δηαπηζηψλεη ε λνξβεγηθή εηαηξία PGS, ζχκθσλα κε ηηο παξνπζηάζεηο πνπ έγηλαλ ζην 

δηεζλέο ζπλέδξην APPEX Regional 2013, ζηελ Αζήλα, θαη πνπ αθνξά ηηο έξεπλεο 

πδξνγνλαλζξάθσλ .Ο ππνπξγφο Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θ. 

Μαληάηεο, απεπζχλνληαο ραηξεηηζκφ ζην ζπλέδξην, ζεκείσζε φηη «ην ζεκεξηλφ ζπλέδξην 

δείρλεη φηη ε Διιάδα κπαίλεη ζην κεγάιν ράξηε ηεο ελέξγεηαο ζε παγθφζκην επίπεδν», ελψ, 

ηαπηφρξνλα, απεχζπλε πξφζθιεζε ζηηο εηαηξείεο πνπ ζπκκεηείραλ ζην ζπλέδξην, λα 

επελδχζνπλ ζηηο έξεπλεο πδξνγνλαλζξάθσλ ζηελ Διιάδα. 

 

πλάληεζε ηεο επηηξνπήο ηνπξηζκνχ ηεο ΚΔΔ κε ηελ ππνπξγφ ηνπξηζκνχ. 

Σε ζεζκνζέηεζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ ππνπξγείνπ Σνπξηζκνχ θαη ηεο Κεληξηθήο 

Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ, κέζσ θνηλήο επηηξνπήο θαη ηαθηηθψλ ζπλαληήζεσλ, ζπκθψλεζαλ 

ζε ζπλάληεζε πνπ είραλ ζην ππνπξγείν Σνπξηζκνχ, ε ππνπξγφο θα. Κεθαινγηάλλε θαη ν 

πξφεδξνο ηεο ΚΔΔ. Ο θ. Μίραινο, ζπλνδεπφκελνο απφ κέιε ηεο Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο θαη 

ηεο  Δπηηξνπήο Σνπξηζκνχ ηεο ΚΔΔ, παξέδσζαλ ζηελ θα. Κεθαινγηάλλε ππφκλεκα κε ηηο 

πξνηάζεηο ηεο ΚΔΔ, πνπ έρνπλ σο ζηφρν αθελφο ηελ θαιχηεξε απφδνζε ηνπ Διιεληθνχ 

ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο θαη αθεηέξνπ ηελ θαηά ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε δηαζπνξά ησλ 

σθειεκάησλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΗ ΖΠΑ  
 
Οη εηαηξείεο Consulting Services, Win-Win θαη Hellenic Business Travel Services ππφ ηελ 
αηγίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπ πλδέζκνπ 
Δμαγσγέσλ Βνξείνπ Διιάδνο δηνξγαλψλνπλ επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηηο ΗΠΑ, ζηε Νέα 
Τφξθε θαη ζην αλ Φξαλζίζθν, ζηηο 16-22 Ιαλνπαξίνπ 2014, κε αθνξκή ηελ έθζεζε 
ηξνθίκσλ & πνηψλ Winter Fancy Food Show 2014 ζην αλ Φξαλζίζθν. ηφρνο είλαη ε 
ελίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ζε κηα πεξίνδν πνπ ε εζσηεξηθή 
αγνξά δελ αξθεί γηα λα ζηεξίμεη ηελ επαγγεικαηηθή πξσηνβνπιία θαη ην φξακα επέθηαζεο θαη 
αλάπηπμεο ηνπο.  
 
Η απνζηνιή είλαη έλαο ηδαληθφο ηξφπνο γηα λα: 
  

 Έξζνπκε ζε επαθή κε ζεκαληηθνχο παξάγνληεο ηνπ θιάδνπ. 

 Κάλνπκε έλα άλνηγκα ζε λέεο αγνξέο κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ θαη ηεο 
αλαγλψξηζεο ησλ επηρεηξήζεσλ καο.  

 Γίλεη ηνπηθή θαη άκεζε έξεπλα αγνξάο θαη αληαγσληζκνχ κε λέεο ηδέεο θαη λέεο 
ηερλνινγίεο  

 Αθνπγθξαζηνχκε ηηο αλάγθεο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο ησλ ΗΠΑ, θαζψο ην 
ελδηαθέξνλ ηεο ακεξηθαληθήο αγνξάο γηα ηα ειιεληθά πξντφληα θαη ηε κεζνγεηαθή 
δηαηξνθή είλαη κεγάιν.  

 Δπηζθεθζνχκε ην Winter Fancy Food Show ζην αλ Φξαλζίζθν, ηε κεγαιχηεξε θαη 
ζεκαληηθφηεξε έθζεζε ηξνθίκσλ & πνηψλ ζηε Β. Ακεξηθή, ε νπνία πξνζειθχεη 
επηρεηξεκαηίεο απφ φιν ηνλ θφζκν. Άιισζηε ε πεξηνρή ηεο Καιηθφξληαο πξνζθέξεη 
έλα ελδηαθέξνλ εδεζκαηνινγηθφ πεξηβάιινλ, πνπ πεξηιακβάλεη ηηο λέεο ηάζεηο, 
εζληθά, βηνινγηθά, εμεηδηθεπκέλα, gourmet θαη άιια πξντφληα. Σν αλ Φξαλζίζθν είλαη 
ε 4ε κεγαιχηεξε πφιε ηεο Καιηθφξληαο θαη ε 2ε πην ππθλνθαηνηθεκέλε πφιε ησλ ΗΠΑ 
κεηά ηε Νέα Τφξθε. Δπίζεο ην αλ Φξαλζίζθν δηαζέηεη ην πςειφηεξν πνζνζηφ θαηά 
θεθαιήλ εζηηαηνξίσλ ζηηο ΗΠΑ.     

 Έρνπκε ζηνρεπκέλεο ζπλαληήζεηο θαη επαθέο κε επηρεηξεκαηηθνχο, εκπνξηθνχο θαη 
νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο ησλ ΗΠΑ θαη ηεο νκνγέλεηαο ζηε Νέα Τφξθε θαη ζην αλ 
Φξαλζίζθν.  

 
Η ζπκκεηνρή φισλ καο ζην εγρείξεκα απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ νξγαλσκέλε θαη 
ζνβαξή παξνπζία ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ ειιεληθψλ πξντφλησλ ζηηο ΗΠΑ.  
Η ηηκή ζπκκεηνρήο ζα νξηζηηθνπνηεζεί αλάινγα κε ηνλ ηειηθφ αξηζκφ ζπκκεηνρψλ. 
Δπηζπλάπηεηαη αλαιπηηθά ην θνζηνιφγην, ην πξφγξακκα θαη ε δήισζε ζπκκεηνρήο ηεο 
απνζηνιήο.  Σα έμνδα ηεο απνζηνιήο είλαη επηιέμηκα γηα ζπγρξεκαηνδφηεζε απφ ην 
πξφγξακκα ΔΞΩΣΡΔΦΔΙΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΙΙ.  
Θα πξνεγεζεί ελεκέξσζε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηελ απνζηνιή κέζα ζην 
κήλα Γεθέκβξην.  
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο παξαθαιψ επηθνηλσλήζηε κε:  
  
θ. Γθφιηαο Αζαλάζηνο & θ.Αιθηβηάδεο Πάληνο 
Email: export1@pitenis.gr  &  alkispandos@gmail.com  
Σει: 2311282735 & 6983431005 
    
Κα. Ράληα Υαιβαηδέιε 
Email: halvatzeli@yahoo.gr  
Σει: 2392 30 10 87 & 6945 414 212  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:export1@pitenis.gr
mailto:alkispandos@gmail.com
mailto:halvatzeli@yahoo.gr


 

 

 

 

 

 

19-23 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2014 

Δ. ΕΚΘΕΗ ΣΡΟΦΘΜΩΝ – ΠΟΣΩΝ 

SIAL  PARIS 

PARIS NORD VILLEPINTE, France,  19-23/10/2014 

 

Πξνϊόληα πνπ πξνβάιινληαη: 

Σξόθηκα, γαιαθηνθνκηθά πξντόληα, πξντόληα δαραξνπιαζηηθήο & αξηνπνηίαο, δηαηεξεκέλα 

πξντόληα, θαηεςπγκέλα πξντόληα, πνηά αιθννινύρα θαη κε. 

Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ έθζεζε κπνξνύλ λα βξνπλ νη ελδηαθεξόκελνη ζην web 

site: www.sial.gr 

 
 

  

  

OLIVE D'OR 2014 

The leading international 
olive oil conetst in Canada 

Can not view the page? 
Click here 

 

  

Savour the taste of quality with 
Olive d'Or! 
Organized by SIAL Canada, the leading international food show in 
North America, Olive d'Or extends its number of category to four:  

the RIPE FRUITINESS joins the light, medium and strong fruit 
flavors categories. 

  

Learn more 

  

More medals in 2014! 
All participating olive oils will be showcased during the 3 days of the 
Show, a very competitive way to be seen by more than 9,000 food 
professionals in one shot! 

The 17 winners will benefit from a large national and 

international exposure thanks to the 200 journalits and the SIAL 
Group communication strength. 

Learn more 

 

 

 

http://www.sial.gr/
https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=1W-db8BQ4ls7CJHjUcHowTPuoyc8eYuGYn9VlaPL34Xou5zQ4k2f8AIWXOdNGcOhn8TjcBzA61YrNajnehFZBQ,,
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=hnfE7hmES6yVoOXdkK8OBuNvPH8Gd7dTX3IO5rOLk_qqXVPVWMJ_EZEgJ0YorzvN6dekmCxEHiKqXMbS3vFuW--lVtd3Y32UayVFsqzoTgo,
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=hnfE7hmES6yVoOXdkK8OBuNvPH8Gd7dTX3IO5rOLk_qqXVPVWMJ_EZEgJ0YorzvN6dekmCxEHiKqXMbS3vFuW--lVtd3Y32UayVFsqzoTgo,


 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
http://www.m-food.eu/ 

________________________________________________________ 

 

πκκεηνρή ηνπ ΟΠΕ ζηελ 

 

MEDITERRANEAN FOODS Dusseldorf GERMANY 21-23 Sept 2014.3 

 

Γηα πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο θαη αλάιπζε ηνπ θόζηνπο ζπκκεηνρήο 
 

Τπεύζπλνη Οξγάλωζεο: 

 
θ. Κιεόβνπινο Μπνύδνο 

kleo@hepo.gr 
 

θα Ζωή ηνηθάθε 
stoikaki@hepo.gr 

 

ΣΗΛ: 2310 510047 

FAX: 2310 510046 

 
 

 

http://www.m-food.eu/
mailto:kleo@hepo.gr
mailto:stoikaki@hepo.gr


 
 

πκκεηνρή ηνπ ΟΠΕ ζηελ 
 

TH ΔΘΕΘΝΗ ΕΚΘΕΗ ΣΡΟΦΘΜΩΝ 

GASTRONORD  (ΣΟΚΥΟΛΜΗ 6–9 Μαΐνπ 2014) 
Γηα πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο θαη θόζηνο ζπκκεηνρήο 

 

Τπεύζπλε Οξγάλωζεο: 
 

θα Ζωή ηνηθάθε 
stoikaki@hepo.gr 

 

ΣΗΛ: 2310 510047 

FAX: 2310 510046 

http://www.gastronord.se 

 

 

 

 
 

Δ. ΕΚΘΕΗ ΞΕΝΟΔΟΥΕΘΑΚΟΤ ΕΞΟΠΛΘΜΟΤ  

EQUIP’HOTEL  

Porte de Versailles, France,  16-20/11/2014 
 

Πξνϊόληα πνπ πξνβάιινληαη: 

Δμνπιηζκόο, επίπισζε θαη δηαθόζκεζε  μελνδνρεηαθώλ κνλάδσλ, εζηηαηνξίσλ, bars – cafes 

θαζώο θαη όιε ε παξαπιήζηα βηνκεραλία πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ. 

Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ έθζεζε κπνξνύλ λα βξνπλ νη ελδηαθεξόκελνη ζην web 

site: www.equiphotel.com 

  

&  

 

Marketing & Exhibitions Dpt 

Hellenic Foreign Trade Board (HEPO SA) 

86-88, Marinou Antypa str. 

163 46 Helioupolis,Athens 

Tel. +30 210 9982340 

Fax  +30 210 9982282 

www.hepo.gr 

 

.  

mailto:stoikaki@hepo.gr
http://www.gastronord.se/
http://www.equiphotel.com/
http://www.hepo.gr/


 

 

 

                                           
                                            ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

TH ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ 
BULGARIA BUILDING WEEK , (ΟΦΙΑ,ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ  19-22/03/2014)                       

 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΗ 
 
Η Διεκνισ Ζκκεςθ δομικϊν υλικϊν BUILDING WEEK  οργανϊνεται κάκε χρόνο ςτον εκκεςιακό χϊρο 
Inter Expo Center ςτθ όφια , Βουλγαρίασ.  
κοπόσ τθσ ζκκεςθσ είναι να καλφψει τισ ανάγκεσ τθσ ανερχόμενθσ αγοράσ τθσ Βουλγαρίασ, αλλά και 
τθσ ευρφτερθσ περιοχισ των Βαλκανίων. 
φμφωνα με ςτοιχεία των οργανωτϊν τα εμπορικά αποτελζςματα των εκκετϊν του 2013 ιταν 
περιςςότερο από ικανοποιθτικά κακϊσ  το 89% ιταν απόλυτα ικανοποιθμζνοι από τθν ςυμμετοχι 
τουσ, ενϊ το 87% κα επαναλάβουν τθ ςυμμετοχι τουσ . 
Προϊόντα που προβάλλονται:  
Δομικά υλικά, καταςκευζσ, τεχνολογία φδρευςθσ άρδευςθσ και προςταςίασ του περιβάλλοντοσ, 
τεχνολογία κλιματιςμοφ (ψφξθ – κζρμανςθ) κατοικιϊν και επαγγελματικϊν χϊρων, ςυςτιματα 
κακαριςμοφ και ςυντιρθςθσ, προϊόντα  μεταλλουργίασ  και υαλουργίασ, μπάνια, κεραμικά,  
μάρμαρα και υλικά επεξεργαςίασ μαρμάρων. 

 
 
ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 

 φνολο εκκετϊν: 186 από Βουλγαρία και άλλεσ 30 χϊρεσ μεταξφ των οποίων Αυςτρία, Γαλλία, 
Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία, Ελλάδα, Ιςπανία, Σουρκία, ΗΠΑ, Ην.Βαςίλειο, Κίνα  

 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
TH ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

BATIMATEC  (ΑΛΓΕΡΙ 4-8 ΜΑΙΟΤ 2014) 
 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΗ 
 
Η Διεκνισ Ζκκεςθ δομικϊν υλικϊν  BATIMATEC 2014   οργανϊνεται κάκε χρόνο ςτον εκκεςιακό 
χϊρο  Palais des Expositions des Pins Maritimes  ςτο Αλγζρι. 
κοπόσ τθσ ζκκεςθσ είναι να καλφψει τισ ανάγκεσ τθσ ανερχόμενθσ αγοράσ τθσ Αλγερίασ, αλλά και 
τθσ ευρφτερθσ περιοχισ τθσ Βορείου Αφρικισ. 
 
Η BATIMATEC 2014 αποτελεί εξαιρετικι ευκαιρία για ανάπτυξθ επιχειρθματικϊν ςχζςεων και 
ςυνεργαςιϊν ςε μία χϊρα τθσ οποίασ  το πρόγραμμα δθμόςιασ  επζνδυςθσ  ςε ζργα υποδομισ για  
τθ  περίοδο 2010-2014 ανζχεται ςε 286 δισ δολάρια (ςυν. επιςτολι) 
Αναλυτικά τα προϊόντα που προβάλλονται: 

 
Δομικά υλικά, καταςκευζσ, τεχνολογία φδρευςθσ άρδευςθσ και προςταςίασ του περιβάλλοντοσ, 
τεχνολογία κλιματιςμοφ (ψφξθ – κζρμανςθ) κατοικιϊν και επαγγελματικϊν χϊρων, ςυςτιματα 
κακαριςμοφ και ςυντιρθςθσ, προϊόντα  μεταλλουργίασ  και υαλουργίασ, μπάνια, κεραμικά,  
μάρμαρα και υλικά επεξεργαςίασ μαρμάρων. 
 

ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 

 Κακαρι εκκεςιακι επιφάνεια:  36.000m2  

 φνολο εκκετϊν: 500 αλγερινζσ εταιρίεσ και 488  από 23  χϊρεσ  μεταξφ των οποίων Αυςτρία, 
Ιταλία, Ιςπανία, Βζλγιο, Γερμανία, Κίνα, Κουβζιτ, Συνθςία, Σουρκία, κ.ά. 

  



 

 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
TH ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ & ΔΙΑΚΟΜΗΗ 

AMBIENT-CONSTRUCTEXPO , (ΒΟΤΚΟΤΡΕΣΙ,ΡΟΤΜΑΝΙΑ   10-13/04/2014)                    
 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΗ 

Η Διεκνισ Ζκκεςθ δομικϊν υλικϊν CONSTRUCT EXPO 2014   οργανϊνεται κάκε χρόνο ςτον 

εκκεςιακό χϊρο Romexpo ςτο Βουκουρζςτι τθσ Ρουμανίασ.  

κοπόσ τθσ ζκκεςθσ είναι να καλφψει τισ ανάγκεσ τθσ ανερχόμενθσ αγοράσ τθσ Ρουμανίασ, 

αλλά και τθσ ευρφτερθσ περιοχισ των Βαλκανίων. 

φμφωνα με ςτοιχεία των οργανωτϊν τα εμπορικά αποτελζςματα των εκκετϊν του 2013 

ιταν περιςςότερο από ικανοποιθτικά κακϊσ  το 85% ιταν απόλυτα ικανοποιθμζνοι από τθν 

ςυμμετοχι τουσ, ενϊ το 82% κα επαναλάβουν τθ ςυμμετοχι τουσ . 

Αναλυτικά τα προϊόντα που προβάλλονται: 

 
• SUN VISORS, FAÇADE ATTACHED BALCONIES  

• GLASS, GLASS PRODUCTS 

• WINDOWS, WINDOW DOORS, LIGHTING APERTURES, GLASS SYSTEMS  

• DOORS, GATES, HATCHES AND ADDITIONS  

• INTERIOR DRY FINISHINGS FOR WALLS, PANELLING  

• FLOORS, SUPERELEVATED FLOORS  

• STEPS, STAIRS, FOOTBRIDGES, BANISTERS  

• PAINTS, PLASTERING - ORNAMENTAL COVERING  

• BATHROOM FURNITURE, SANITARYWARE 

• INTERIOR ARRANGEMENT, DECORATION  

• LIGHTING  

• POOLS, SAUNA, JACUZZI, SPA  

•  FURNITURE, PIECES OF FURNITURE  
 

 

                       

ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΟΡΓΑΝΩΗ 

Κωλέτςησ Οδυςςέασ 
T.:210 9982320 

E: koletsis@hepo.gr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:koletsis@hepo.gr


 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
TH ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΗ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ 

AGRA, (ΦΙΛΙΠΠΟΤΠΟΛΗ,ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ 4-8/03/2014)                       
 

 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΗ 
Η 20θ  Διεκνισ Ζκκεςθ AGRA 2014 διοργανϊνεται ετθςίωσ ςτον Εκκεςιακό χϊρο  ςτο PLOVDIV τθσ 
ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ.  
 

κοπόσ τθσ ζκκεςθσ είναι να καλφψει τισ ανάγκεσ τθσ ανερχόμενθσ αγοράσ τθσ Βουλγαρίασ, αλλά και 
τθσ ευρφτερθσ περιοχισ των Βαλκανίων. 
 
φμφωνα με ςτοιχεία των οργανωτϊν τα εμπορικά 
αποτελζςματα των εκκετϊν του 2013 ιταν περιςςότερο 
από ικανοποιθτικά κακϊσ  το 92% ιταν απόλυτα 
ικανοποιθμζνοι από τθν ςυμμετοχι τουσ, ενϊ το 90% κα 
επαναλάβουν τθ ςυμμετοχι τουσ . 
 
Προϊόντα που προβάλλονται:  

 Αγροτικόσ τομζασ (αγροτικά μθχανιματα 
χωματουργικά, κεριςτικά, ςποράσ τρακτζρ, 
ξθραντζσ, ςιλό, εξοπλιςμόσ διακίνθςθσ αγροτικϊν 
προϊόντων, ςπόροι και επεξεργαςία, λιπάςματα, 
τεχνολογίεσ και εξοπλιςμόσ, λιπάςματα, αρδευτικόσ 
εξοπλιςμόσ και τεχνολογίεσ υςκευαςίασ) 

 Σομζασ κτθνοτροφικϊν προϊόντων (εξοπλιςμόσ, 
τεχνολογίεσ βελτίωςθσ και αναπαραγωγισ ηϊων 
και πουλερικϊν, κτθνιατρικά φάρμακα) 

 Σομζασ ιχκυθρϊν προϊόντων (αναπαραγωγι, 
τεχνολογίεσ, ςυνκικεσ μεταφοράσ και 
αποκικευςθσ, καλαςςινά και βάρκεσ και πλοία για 
καλάςςιο και ποταμίςιο ψάρεμα). 

 Σομζασ ανκοκομικισ, κθπουρικισ (άνκθ και φυτά 
για κιπουσ και κερμοκιπια, ζπιπλα και αξεςουάρ 
για κιπουσ, είδθ ανκοκομικισ, εξοπλιςμόσ και 
εργαλεία).    
    

ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 

 Κακαρι εκκεςιακι επιφάνεια:  29430 τετρ. μζτρα . 
Λόγω τθσ αυξθμζνθσ ηιτθςθσ που παρουςιάηεται, το 
2013 προβλζπεται να ξεπεράςει τα 35000 τετρ. μζτρα. 

 φνολο εκκετϊν: 821 εταιρείεσ(355 από  Βουλγαρία  
466 από 32 χϊρεσ.)   

 φνολο εμπορικϊν επιςκεπτϊν: 33897 θ  πλειοψθφία 
από Βουλγαρία αλλά και από γειτονικζσ χϊρεσ 

(Ρουμανία ερβία Μολδαβία ,Ουκρανία κόπια κλπ) 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΟΡΓΑΝΩΗ 

Κωλέτςησ Οδυςςέασ 
T.:210 9982320 

E: koletsis@hepo.gr 
 
 

ΚΟΣΟ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
Εςωτ.χώροσ 85 €  / τ.μ + 60 € 

(reg.fee) 
Εξωτ.χώροσ 30 €  / τ.μ + 60 € 

(reg.fee) 
πλζον ΦΠΑ 

(Οι τιμζσ για τισ εταιρείεσ που κα 
ςυμμετζχουν μζςω επιδοτοφμενων 
προγραμμάτων είναι διαφορετικζσ. 
χετικζσ πλθροφορίεσ τθλεφωνικά) 

ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

ΕΩΣ 20/12/2013 η 
Μέχρι εξαντλήςεωσ του χώρου 

 
Αποςτολή ςτο FAX 210 9982411 η 

Ηλεκτρονικά 

 
ΧΡHΙΜΑ LINKS 

●        www.fair.bg 

 

mailto:koletsis@hepo.gr
http://www.iec.bg/


 

 

 

 

 

ΠΡΟΚΛΖΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 
TH ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΣΡΟΦΗΜΩΝ & ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 

GULFOOD Νηνπκπάη, 23-27 Φεβξνπαξίνπ 2014 
 
ΠΡΟΦΗΛ ΔΚΘΔΖ  
Η Γηεζλήο Έθζεζε GULFOOD 2014 δηνξγαλψλεηαη ζηνλ Δθζεζηαθφ ρψξν World Trade 
Center ζην Νηνπκπάη ησλ Ηλσκέλσλ Αξαβηθψλ Δκηξάησλ.  
Δίλαη γλσζηφ πσο ην Νηνπκπάη έρεη εμειηρζεί ζε έλα ηζρπξφηαην ηνπξηζηηθφ θαη εκπνξηθφ 
θέληξν, ζε παγθφζκην επίπεδν. Οη εηζαγσγέο ην 2015 αλακέλεηαη λα θζάζνπλ ηα 5,5 δηο 
δνιάξηα. Η πιεηνςεθία απηψλ δηαθηλείηαη απφ ην ιηκάλη ζην Νηνπκπάη πνπ θαηαηάζζεηαη ζηα 
10 κεγαιχηεξα ηνπ θφζκνπ ζηελ δηαθίλεζε εκπνξεπκάησλ.  
H Γ.Δ. GULFOOD είλαη απφ ηηο κεγαιχηεξεο εθζέζεηο ηξνθίκσλ θαη πξνζειθχεη επηρεηξήζεηο 
πνπ ζέινπλ λα επεθηαζνχλ εκπνξηθά ζηελ Μέζε Αλαηνιή, Νφηηα Αζία θαη Αθξηθή.  
Η GULFOOD, κε απνθνξχθσκα ηελ δηνξγάλσζε ηνπ 2013, είρε ηεξάζηηα επηηπρία κε αχμεζε 
ησλ επηζθεπηψλ θαηά 13%.  
Απηφ είρε σο απνηέιεζκα νη δηνξγαλσηέο λα απνθαζίζνπλ ηελ επέθηαζή ηεο δηάξθεηαο ηεο 

έθζεζεο απφ 4 ζε 5 εκέξεο. 

 

 
ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΠΟΤ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΣΑΗ:  
Σξφθηκα, ρπκνί αλαςπθηηθά, εμνπιηζκφο καδηθήο εζηίαζεο μελνδνρείσλ, restaurant θαη cafe.  
εκεηψλνπκε φηη κεηά απφ απφθαζε ησλ νξγαλσηψλ ηεο έθζεζεο ζην Dubai  
Α) ζηνλ ηνκέα ησλ ηξνθίκσλ δελ πεξηιακβάλνληαη ηα είδε δαραξνπιαζηηθήο γηα ηα νπνία 
ππάξρεη πιένλ ε εμεηδηθεπκέλε έθζεζε SWEET & SNACK MIDDLE EAST ζηηο 9-12/11/2014 
πνπ γίλεηαη παξάιιεια κε ηηο εθζέζεηο SPECIALTY FOOD θαη SEAFEX.  
Β) ζηνλ ηνκέα ηνπ εμνπιηζκνχ δελ πεξηιακβάλνληαη ηα κεραλήκαηα ζπζθεπαζίαο θαη ηα 
κεραλήκαηα βηνκεραληθήο παξαγσγήο ηξνθίκσλ γηα ηα νπνία επίζεο δεκηνπξγήζεθε ε 
εμεηδηθεπκέλε έθζεζε GULFOOD MANUFACTURING πνπ γίλεηαη παξάιιεια κε ηηο 
πξναλαθεξφκελεο εθζέζεηο ηξνθίκσλ ζηηο 9-12/11/2014.  
(Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο δείηε ζην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα ΟΠΔ γηα ην 2014 ζην 

www.hepo.gr). 

 

 

 
ΤΠΔΤΘΤΝΔ ΟΡΓΑΝΩΖ 

Αλαγλσζηνπνχινπ Καηεξίλα 
Σ.: 210 9982263 

E.: anagnoka@hepo.gr 
Εσγνπνχινπ Φξφζσ 

Σ.:210 9982146 
Δ.:zogopoulou@hepo.gr 

F.: 210 9982411 

 
ΥΡHΗΜΑ LINKS www.gulfood.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hepo.gr/


 

 

 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
TH ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΩΝ  
FOODEX JAPAN  (TOKYO 4–7 Μαρτίου 2014) 

 
 
ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΗ 
Η Διεκνισ Ζκκεςθ “ FOODEX JAPAN” (4-7/3/2014) οργανϊνεται για 39Η  ςυνεχι χρονιά με 
τθν υποςτιριξθ των Iαπωνικϊν 
Τπουργείων Εξωτερικϊν ,Τγείασ  και 
Εργαςίασ, Αγροτικισ οικονομίασ κακϊσ και 
τον Οργανιςμό Σουριςμοφ τθσ Ιαπωνίασ 
και τον Ιαπωνικό Οργανιςμό εξωτερικοφ 
εμπορίου.  Είναι θ μεγαλφτερθ εμπορικι 
Ζκκεςθ ςτον τομζα των τροφίμων και 
ποτϊν  και πραγματοποιείται ςτον 
Εκκεςιακό χϊρο Makuhari Messe (Halls 1-
8)  ςτο Σόκυο τθσ Ιαπωνίασ. 
Η ζκκεςθ αυτι αποτελεί ζνα 
επιχειρθματικό γεγονόσ που προςελκφει 
τουσ ςθμαντικότερουσ εκπροςϊπουσ από 
το χϊρο τθσ λιανικισ, τθσ τροφοδοςίασ, τθσ 
χονδρικισ, τθσ διανομισ και τθσ 
βιομθχανίασ ειδϊν τροφίμων και ποτϊν 
.θμειϊνεται ότι κατά τθν διάρκεια τθσ εν 
λόγω ζκκεςθσ πραγματοποιοφνται 
προγραμματιςμζνεσ επιχειρθματικζσ 
ςυναντιςεισ για του εκκζτεσ (Β2Β) με 
αντίςτοιχα ενδιαφερόμενουσ ειςαγωγείσ. 
Η Ιαπωνία με ςυνολικό πλθκυςμό 128 
εκατομμφρια κατοίκουσ τα 30 εκ των 
οποίων βρίςκονται ςτο Σόκυο , είναι θ 
Σρίτθ μεγαλφτερθ οικονομία ςτο κόςμο και 
μία από τισ ιςχυρότερεσ βιομθχανικζσ  
χϊρεσ. Διακζτοντασ ζνα πολφ υψθλό βιοτικό επίπεδο είναι ο πζμπτοσ μεγαλφτεροσ 
ειςαγωγζασ ςε παγκόςμιο επίπεδο με ςαφείσ προοπτικζσ αφξθςθσ των ειςαγωγϊν ενόψει 
και των Ολυμπιακϊν Αγϊνων του 2020 ςτο Σόκυο. 

Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για τθν ζκκεςθ μποροφν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι ςτθν 
παρακάτω ιςτοςελίδα: 

http://www3.jma.or.jp/foodex/en/index.html 
 
ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΠΟΤ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΣΑΙ: 
Αγροτικά προϊόντα, είδθ αρτοποιίασ και  ηαχαροπλαςτικισ , γαλακτοκομικά προϊόντα, 
προϊόντα διαίτθσ και υγιεινισ διατροφισ, κατεψυγμζνα , γαλακτοκομικά, κρζασ και 
προϊόντα κρζατοσ, καλαςςινά, λάδι, ελιζσ, φροφτα, λαχανικά , μπαχαρικά, ποτά 
οινοπνευματϊδθ και μθ, χυμοί,καφζσ, τςάι , εκδόςεισ από τον χϊρο των τροφίμων . 
 

 

 

 

 

 

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 

κα τοικάκη Ζωή 
T.:2310 510047, 

E: stoikaki@hepo.gr   
F.: 2310 510046 

 

ΚΟΣΟ ΤΜΜΕΣΟΧΗ (*) 
€ 550 / τ.μ & 23% ΦΠΑ 

 
ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

 
Μέχρι τισ 18/11/2013 

 

ΧΡHΙΜΑ LINKS 
 

http://www3.jma.or.jp/foodex/en/index.html       

http://www3.jma.or.jp/foodex/en/index.html
mailto:stoikaki@hepo.gr
http://www3.jma.or.jp/foodex/en/index.html


 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

 

  

 

 

WORLDFOOD 

 Meat and fowl 

 Dairy products, ice-cream 

 Fat-and-oil products 

 Canned food 

 Confectionery and baked products 

 Groceries 

 Vegetables and fruits 

 Frozen products 

 Children’s and dietetic food 

 Tobacco products 

 Food adjuncts and ingredients 

 Fish and seafood 
 Delicacies and exotic seafood 

 

   REGISTRATION FORM 

 

For e-ticket please click here 

 

> 

 JOIN US! 

 
 

 
 

ORGANISERS 

 

Iteca Caspian LLC (Azerbaijan) and 

ITE Group PLC (UK) 
Tel.: +994 12 404 10 00;  

Fax: +994 12 404 10 01 
E-mail: food@iteca.az  
www.worldfood.az  

  

      

 
 

 

http://www.worldfood.az/2014/?p=visitors_fast_register&l=en
mailto:food@iteca.az
http://www.worldfood.az/


 

 

 

 

 

 
 

 

5Ο ΦΓΣΙΒΑΛ ΓΛΛΗΝΙΚΟΤ ΜΓΛΙΟΤ & ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΜΓΛΙΑ 

6| 7| 8 ΔΓΚΓΜΒΡΙΟΤ 2013  

ΣΑΔΙΟ ΓΙΡΗΝΗ & ΦΙΛΙΑ 

  

Σο υεστιβάλ ποσ θα σας κάμει… μα κολλήσετε!!! 

 

Με εκηαηηθμύξ νοζμμύξ ζοκεπίδμκηαη μη πνμεημημαζίεξ ημο 5οσ Φεστιβάλ Γλλημικού Μελιού 

& Προϊόμτωμ Μέλισσας. ε ιηγόηενμ από έκα μήκα, ημ μέιη...  ζα νέεη άθζμκμ ζημ ηάδημ 

Εηνήκεξ & Φηιίαξ.  
 

Σμ θεζηηβάι δημνγακώκεηαη από ημκ Εονςπασθό Ονγακηζμό ηναηεγηθμύ πεδηαζμμύ ζηηξ 6, 

7 & 8 Δεθεμβνίμο 2013 ζημ ηάδημ Εηνήκεξ & Φηιίαξ θαη ηειεί οπό ηεκ Αηγίδα ημο 

Τπμονγείμο Αγνμηηθήξ Ακάπηολεξ & Σνμθίμςκ. 
 

Οη θαηακαιςηέξ ζα έπμοκ ηεκ εοθαηνία κα δμθημάζμοκ θαη κα πνμμεζεοημύκ μέιη, από ημοξ 

ίδημοξ ημοξ παναγςγμύξ, από όιεξ ηηξ πενημπέξ ηεξ πώναξ μαξ πμο πανάγμοκ αγκό – 

πμημηηθό μέιη, όπςξ Ανθαδία, Υαιθηδηθή, Κνήηε, Μεζζεκία, Ιθανία, Κάνπαζμ, Σήκμξ θιπ 
 

Πμιιά θενάζμαηα θαη παναδμζηαθά εδέζμαηα ζα πενημέκμοκ ημοξ επηζθέπηεξ ημο Φεζηηβάι 

θαη μη μηθνμί μαξ θίιμη ζα έπμοκ ηεκ εοθαηνία κα απαζπμιεζμύκ δεμημονγηθά θαζόιε ηε 

δηάνθεηα ημο ηνηεμένμο ζημκ παηδόημπμ ημο θεζηηβάι με εθδειώζεηξ με θεκηνηθό 

ζέμα  «Γκςνίζηε ημ μηθνόθμζμμ ηεξ μέιηζζαξ» 
 

ημ θεζηηβάι ζομμεηέπμοκ εθπνόζςπμη από όιεξ πενημπέξ ηεξ Ειιάδμξ πμο πανάγμοκ αγκό 

θαη πμημηηθό ειιεκηθό μέιη. 
 

ηα πιαίζηα ημο θεζηηβάι ζα δημνγακςζμύκ  εμενίδεξ, γεοζηγκςζίεξ μειημύ θαη 

Γαζηνμκμμηθέξ Πανμοζηάζεηξ με ειιεκηθό μέιη. 
 

ηόπμξ ημο Φεζηηβάι είκαη ε πνμβμιή θαη πνμώζεζε ημο επώκομμο ειιεκηθμύ μειημύ θαη 

ηςκ πνμσόκηςκ θορέιεξ ζημ θαηακαιςηηθό θμηκό θαη ζημοξ πώνμοξ εζηίαζεξ. Πανάιιεια ημ 

θεζηηβάι απμηειεί ημκ ηόπμ γηα ηεκ ζύκαρε εμπμνηθώκ θαη επηπεηνεμαηηθώκ ζομθςκηώκ 

μεηαλύ ηςκ παναγςγώκ θαη επηπεηνήζεςκ παναγςγήξ θαη δηαθίκεζεξ μειηζζμθμμηθώκ 

πνμσόκηςκ θαη ελμπιηζμμύ. 
 



ας περιμέμοσμε!!! 

 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ: 

ΓΤΡΩΠΑΪΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΥΓΔΙΑΜΟΤ 

Ιππμθνάημοξ 2, 10679 Αζήκα • Σει. 2103610265 Fax: 2103610276 • Email: 

info@edpa.gr  •  www.edpa.gr  

 

 

 

Σν Ιλζηηηνύην Αλάπηπμεο Πειίνπ ζε ζπλεξγαζία κε ην Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, ην 

Γεσπνληθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, ην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, ην 

Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, ηελ Ακεξηθάληθε Γεσξγηθή ρνιή θαη ηελ Eιιεληθή 

Γηαβεηνινγηθή Δηαηξεία δηνξγαλώλεη ην πξώην Βαιθαληθό πλέδξην ηέβηαο, κε ηίηιν 

«ΣΔΒΙΑ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΓΙΑΘΔΗ-ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΔ ΙΓΙΟΣΗΣΔ». 

Σν πλέδξην ζα δηεμαρζεί ζηηο 15 Φεβξνπαξίνπ 2014 ζηνλ Βόιν. 

ην πλέδξην ζα ιάβνπλ κέξνο νη ρώξεο Διιάδα, Αιβαλία. Βνζλία-Δξδεγνβίλε, Βνπιγαξία, 

Κξναηία, Μαπξνβνύλην, Ρνπκαλία, εξβία, ινβελία θαη Σνπξθία. 

Σν Ιλζηηηνύην Αλάπηπμεο Πειίνπ έρεη κεγάιε εκπεηξία ζηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο ηέβηαο, 

θαζώο ηα ηειεπηαία 6 ρξόληα ζπλεξγάδεηαη κε θαζεγεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο ζε 

πεηξακαηηθό επίπεδν, θαη παξάγεη ηα πξώηα πξντόληα ηέβηαο ζηελ Διιάδα , κε ηελ επσλπκία 

PELIONSTEVIA (http://www.pelionstevia.com). Πξέπεη λα αλαθεξζεί πσο ε παξαγσγή 

ηέβηαο ζηελ Δπξώπε λνκηκνπνηήζεθε από ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2011.  

Σν πξώην Βαιθαληθό πλέδξην ηέβηαο δηνξγαλώλεηαη ππό ηηο αηγίδεο ησλ παξαθάησ 

ππνπξγείσλ:  

1. Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ  

2. Τπνπξγείν Τγείαο 

3. ΤπνπξγείνΑλάπηπμεοθαηΑληαγσληζηηθόηεηαο.  

Σν Ιλζηηηνύην Αλάπηπμεο Πειίνπ ήηαλ ζπλδηνξγαλσηήο ζην πξώην Γηεζλέο πλέδξην ηέβηαο 

πνπ έγηλε ζηνλ Βόιν, ελώ δηνξγάλσζε 2 ζεκηλάξηα ζρεηηθά κε ηελ παξαγσγή ηέβηαο ζηνλ 

mailto:info@edpa.gr
http://www.edpa.gr/


Βόιν θαη ζηελ Κνκνηελή. Δπηπιένλ, ζε ζπλεξγαζία κε ην Αιβαληθό Τπνπξγείν Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο δηνξγάλσζε 2 εκεξίδεο γηα γεσπόλνπο ζηα Σίξαλα θαη ζην Φηέξη.  

ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζα δνζεί βεβαίσζε ζπκκεηνρήο. 

Όπνηνο επηζπκεί λα παξεπξεζεί κπνξεί λα δειώζεη ζπκκεηνρή ζηε θόξκα πνπ βξίζθεηαη ζηελ 

ηζηνζειίδα www.pilio.tv. 

Γηα επηπιένλ πιεξνθνξίεο επηθνηλσλήζηε κε ηνλ θύξην νπθιηά ηέθαλν ζην παξαθάησ 

email: pilioinspro@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΖΛΩΣΔ ΤΜΜΔΣΟΥΖ  
 

ΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΔΛΑΗΟΛΑΓΟΤ-ΥΡΤΟ ΑΡΗΣΔΗΟΝ 2014 
(8-9 Μαξηίνπ) Πξψελ Γπηηθφ Αεξνδξφκην-Διιεληθφ  

 

Γείηε ζρεηηθά videos (θιηθ εδψ): 

http://www.youtube.com/watch?v=kbHiXcUsDHU 

https://www.facebook.com/photo.php?v=579798028725539&set=vb.159905790714767&type=3&theater 

Γηα ιεπηνκέξεηεο: 210 7568888   info@eleotexnia.gr 

 

 

 

mailto:%20%3cscript%20type='text/javascript'%3e%20%3c!--%20var%20prefix%20=%20'ma'%20+%20'il'%20+%20'to';%20var%20path%20=%20'hr'%20+%20'ef'%20+%20'=';%20var%20addy69851%20=%20'pilioinspro'%20+%20'@';%20addy69851%20=%20addy69851%20+%20'gmail'%20+%20'.'%20+%20'com';%20document.write('%3ca%20'%20+%20path%20+%20'\''%20+%20prefix%20+%20':'%20+%20addy69851%20+%20'\'%3e');%20document.write(addy69851);%20document.write('%3c\/a%3e');%20//--%3e\n%20%3c/script%3e%3cscript%20type='text/javascript'%3e%20%3c!--%20document.write('%3cspan%20style=\'display:%20none;\'%3e');%20//--%3e%20%3c/script%3e����%20�%20���������%20������������%20������������%20�������������%20���%20����%20�������������%20����������%20������������%20���������.%20����������%20��%20��������������%20��%20JavaScript%20���%20��%20���������%20��%20��%20�����.%20%3cscript%20type='text/javascript'%3e%20%3c!--%20document.write('%3c/');%20document.write('span%3e');%20//--%3e%20%3c/script%3e
http://www.compassexpo.info/mailer/redir.php?id=3892&st_id=786&email=grombol@epimetol.gr
https://www.facebook.com/photo.php?v=579798028725539&set=vb.159905790714767&type=3&theater
mailto:info@eleotexnia.gr


 

 

ΦΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 
 

 

Ιζηοζελίδα ηος Πανεςπωπαϊκού Γικηύος «Enterprise Europe Network» 

http://ec.europa.eu/enterprise-europe-network  

 

Ιζηοζελίδα ηος Δλληνικού Γικηύος «Enterprise Europe Network - Hellas» 

http://www.enterprise-hellas.gr  

  

ΓΓ Δπισειπήζεων και Βιομησανίαρ  

http://ec.europa.eu/enterprise/  

  

Δκηελεζηικόρ Οπγανιζμόρ για ηην Ανηαγωνιζηικόηηηα και ηην Καινοηομία (EACI) 

http://europa.eu/agencies/executive_agencies/eaci/index_en.htm  

  

Δςπωπαϊκή πύλη για ηιρ ΜΜΔ  

http://ec.europa.eu/enterprise/sme/  

  

Δπιηποπή ηων Πεπιθεπειών  

http://www.cor.europa.eu  

  

Δςπωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Δπιηποπή  

http://eesc.europa.eu  

  

Γοκιμαζηική ομάδα εςπωπαϊκών επισειπήζεων 

http://ec.europa.eu/yourvoice/ebtp 

 

Ψηθιακή Βιβλιοθήκη Δπιζηήμηρ & Σεσνολογίαρ ηος Δ.Κ.Σ. 

http://www.ekt.gr/diglib 

 

Δθνικό ηπαηηγικό Πλαίζιο Αναθοπάρ 2007 – 2013 

http://www.espa.gr  

 

ΔΠΑΝ ΙΙ: Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα Ανηαγωνιζηικόηηηα και Δπισειπημαηικόηηηα 

http://www.antagonistikotita.gr  

 

Η Κοινωνία ηηρ Πληποθοπίαρ 

www.infosoc.gr 

 

ΠΔΠ Δσηικής Ελλάδας, Πελοποννήζος και Ιονίων Νήζων 
www.dytikiellada-peloponnisos-ionio.gr/ 
 

Γενική Γπαμμαηεία Δπενδύζεων και Ανάπηςξηρ 

www.ependyseis.gr 

 

Δπιμεληηήπιο Αιηωλοακαπνανίαρ 

www.epimetol.gr 

www.etakcci.gr 
 

 

 

 

 

 

 

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/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επικεθαλής
: Κα Χπςζάθη Άννα 

Δημόζιες 
Στέζεις:  Κορ Ρόμπολαρ Γεώπγιορ 

ηοισεία Δπικοινωνίαρ:  

Τηλέθωνα : 26410 74531 - 74511 

Fax : 26510 22590 

Τατσδρομικ
ή 
Διεύθσνζη: 

Δςπωπαϊκό Κένηπο "enterprise europe", ANTENNA Δπιμεληηήπιο 
Αιηωλοακαπνανίαρ  Παπαζηπάηος 53 & μύπνηρ 1 
30100 ΑΓΡΙΝΙΟ 

Ηλεκηρονικ
ές 
Διεσθύνζεις
: 

grombol@epimetol.gr  

Ιζηοζελίδα: 

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

http://www.cci-ioannina.gr/el/een.htm 

http://www.epimetol.gr/aitnia/articles/article.jsp?categoryid=5116&context=103&globali
d=23900&articleid=7135  

mailto:grombol@epimetol.gr
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&globalid=23900&articleid=7135
http://www.epimetol.gr/aitnia/articles/article.jsp?categoryid=5116&context=103&globalid=23900&articleid=7135

